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..  
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            يا رب... كنت من المظلومين فيسر عليا اأمور

         يا رب.... ا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت         

 تواضعا ف االلهم إذا أعطيتني نجاحا ف ا تأخذ تواضعي ، وإذا أعطيتني  

 تأخذ اعتزازي لكرامتي
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 :العمل، وبعدإنجاز هذا    يووفق  يأمر 

بمدى قصورها وعدم إيف ائها    يكلمات الشكر في سطورأنها تشعرن  اختزالمن الصعب  
 .حق صانعيها

ولم يبخل    نيوالعرف ان إلى كل من ساعدتقدم بجزيل الشكر  أأن    يفي البداية يطيب ل
ولو بكلمة في إنجاز   يوكل من ساهم مع  يوأفراد عائلت يو زمائ  يعلي من أصدق ائ

 هذا العمل.

اتقدم بالشكرإلى  أكما   و التجارية و علوم    ااقتصاديةالكرام بكلية العلوم    جميع أساتذت
ا بتوجيهاتهم ونصائحهم ة  المشرف  تيو نخص بالذكر أستاذ  التسيير الذين لم يبخلوا علي

 . الدكتورة أقطي جوهرة

 اشكر و  

 الطالب غول محمد عادل



 الملخص
 

 ملخص  ا

ى  دراسة إ مختفةة  برامج اأ اختبارأثرتهدف هذه ا مهي  ببباادها ا امل، بريام  ا مج بيئة ا
صحية متاباة ا دعم وا توعية، بريامج ا تثقيف وا اامفي  بببااده   بريامج ا ( ف  تحسي  أداء ا

تطبيق عفى مؤسسة سوياطراك "  امل ( ، و تم ا مواظبة ف  ا امل، ا امل، جودة ا مية ا
رة .و تم توزيع   صياية " بس بيايات تم 73( استبايه و استرجاع  04مديرية ا تحفيل ا ( ميها. و 

فافوم ااجتماعية  حزمة اإحصائية   .SPSSاستخدام بريامج ا

ية : تا يتيجة ا ى ا دراسة ا  و توصفت ا

  صحية عفىوجود متاباة ا دعم وا مهي  م  حيث بريامج ا برامج اأم  ا  أثر ايجاب  مباشر 
اامفي  .  أداء ا

 .امفية يظرية و ا تطبيقات ا توصيات و ا دراسة مجموعة م  ا  ما قدمت ا

مفتاحية مهي ،بريامج بيئة: لمات ا توعية برامج اأم  ا تثقيف وا امل، بريامج ا ، بريامج ا
متاباة دعم و ا اامفي ،، ا رة .أداء ا صياية بس  مؤسسة سوياطراك مديرية ا

: Abstract 

This study aimed to investigated the impact of thejob Security program in term of 

three dimensions( work climate program,employees consciousness program, support 

and sustainability program( on the employees performance in term of threedimensions 

(work quantity, work quality, work attendance  (. At SONATRACH enterprise, 

maintenance administration-Biskra. Through the convenience sample of 40 

employees the researcher gathers the primary data by using the questionnaire tool. 

After analysis, through SPSS program, the study found a number of results, including: 

 The results assure that there is a positive direct effect ofjob Security program in term 

of support and sustainability onemployees’ performance. 
 The recommendations and theoretical application are also proposed. 

Keywords :job Security program, work climate program, employees consciousness 

program, support and sustainibility program,. Employees’ performance, SONATRAC  

enterprise-maintenance administration-Biskra. 
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بيرا في اااهتمام بسامة  إن بشري يحتل حيزا  مورد ا مؤسسات و  هتماماتا عديد من ا طموحات ا
اعية على اختاف  ص واعهاا وقوع في حوادث أ عاملين من ا حفاظ على سامة ا رئيسي في ا صر ا ع ها ا  و

صاباتو  مورد هو أح ا  ررة، أن هذا ا مت عمل ا مؤسساتا صعيد  أساسو  د متطلبات قيام ا جاحها على ا
ما يمتاز به من خبرات مي  عا اديميةمؤهات و  ا  ية.ملعو  أ

ى إضافة ك فان  إ مهمة أداءذ مواضيع ا عاملين يعتبر من ا ه من و  ا ما  حيوية،  دى  أهميةا غة  با
ذين يصبون جل اهتماماتهم اعية ا ص مؤسسات ا ارهمو  مدراء ا ه أف يفية تحسي اخل تلك تطوير دو  على 

ل خاص. مؤسسات بش  ا

تحسين و  ها  اعية  أداءسعيا م ص مؤسسات ا عاملين تلجا ا ىا ي أمنوضع برامج  إ مه ك و  ا ذ
ية، مه حوادث ا اتجة عن و  لتقليل من ا مخاطر ا عاملين من ا ها في  اأعمالوقاية ا و تي يزاو نا عمل  أما ا

ةغير  تي تتسبب في  اآم حو  إصابتهما ية. اأمراضو  ادثبا مه  ا

يعو  تص تي دخلت مرحلة ا امية ا دول ا جزائر على غرار مثياتها من ا تحوات ااقتصادية تأثرهاو  ا  با
م تسلم هي و  متطورة،  دول ا تي شهدتها ا اعية ا ص حوادث اأخرىا لة ا اعية من مش ص  مؤسساتها ا
ية رغم توفره اأمراضو  مه ل  اأمنعلى خدمات  اا ي ب مه ياتها ا مادية إم بشرية.و  ا  ا

عمل إنحيث  سبة حوادث ا جزائرية اأمراضو  تفاقم  اعية ا ص مؤسسات ا ية با مه ثيرة  اإصاباتو  ا ا
حوادث لة ا تقصي عن مش ة  محاو بحث  لقيام بهذا ا ا  ذي دفع شيء ا تي تخلفها، هو ا ية  اأمراضو  ا مه ا

جزا اعية ا ص مؤسسة ا ي  اأمنمدى مساهمة برامج و  ئريةبا مه ها.  فيا وقاية م ى باإضافةا معرفة مدى  إ
تي توفرها. أداءتحسين  خدمات ا عاملين من ا  ا
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ية: أوا ا دراسة إش  ا

مختصين اأمنموضوع   طاق من طرف ا قيت اهتماما واسع ا تي  مواضيع ا ي من بين ا مه  أربابو  ا
عمل ذي شهد  أصحابو  ا سريع ا ووجي ا ت تقدم ا تيجة ا عشرين،  قرن ا اعية مطلع ا ص مؤسسات ا قرار با ا
م، عا اعي.و  ا ص قطاع ا حو ا بير  توجه ا ك باعتبار و  ا مية ااقتصادية من  إستراتيجيةذ ت ة في عملية ا فعا
عاملين من جهة  أداءحسين مستوى تفي و  جهة، عمل على و  أخرىا ك با حو ذ سلبية  مشاعر ا تقليل من ا ا

هم ثقة أعما عدام ا خ. و  ا قلق...ا ضغط، ا ى باإضافةااستقرار، ا حوادثوقايتهم  إ ية،  اأمراضو  من ا مه ا
تساؤل  دراسة تتمحور حول ا ك فإن هذ ا ذ جزائرية،  مؤسسات ا فسه في ا وضع هو  ن يا ترى أن هذا ا

 اآتي:

ذي تلعبه برامج  دور ا ي في تحسين  اأمن"ما هو ا مه جزائرية؟" أداءا اعية ا ص مؤسسات ا عاملين با  ا

يةو من خال هذ  ا فرعية اإش تساؤات ا ن طرح مجموعة من ا  :يم

دراسة؟ اأمنما هو واقع برامج  - مؤسسة محل ا ي في ا مه  ا

مؤسسة  أداءما هو مستوى تحسين  - عاملين في ا دراسة؟ا  محل ا

ي اأمنهل توجد عاقة بين برامج  - مه ع أداءتحسين و  ا دراسة؟ا مؤسسة محل ا  املين في ا

يا دراسةثا  : أهداف ا

ى تحقيق جملة من اأهداف هي:تسعى  دراسة إ  هذ ا

عاملين. - ي وأداء ا مه عاقة بين برامج اأمن ا  توضيح ا

اوت  - تي ت سابقة ا دراسات ا عاقة إبراز ا  .ا

دراسة. - مؤسسة محل ا متغيرين في ا  تشخيص واقع ا

تحسين أداء  - يزة أساسية   ر ي  مه دراسة برامج اأمن ا مؤسسة محل ا تعرف على مدى اعتبار ا ا
عاملين.  ا

تائج وتوصيات  - خروج ب دراسة.ا  لمؤسسة محل ا
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ثا دراسة أهمية: ثا  ا

دراسة  اعية في ااقتصاديات اأهميةمن خال  أهميتهاتستمد هذ ا ص مؤسسات ا تي تتمتع بها ا ظرة و  ا ا
مصدر  تي تعتبر ا بشرية ا لموارد ا متزايدة  مؤسسات من خال توفير بيئة  اأساسيا افسية بهذ ا ت لمزايا ا

اسبة تسمح بزيادة ع أداءتحسين و  عمل م  ملين.اا

ية: أهميةن و بصفة عامة فإ تا اصر ا ع دراسة تظهر في ا  ا

عاملين - حوادثو  ااهتمام با ية من ا ة خا ية اأمراضو  توفير بيئة عمل آم مه ، حيث تمثل هذ  ا
بشري ،  مادي و ا صرين ا ع بيرة في ا طوي على خسائر  ها ت و بيرة تواجه اإدارة  لة  اأخيرة مش

ها من أضرار اقتصادية.   جم ع توقفات و ما ي فاءته بسبب ا س سلبا على مستوى اأداء و  ع  مما ي

لرفع أمنضرورة وجود برامج  - مؤسسة  ي في ا مه تحسين مو  ا عاملي أداءن ا توفير بيئة نا ك  ، و ذ
بشري و جعله  مورد ا حماية ا برامج ،  مطلوبة من خال هذ ا صحية ا يات ا ا عمل سليمة و اإم

تاجيته من جهة أخرى.  حفاظ على ا ية في أدائه من جهة، و ا فعا فاءة و ا ل مقومات ا   يتمتع ب

دراسةرابعا - هج ا  : م

دراسة لة ا جة مش ثباتو  معا ب   ا  جا وصفي في ا هج ا م فرضيات من عدمها، يتم ااعتماد على ا صحة ا
ظري  ك و ا دراسة شرحذ عاقة بين متغيراتها، و  متغيرات ا ى برامج  حيث يتم تحديد ا تطرق ا ي،  اأمنا مه ا

عاملين، أداء هماذا و  ا عاقة بي  .ا

هج م تطبيقي يتم ااعتماد على ا ب ا جا مي و في ا ل ، ا ية وتحويلها في ش ات اأو بيا بحيث يتم جمع ا
 .رقمي من أجل تحليلها فيما بعد

دراسةخامسا ل ا  : هي

ية: تا خطة ا دراسة وفق ا جة موضوع ا  سيتم معا

فصل  ظري  اإطاريتضمن و  :اأولا دراسةا ى و متغيرات ا تطرق في  ثاث مباحث تم تقسيمه إ ،حيث تم ا
مبحث  عاملين من حيث اأولا ى ماهية أداء ا مصطلح  إ هذا ا ي  دا ذا أهميته توضيح اإطار ا ،  و 

ى ،إدارته، أهدافه  .هحسيتو  تقييمه باإضافة ا

سبة  يأما با ثا تطرق  لمبحث ا ي من خال ا مه ىفقد اهتم بتحديد ماهية برامج اأمن ا عمل،  إ ظروف ا
ية  مه حوادث واأمراض ا ي ،ا مه ية ، اأمن ا مه سامة ا صحة وا  .و برامجه ا



 مقدمة 
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سبة  ثأما با ثا عاملين ، و  لمبحث ا ي في تحسين أداء ا مه اول دور برامج اأمن ا سابقة  ذافقد ت دراسات ا ا
دراسة.  متعلقة بموضوع ا  ا

فصل  يا ثا تطبيقي اإطاريتضمن و  :ا ة مؤسسة دراسة "متغيرات ا ا ةدراسة حا صيا اطراك مديرية ا -سو
رة ا في أول  ،بس او ى ثاث مباحث ، فقد ت تطرق إ فصل تم ا دراسةمبحث و في هذا ا هجية ا ،و في م

ي  ثا مبحث ا دراسةا تائج ا تطرق عرض  ث فقد تم ا ثا مبحث ا دراسة، أما في ا تائج ا  .تفسير 
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  :تمهيد

بأهمية كبيرة في تسيير المؤسسات ، إذ نال أكبر اهتمام من طرف الباحثين و المفكرين و يحظى أداء العاملين 
الممارسين في مجال اإلدارة و التسيير ، و من هذا المنطلق فان األداء يمثل الدافع األساسي لوجود أية مؤسسة 

  .  ال و هو البقاء و االستمرارية،كما يعتبر العامل األكثر إسهاما في تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة أمن عدمها 

 ظهور العديد من المخاطر التي ينبغي على العاملين إدراكهاإل7أدى التطور التقني الذي شهده العالم 
فأماكن العمل المتعددة تعتبر بيئات تكثر فيها العديد من المخاطر المهنية التي  ،الوقوع في مسبباتهاتجنب و 

  .يتعرض لها العاملين

ذلك من خالل برامج ترفع من مستوى كفاءة وسائل و  توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطرأن لذلك ف
  .بالتالي تحسين أداؤهمو  .حماية العاملين منهاو  المهنية األمراضو  الحد من الحوادثى إلسيؤدي بال شك . الوقاية

العاملين من  أداءو  المهني و من خالل هذا الفصل سنقوم بدراسة أهم المفاهيم األساسية حول برامج األمن
  :خالل المباحث التالية

  العاملين أداء: المبحث األول

  برامج األمن المهني: يانالمبحث الث

  .العاملين أداءبرامج األمن المهني في تحسين دور : المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  العاملين  أداء: األولالمبحث
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 الموارد البشرية بشكل خاص، دارةإلو  للمؤسسة بشكل عامهاما بالنسبة و  مفهوما جوهريا العاملين أداءيعد 
الذي تبحث  األساسي، حيث يعتبر العنصر داريةحقول المعرفة اإلو  الفروع يمثل  الظاهرة الشمولية لمجمليكاد و 

فهو يعتبر . طويرهالبحث عن سبل تو  تعمل على دراسة سبل تحسينه دوما من خالل القيام بتقييمهو  فيه المؤسسة
  .االستمراريةو  سهاما في تحقيق البقاءإ كثرالعامل األ

  العاملين أداءماهية :المطلب األول

ة خاصة مكانكما يحتل . من المفاهيم ذات العالقة بسلوك العامل داخل المؤسسة العاملين أداءيعتبر مفهوم 
العاملين من خالل أداءوفي هذا المطلب سوف نتناول .شطة بهانباعتباره الناتج النهائي لمصلحة جميع اال

  : العناصر التالية
  العاملين أداءتعريف  :الفرع االول

 تداخله مع عدة مصطلحاتو  انهالقتر  األبعادو  بانمصطلحا متعدد الجو  العاملين أداءيعد مصطلح 
  )1(.تاجيةناالو  الفعاليةو  كالمردوديةمفاهيم مشابهة له و 

 أهممن بين و  وضح بعض المفاهيم المرتبطة بهنأن ، البد من العاملينأداءتحديد مفهوم إل7و قبل التطرق 
 أما)2(.على النحو الصحيح األشياءجاز انفالكفاءة  تعني . المالئمةو  الفعاليةو  مفهوم الكفاءة ،هذه المفاهيم

مستوى الرضا و  هي النسبة بين الهدف المالئمةبينما)3(.العاملالمتحققة من قبل  األهدافإل7الفعالية فتشير 
  )4(.المتوقع

  : تعاريف متعددة منها أعطيتفلقد  العاملين أداءتعريفو فيما يخص 
  )5("النتيجة المتحصل عليها جراء القيام بعمل"نهأالعاملينأيضاب أداءعرف و "
  
  
  

 ةجودة العمل المقدمو  الذي يحققه العامل عند قيامه بعمله، من حيث كميةعلى المستوى  كذلكيعبر "كما 
  )1("من طرفه

                                                           
1)A.M.Firicelli, Sire B.Performance et Ressources Humaines, Economica, Paris, 1996, p4 

  .31، ص2008منهج تحليلي، دار جرير، األردن، ) العمليات اإلدارية- النظريات(خيري كتانة، مدخل إلى  إدارة األعمال 2

  .172-171، ص ص2003، دار وائل، عمان، 1سهيلة محمد عباس، إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي، ط3

  .129، ص2007دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1علي غربي وآخرون، تنمية الموارد البشرية، ط4

5)Bernard Martoy, Daniel Gozet, Gestion des ressources Humaines, 3èmeédition, Edition Nathan, Paris, 2000 

p95. 
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المسؤوليات المختلفة المكونة للوظيفة التي و  المهام وٕاتمامدرجة تحقيق "بأنهالعاملين  أداءيمكن تعريفوعليه 
  . "يشغلها العامل

  العاملين  أداءأهمية  :يانالفرع الث

 إذاف ،العاملين فيها أداءت طبيعة النشاط الذي تمارسه تتوقف على انحياة المؤسسة أيا كأن يمكن القول 
هذا سيقود المؤسسة أن ف اإلدارةالمخطط له من قبل و  جزوا مهامهم على الوجه المطلوبانو  قاموا بأعمالهم

 انهدون المستوى المطلوب ف أن األداءك إذاأما و . التوسعو  النموو  نحو تحقيق أهدافها المنشودة كالبقاء
  2:العاملين تتبلور في  أداءأهمية أن عليه فو  مام المؤسسة في تحقيق أهدافهاسيشكل عائقا كبيرا أ

مختلفة نسبيا في  أخرىأعمال  أداءكذلك على و  عمله في الحاضر أداءمقياس لقدرة العامل على  األداءيعد  - 
  .الترقيةو  النقلو  بالتالي يساعد في اتخاذ القراراتو  المستقبل

  .محاولة تحسينهو  العامل بأدائه لعمله اهتمامإل7هذا يؤدي و  العامل أداءغالبا ما يتم ربط الحوافز ب  -      

 األداءالعاملين ذوي أن ف اإلدارةظمة انحدثت تعديالت في  إذااالستقرار في العمل فإل7بالحاجة  األداءيرتبط  -     
  .المتدني يكونون مهددين باالستغناء عن خدماتهم

  العاملين أداءمكونات  :لفرع الثالثا

  3:المتمثلة في األتيو  مجموعة من المكونات ألداء العاملين

 براعةو  مهارات فنيةو  ما يمثله من رغبةو  في عمله الذي يقوم به العاملتتمثل في ما يدركه و  :نوعية العمل - 1
 .تنفيذ العمل دون أخطاءو  قدرة على التنظيمو 

مقدار سرعة و  العادية للعملجازه في الظروف انأي مقدار العمل الذي يستطيع العامل :كمية العمل المنجز - 2
 .جازنهذا اال

 الخلفية العامة عن الوظيفةو  المهنيةو  المهارات الفنيةو  تشمل المعارف العامةو :المعرفة بمتطلبات الوظيفة - 3
 .المجاالت المرتبطة بهاو 

األعمال جاز انو  قدرة العامل على تحمل مسؤولية العملو  ي في العملانالتفو  تشمل الجديةو :يةالوثوقو المثابرة - 4
 .تقييم نتائج عملهو  التوعية من قبل المشرفينو  لإلرشاد العاملمدى حاجة و  في أوقاتها المحددة

                                                                                                                                                                                                 
  .156، ص2004حمداوي وسيلة، إدارة الموارد البشرية، ديوان المطبوعات، قسنطينة، 1

    45ص  2011األردن،التوزيعو دار الجليس للنشر " ،الوظيفي األداءالتعلم التنظيمي وأثره في تحسين  ،"الفروخانفايز عبد الرحم2

االعمال بكلية التجارة في الجامعة  إدارةرسالة ماجستير في "الموارد البشرية،  أداءاثر المناخ التنظيمي على "،، إبراهيم الشنطيانمحمود عبد الرحم 3
  38ص  2006، غزةاالسالمية
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  العاملين أداءالعوامل المؤثرة على :الرابعالفرع

" هاوثورن"في  أجريتالدراسة التي  رأسهاعلى و  العلمية األبحاثو  عنها الدراسات أسفرتالنتائج التي إن
ثمة عوامل تتعلق بالعمل تؤدي أن أكدتالوظيفي،  األداءألهميةأبحاثالتي نبهت " ريكتالك وستن"التابعة لشركة 

 داءلألالمكونة و  ايجاد نظريات تخص العوامل المسببةإل7هذا ما دفع بالمهتمين و  .تاجناختالف معدل االإل7
يمكن و  للعمال في وظائفهم التي يشغلونها في مؤسسة معينة األداءعلى مستوى  هاتأثير تحديد مدى و  الوظيفي

  :مجموعات أربعةتلخيص هذه العوامل المؤثرة في 

 :العوامل المتعلقة بالعامل: أوال -

تحديدها عن طريق تحليل و  التي يمكن قياسهاو  مهاراتهم،و  هذه العوامل تتعلق بقدرات العمال
الحالة و  زه عن غيره من العمال مثل فئات العمرتميو  السمات التي يتصف بها كل عاملو  الخصائص

مدى توافق إل7باإلضافةالعمل بالنسبة للعامل  وأهميةنوع الجنسو  الخبرة في العملو  واألقدميةالتعليمية
  .إلشباعهاالطموحات التي يسعى العامل و  االتجاهاتو  العمل مع القيم

 :العوامل المتعلقة بالوظيفة: ياانث -

  :قسمينإل7هذه العوامل يمكن تقسيمها أن يالحظ 
ثراء درجة إو  )التوسع الوظيفي(تتمثل في التكبير الوظيفي  :عوامل ترتبط بطبيعة تصميم الوظيفة  - أ

المستوى التنظيمي و  المشاركة في اتخاذ القرارو  السيطرة على الوظيفةو  طبيعة الوظيفةو  الوظيفة
 .للوظيفة

يحصل عليها العامل لكونه يعمل في وظيفة مهنية منها  :جاز العامل للوظيفةانعوامل ترتبط ب  - ب
العالقات مع و  فرص الترقيو  المعنوية، الشعور بالسالمة المهنية،و  الحوافز الماديةاألجر، 

 .في العمل القدراتوالمهاراتاستغالل و  جازناآلخرين، الشعور باال

 :عوامل متعلقة بالمؤسسة: ثالثا -

  تنظيم إل7العامل يعمل في إطار جماعي ينتمي هذا اإلطار أن مجموعة من العوامل تنشأ من حقيقة 
ها تأثير لها و  استراتيجيات المؤسسةو  هذه العوامل ترتبط بسياساتو  .كبر هو المؤسسة التي يعمل بهاأ

 االتصال،نظم و  توقيت العمل الرسمي، ظروف العملو  من هذه العوامل مدةو  العاملين، أداءعلى 
كل . التنظيمية للعملو  ونيةانالقواعد القو  جراءاتالقيادة، اإلو  نمط االشرافو  التكنولوجيا المستخدمة

  .الوظيفي األداءمصدرها على مستوى أو هاتأثير اتجاه و  هذه العوامل تختلف من حيث شدة
 قوته الكامنة إلطالقالفرصة  إتاحةت عوامل المؤسسة تسمح من تمكين العامل من انفكلما ك

  .الوظيفي األداءذلك سببا في تحسين مستوى ن ابفاعليته الذاتية كلما ك اإلحساسو 
 :عوامل متعلقة بالبيئة: رابعا - 
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غلب هذه العوامل خارجية تتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسة الذي يؤثر على العامل بالصورة التي  أ
نظرة و  رضا العامل عن الحياة بصفة عامة،نذكر من هذه العوامل مدى و  .الوظيفي أدائهتؤثر في 
االختالف في و  ،)الحضريأو الريفي (وغرافي تماء الديمنكذا االو  ،العامل في هذه المؤسسةإل7المجتمع 

  )1(.الثقافية الخارجيةو  ب البيئة االجتماعيةانجإل7الجنسية بين العمال 

  العاملين إدارةأداء:يانالمطلب الث

الموارد البشرية في السنوات  إدارةااليجابية في مجال و  حد التطورات المهمةأ العاملين إدارةأداءيعد مفهوم 
التي تمثل عملية طبيعية من و  دارةلإلتكامال و  استمرارية كثرالمدخل األ انهالذي نتج عن إدراك و  االخيرة
  :من خالل العناصر التالية العاملينإدارةأداءوفي هذا المطلب سوف نتناول . تقنيةأو ا ليست نظاما انهو اإلدارة

  العاملينإدارةأداءتعريف  :الفرع األول

تطويره و  األداءوتقييم األهدافمتكاملة تضمن وضع  إستراتيجيةعملية  انهأبالعاملين إدارةأداءLucasعرف 
  .الجماعيو  الفرديعلى المستويين  األداءأهدافعلى نحو يؤمن حالة التماسك بين 

 التطوير في ضوء التقويمو  تنتهي بالتحسينو  اإلدارةبتخطيط  تبدأعملية مستمرة  انهأبالسلميكما عرفها 
  .الظروف المحيطة بهمو  القائمين عليهو  داءلألالتشخيص المستمر و 

ا العملية االستراتيجية المتكاملة كليا انهالعاملين ب دارةأداءعطاء تعريف شامل إلوبناءا على ما تقدم يمكن إ
أهداف العاملين  وذلك لمراقبة و  المؤسسة، كونها عملية تم تصميمها للربط بين أهداف المؤسسةمع استراتيجية 

  . المراجعةو  القياسو  التنفيذو  اقتراح الطرق لتحسين أدائهم باستمرار عن طرق التخطيطو  العاملين أداء
  العاملين إدارةأداءأهمية: يانالفرع الث

الموارد البشرية مع  إدارةمن خالل الدور الذي تؤديه في ربط ممارسات  العاملين إدارةأداءأهميةتبرز 
 إدارةأداءالذي يعد جزءا مهما من  األداءيم يتضمين تقو  توفير التطوير المستمر للمورد البشريو  بعضها البعض

السلوك  تعديلو  الخبراتو  ، فضال عن دورها في اكتساب الميزة التنافسية من خالل تطوير المهاراتالعاملين
  .ذلك على المدى البعيدو  فرق العملو  الحث على العمل الجماعي و  االبداعو  تنمية روح االبتكارو  البشري

االهمية المتزايدة أن هو العولمة، اذ   العاملين إدارةأداءبلمتزايد الالهتمام  أهميةكثر األالسبب أن لوحظو 
 إدارةجدا  الصعبلذلك سيكون من  و  المال البشري قد ركزت على نحو متزايد على كيف يدار هذا المورد، لرأس

  .قابليتهو  هتأثير هذا المورد بفعالية من دون  اآللة التي تقيس 
قة لحالموارد البشرية التي تمثل  دارةالممارسة الجديدة إل أنهافي  إدارةاألداءأهميةو اتساقا مع ما تقدم تبرز 

 المهارات، و  تحسين  المورد البشري في القابلياتو  كونها  تركز على تطويرو  ،األخرىشطتها انالوصل بين 
  .المنظمياألداءالمستقبلي للعاملين بهدف تحسين  داءالتخطيط لألو  يميتوفير عمليات التقو 

                                                           
غير (، دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز، اطروحة دكتوراه "تفعيل نظلم تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية" نور الدين شنوفي،1

  .194، ص2004/2005، جامعة الجزائر، )منشورة
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  العاملين إدارةأداءمكونات : الفرع الثالث

التي  تستهدف استثمار و  المترابطةو  على مجموعة من المكونات المتكاملة العاملين إدارةأداءتشتمل 
 متابعتهو  آليات  توجيههو  األداءخطط  إعدادفي  ميةينظتالو  الموارد البشرية و  األعمالالعناصر المتاحة من 

فقد تم  عليهو  تطويره،و  تحسينه و  العاملين أداءالغرض النهائي توفير آليات لتصحيح و  تقسيمه،و  مراجعتهو 
  :اعتماد المكونات اآلتية

 :األداءتخطيط -1

  الفعال   األداءالتي يقوم عليها  األساسيةالبنية  إلرساءعمليات  انه إلىاألداءينصرف مفهوم تخطيط 
توصيفه وفقا للتصميم التقني المناسب، آخذين بعين و  هي تحديد هذا العملو  .مهمةأو عمل  ألي

كذلك مع وصف ظروف و  .البشرية التي يمكن توفيرها للعملطاقات الموارد و  االعتبار قدرات
  .المناخ المحيط بهاو  ياتهامكانوإ المؤسسة

 األهدافتوضيح و  العاملين في وضعو  اشتراك المدراء"انهعلى  األداءتخطيط Kumarيعرف و 
  ."معاييرهو  يميطرائق التقو  ،داءالتوقعات لألو 

 نشاط يتضمن النتائج المستهدفة انهعلى  األداءتخطيط إلBrumback and Mcfee7كما يشير 
عالية  األداءتساهم بتوافق مع توقعات و  المعايير تأسيسو  األولوياتوضع  و  تخصيص المواردو 

  .المستوى
 واجبات كل وظيفةو  صالحياتو  تعريف مسؤولياتو  في تحديد األداءو تساهم عملية تخطيط 

 داءتحديد المساعدة التي يحتاجها الفرد العامل ألو  العمل داءالقدرات الضرورية ألو  مقابلتها بالمهاراتو 
يوفر تخطيط و  .تتابعهاو  اولويات المهامو  تحديد المجاالت التي يشملها العملو  عمله بفعالية

بناء و  بالنتائج اإلدارة أوباألهدافاإلدارةالتطبيق الفعال لفكرة  للمؤسسةيهيئ موضوعيا  أساسااألداء
  .مدرائهمو لمشترك بين العامليندرجة عالية من الفهم ا

 :األداءتقويم -2

خطاء  التي يقع فيها المدراء هي الخلط أن أهم األو  .إدارةاألداءجزءا واحدا فقط من  األداءيعد تقويم 
  .ٕادارةاألداءو  األداءبين تقويم 

الضعف في الجهود التي يبذلها و  دورية هدفها قياس نقاط القوة إداريةعملية  بأنهالصالحو  السالمعرفه
 المؤسسةتحقيق هدف معين خططت له  أجلالسلوكيات التي يمارسها في موقف معين من و  العامل
  .مسبقا

يم كيف يؤدي العاملون وظائفهم بشكل افضل عندما يعملية تق بأنهMathis and Jacksonكما عرفه 
  .تلك المعلومات إبالغبعد ذلك و  تقارن بمجموعة من المعايير

  :بأنهاألداءعلى ما سبق يمكن التعبير عن تقويم  وتأسيسا
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تحديد مستوى كفاءتهم على وفق التوقعات و  جاز وظائفهماننتائج و  العاملين داءألم ييتقو  عملية قياس
  .العاملين أداءالضعف في و  التحسين على وفق نقاط القوةو  تحديد احتياجات التطويرو  الموضوعة

ية توظيف مكانيفصح عن اإداري  ولهما األداء من خالل منحنيين، أتقويم  أهميةكما يمكن تحديد 
ما ، أ)الترقية، النقل، االستغناء(ن بالعاملي أن الشمعلومات التقويم في عملية اتخاذ القرارات ذات 

حاجات و  اتانمكإعلى نحو يؤشر و  يهما فيتخذ الصفة التطويرية في ظل المعلومات الناجمة عنهانث
  .ب الضعف لديهم سعيا لتطويرهم مستقالانجو إل7تباه نالعاملين مع اال

 :التغذية العكسية -3

العملية التي يتم من خاللها اقرار  "بأنها(Jones and George)يمكن تعريف التغذية العكسية حسب 
تطوير خطط و  فرص التفكيربما يمهد و  ،األداءتقويم أن العاملين بشو  المشاركة المعلوماتية بين المدراء

  .األداء
ر مهم في دافعية العمل، عنصو  التغذية العكسية جزء مهم من عملية التعليمأن (London)كما يري 

  .األداءتحسين و  تصحيح سلوكهم السيئ،و  د للعاملينالسلوك الجي تعزيزسهامها في من خالل إ
دورا مهما، يكمن في ربط ممارسات تقويم  إدارةاألداءللتغذية العكسية في عملية ان أن و يرى الباحث

 العاملين من خالل ما توفره من كشف لنقاط القوة أداءلتحسين التخطيط و  مع عملية التطوير األداء
 تصحيح السلوك من خالل خطط اجراءات التحسينأو العمل على تعزيز و  الضعف لدى العاملين،و 
 )1(.بصورة مستمرةالعاملين و  توفير حوارات مفتوحة بين المدراءو 

  العاملين أداءتقييم :المطلب الثالث

عتمد تالموارد البشرية حيث  دارةشطة الرئيسية  إلنالعاملين أحد أهم األ أداءتمثل عملية تقييم 
 تحسين النتائج الفرديةإل7بفاعلية  هذه العمليةيؤدي استعمال و  ،األداءلمواجهة تحديات تحسين المؤسسة إدارةاعليه

األهداف تحديد و  كذا تحسين الكفاءات بفضل تخطيطو  إدخالهاالمساعدة على و  التنبؤ بالتطوراتو  . الجماعيةو 
العاملين من خالل  أداءتقييم  عملية سوف نتناولبناءا على ما تقدم و .المختلفة لتحقيقها باألعمالالقيام و 

  :العناصر التالية 
  

  العاملين  أداءتعريف تقييم : الفرع االول

 .األخير، نتعرف فيما يلي على هذا العاملين أداءالتي يكتسبها مصطلح تقييم  األهميةو  نظرا للدور البارز
 أداءعرفت عملية تقييم  الهدف من استخدامها، حيثو  ختلفت في مضمون العمليةلقد وردت عدة تعريفات إو 

                                                           
عينة من رؤساء األقسام دراسة تحليلية ألراء  "العاملين إدارةأداءرأس المال الفكري وأثره في "علي أكرم عبد اهللا علي   ،ياند ناهد اسماعيل عبد اهللا الحمد1

  132 130ص ص 2010جامعة الموصل   32مجلد   98االقتصاد مجلة تنمية الرافدين  العدد اإلدارة و العلمية في جامعة الموصل كلية 
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واجبات الوظيفة و  مقارنة مع مهماتنوع سلوكه و  العاملأداءتقرير دوري يبين مستوى : "اانهعلى  العاملين
  )1("المنوطة به

قياس االختالفات الفردية بين إل7التي تهدف  داريةاإلالعملية " أنهعلى  العاملين أداءو يعرف آخرون تقييم 
كذلك فيما و  مسؤوليات وظائفهم  الحالية من ناحية،و  بأعباءالعاملين من حيث مدى كفاءتهم  في النهوض 

  )2(األهدافالتنظيمية لتحديد كفاءتها في تحقيق يتعلق بالوحدات 
يعني تقدير كفاءة العاملين، فهو نظام مصمم من  العاملين أداءيم يتقأن من التعريفات السابقة يمكن القول 

من  األداءلهذا  المنظمةو  ذلك عن طريق المالحظة المستمرةو  اثناء العمل العاملينسلوك و  أداءتقييم و  قياس أجل
  .معروفةو  خالل فترات زمنية محددة

  العاملين أداءعملية تقييم  أهمية: يانالفرع الث

 العاملين للوقوف على نقاط القوة أداءالعاملينكعملية تنظيمية يقاس من خاللها  أداءعملية تقييم ن إ
  فاعلية المؤسسة تظهرأهميتها في ثالث مستويات  و  تاجية العاملانعلى  االيجابيةو  اتها السلبيةتأثير و  الضعفو 

 :على مستوى المؤسسة -1

الموارد البشرية تحقيقها من خالل عملية التقييم على مستوى  إدارةهداف التي تسعى من بين األ
  :المؤسسة ما يلي

نشاطات و  )راتيجيةاالست(التنظيمية  األهدافل  بين التكامو  الربطإل7األداءتهدف عملية تقييم  •
المتمثلة بالمخرجات المحددة و  التنظيمية االستراتيجيةخصائصهم المناسبة لتنفيذ و  العاملين،

 .ي تغير في استراتيجية المؤسسةمرنا يستجيب أل األداءيكون نظام تقييم أن مسبقا، لذلك البد 

 .تحسين عالقات العملو  تحسين المحيط االجتماعي للعمل •

 .سياسة جيدة للرقابة إعدادعلى  ارد البشريةيساعد النظام الموضوعي لتقييم المو  •

 ).التدريب، الحوافز، الترقية، تخطيط القوى العاملة(الموارد  إدارةوأساليبتقويم برامج •

الكفاءة  المساعدة في قياسو  التي بنيت عليها سبابواألداريةتوفير التوثيق المالئم للقرارات اإل •
 .تاجيةناال

 

 :على مستوى العاملين -2

                                                           
  .137، ص2004عمان، األردن ،دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة االولى محمد فالح صالح، إدارة الموارد البشرية، عرض وتحليل،،1

  .317، ص)2004-2003(مصطفى محمود ابو بكر، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر(2
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الجهود التي يبذلوها في أن االحساس بروح المسؤولية من خالل توليد القناعة الكاملة لديهم بتنمية  •
االمر الذي يجعلهم يجتهدون في العمل . سبيل تحقيق اهداف المنظمة تقع تحت عملية التقييم

 .يتجنبوا العقوباتو  ليفوزوا بالمكافئات

ظمة التقييم الموجودة في العديد نأي العديد من تبريرا ف كثرحيث تعتبر هذه الغاية األ ألدائهممقياس •
 .من المنظمات

قدرات و  استثمار مهارات علىحيث تساعد عملية التقييم . مهاراتهمو تطوير قدراتهمو  تسيير •
 .العاملين بشكل افضل في المستقبل

الطرق المناسبة لتطوير سلوك و  اقتراح مجموعة من الوسائل علىتساعد عملية التقييم  •
 .بصورة مستمرةو  عملية بأساليبتطوير  بيئتهم الوظيفية و العاملين

 :على مستوى المديرين -3

 قاتخاذ القرارات الواقعية فيما يتعلو  التوجيهو  تنمية قدرات المديرين في مجاالت االشراف •
 .بالعاملين

 .واإلنتاجيةمساعدة المشرفين المباشرين على تفهم العاملين تحت اشرافهم لرفع الكفاءة •

 .موضوعيو  بشكل علمي العاملأداءالتعرف على كيفية  •

1.االحتفاظ بهاو  المؤسسةإل7المعارف و  جذب الموارد البشرية الجيدة ذات المهارات •
 

  العاملين  أداءمراحل عملية تقييم :الفرع الثالث

على تنفيذها  المسئولينيتطلب من  ألنهالمعقدة و  العاملين من العمليات الصعبة أداءتعد عملية تقييم   
تحقيق األهداف التي تنشدها  جلذلك ألو  مبنيا على أسس منطقية ذات خطوات متسلسلةو  التخطيط بشكل سليم

  2:التاليالخطوات على النحو و  يمكن التطرق لتلك المراحلو  المؤسسة

  :األداءوضع توقعات  مرحلة - 1

العاملين على و  فيها التعاون بين المؤسسةيتم و  العاملين أداءتعد هذه الخطوة أولى خطوات عملية تقييم  
  .النتائج المتوقعةو  االتفاق فيما بينهم حول وصف المهام المطلوبةإل7مما يؤدي  األداءأساس وضع توقعات 

  : األداءمرحلة مراقبة التقدم في  - 2

                                                           
ة الجزائرية، رسالة ماجستير في علوم االقتصاد، جامعة محمد بوضياف، كلية في المؤسسة االقتصادي" تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملين"سعاد بعجي، 1

  .12،ص 2007العلوم االقتصادية، الجزائر 

 رؤساء األقسامو  ية ألراء عينة من المديرينان، دراسة ميد"العاملين ضمن القطاع الفندقي أداءدور التدريب في تقويم كفاءة " ،لؤي لطيف،بطرس شكر2
  . 177ص  ، 2008،العراق ،السبعونو  العدد الحادي ،االقتصاداإلدارة و مجلة  ،فندق الرشيد أحد الفنادق الدرجة الممتازة بغدادالعاملين في و 
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إطار التعرف على الكيفية التي يعمل بها  الفرد العامل وفق المعايير  هذه المرحلة تأتي ضمن
جاز انتوفير المعلومات عن كيفية و  ومن خاللها يمكن اتخاذ اإلجراءات الصحيحةالموضوعة مسبقا 

لتالي تفادي باو  محاولة تصحيحهاو  حرافات الحاصلة بالعملنثم تحديد اال ،تنفيذه بشكل أفضل يةمكانوإ العمل
  .الوقوع فيها مستقبال

  :األداءمرحلة تقييم - 3

 .معرفة مستوى أدائهمو  جميع العاملين بالمؤسسة أداءتقضي هذه المرحلة تقييم 

  :التغذية العكسية - 4

 عمله أداءالعامل يحتاج تحديد مستوى أدائه بالعمل الذي يزاوله لكي يتمكن من معرفة مدى تقدمه في 
أن مفيدة يجب و  التغذية العكسية نافعة، و من معايير اإلدارةبلوغ األهداف المراد بلوغها بموجب ما تحدده و 

من بين و  داريةما هي المعلومات التي تحملها ليستوعبها حيث تساعده في اتخاذ القرارات اإلو  يفهمها العامل
  الخ.....التعيينو  النقلو  القرارات ما يتعلق بالترقية

  :األداءالخطة الخاصة بتطوير وضع - 5

حيث يتم بموجبها وضع  ،العاملين أداءهذه الخطوة تمثل المرحلة األخيرة من مراحل عملية  تقييم  
العاملين عن طريق معرفة  أداءتنعكس بشكل ايجابي على تقييم أن الخطط التطويرية التي يكون بمقدورها 

  .رد العاملالقابليات التي يحملها الفو  القدراتو  المهارات

  العاملين أداءن يتحس :طلب الرابعمال

صبح نجاح المؤسسة محكوم بقدرات حيث أ. إدارةاألداءهم مخرجات العاملين من أ أداءيعتبر تحسين 
 أداءتحسين و  تطويرإل7الحاجة ن افي ظل الظروف الراهنة فو  لذا. ألعمالهمدائهم حسن أو  كفاءاتهمو  موظفيها
وفي .متقلبو  م متغيراللمنافسة قوية في ع اانضمو  صبح حاجة ضروريةمنظمة أو  بطريقة تقنية واإلنتاجيةالعاملين

  :العاملين من خالل العناصر التالية أداءتحسين  عملية  هذا المطلب سوف نتناول

  العاملين أداءتحسين  عملية تعريف: الفرع االول

ن اك إذاتطويره و  المحافظة عليهأو رديئا أن ك ذاأفضإلحالة إل7يعني التحسين محاولة النهوض بالشيء 
يمكن تعريف التحسين و  .الحد منهأو سُبلمعالجته إل7الضعف في محاولة للتوصل  أسبابجيدا مع التعرف على 

تحديد  المؤسسة مكانالتشجيع بحيث يكون بإو  ية الترقيةمكانالجيد مع ا األداءالنظام الذي يحدد  بأنه
العاملين  يعتمد على مقاييس لقياس  أداءنظام تحسين أن و  .بطرق متعددةو  للمناصب المهمة عدادهمأو االشخاص
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اف الحاصل عن ر حنقياس مدى تطابق النتائج المتحققة مع الهدف المخطط ثم قياس مستوى االو  الحالي  األداء
ملين لغرض اها على الععرضو  باالعتماد على تغذية عكسية دقيقة لتوافر هذه المعلومات. المرغوب به األداء

  .األداءحرافات ثم تطبيق مدخالت تحسين نتصحيح اال

تطوير و  تحسينأن قرار ما بشأو إجراءعند اتخاذ و  تطلب نظرة شموليةالعاملينت أداءعملية تحسين إن
 قامت المؤسسة بمعالجة ظواهر المشكلة إذاألنه بديهي  أمرهذا و  من الجذور، يبدأأن يجب  العاملينأداء

ن إف وبالتأكيدالبناء عليه،و  األساسالمطلوب البدء من و  ارجية فستظهر من جديد، لذا الحل المنطقيشورها الخقو 
  .متينو  متين ما سينتج عنه سيكون قويو  البناء على اساس قوي

من جدوى  التأكديجب  األداء، فقبل البدء بتحسين أمورأساسيةتستلزم وجود  العاملين أداءعملية تحسين و 
نقوم بتطوير أن فعلى سبيل المثال بالنسبة للتدريب ال يمكننا . على اي مستوىو  هل هي الزمةو  هذه العملية

أن ال يمكن و  .تعيق من تطبيقه للمهارات الجديدةأن في بيئة العمل التي يمكن  األخرىنترك االمور و  العاملأداء
ال نهتم بهم، فهذا سيخلق نوع من الصعوبة في  المسئولينالمستوى االعلى من و  في مستوى معينالعاملين ندرب

  .تزيد من العبء على المؤسسة أخرىبالتالي ظهور عوائق و  هاراتمتطبيق ما تم تعلمه من 

يبقى جزءا من المطلوب،  انهإالاألداءتحسين و  تاجيةندة االاالتدريب لزيو  و على الرغم من اهمية التعليم
تعتبر  األداءعملية تحسين أن لذا ف. األداءالصورة تتكامل عندما نركز على كل الموارد الممكنة لتحسين ن أل

تطوير المهارات الالزمة بما يتناسب مع التطورات السريعة إل7تهدف  ألنهاواع التعليم المستمر اننوعا من 
  .الحاصلة في البيئة المحيطة

 طريقة منظمة بأنهايمكن تعريفها و  ياإلنساناألداءيضا بتكنولوجيا ا العاملين  أداءو تسمى عملية تحسين 
الوضع بمقارنة  تبدأهي عملية منظمة و  ،على مستوى العاملين ي منها المؤسسةانشاملة لعالج المشاكل التي تعو 

 تأثيرتحليل المسببات لمعرفة  يأتيهنا و  ،األداءمحاولة تحديد الفجوة في و  العامل داءألالوضع المرغوب و  الحالي
  1.األداءبيئة العمل على 

  

  

  

                                                           
 دراسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات" بيئة العمل المادية وأثرها في تحسيين أداء العاملين " م د فؤاد يوسف عبد الرحمان، م سمية عباس مجيد 1

  .191- 190، ص ص ص2012الكهربائية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة الخامسة والثالثون، العدد واحد وتسعون، بغداد، العراق، 



 الفصل األول                                 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 

25 

 

  األداءأهداف عملية تحسين : يانالفرعالث

  )1(:لتحقيق اآلتي األداءعملية تحسين  وأعضائهاقادة فرق العملو  المشرفونو  يستخدم المدراءأن يمكن 
 .العامل أداءتخطيط  •

 .يتفق مع االهداف التنظيميةو  وضع االهداف بشكل ينتظم •

 .األداءوضع توقعات  •

 المرغوب األداءمقابل  للعاملالحقيقي  األداءقياس  •

 .العاملأداءلتميز  األسسفير تو  •

 .للعمل العاملأداءتوفير معلومات عن  •

 .ريبيةتدتحديد االحتياجات ال •

 .موقع العملو  ت في منصبراالتغيو  الرواتبو  والمكافأةاألجور تحديد •

 .األداءتحسين تبادل االستشارة فيما يتعلق بو  توجيه •

  العاملين أداءتحسين  عملية  خطوات: الثالثالفرع 

  :تطويره بخمس خطوات مهمة متمثلة فيو  العاملين أداءتمر عملية تحسين 

  األداءتحليل  :األولىالخطوة 

 الحالي تحليل الوضعو  هو تعريف و  قدراتها،و  المؤسسة ضمن اولوياتها أداءباختبار  األداءيتم تحليل 
  :مفهومين هما األداءالمنافسة، حيث يرتبط بعملية تحليل و  العمل أداءالمتوقع للمشاكل في و 

 :الوضع المرغوب -1

  .المؤسسة وأهدافإستراتيجية لتحقيق  الالزمةو  القدرات المتاحة في بيئة العملو  ياتمكاناإلو يصف 
 :الفعلي/الوضع الحالي -2

ينتج عن هذين و  .المتاحة كما هي موجودة فعلياالقدرات و  اتمكانواإلالعمل أداءيصف مستوى 
العمل على و  األداءمن خاللها يمكن ادراك المشاكل المتعلقة بو  ،األداءالمفهومين ادراك الفجوة في 

  .محاولة توقع المشاكل التي قد تحدث مستقبالو  ايجاد الحلول لها
  البحث من جذور المسببات: يةانالخطوة الث

 ونبدأاألداءتوجد هذه الفجوة في  لماذابالسؤال  نبدأهنا و  من جذورها، تبدأأن عند تحليل اي مشكلة  يجب
  .قبل اختيار وسيلة المعالجة األداءتعريف سبب ضعفو  بجمع المعلومات الممكنة لتحديد

                                                           
  .192فؤاد يوسف عبد الرحمن، سمية عباس مجيد، نفس المرجع ص1
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  :المعالجةأو اختيار وسيلة التدخل : الخطوة الثالثة

أن يمكنو .األداءتصميم الطريقة المناسبة التي يمكن بها معالجة الفجوة الحاصلة في و  البد من اختيار
  .من طريقة في نفس الوقت أكثرال يمكن تطبيق  نهأتكون عدة طرق مع مالحظة 

  :طريقة المعالجةأو تطبيق وسيلة : الخطوة الرابعة

تضمين أو ليل حللمتابعة، مع محاولة تتصميم نظام و  بعد اختيار الطريقة المالئمة يتم وضعها حيز التنفيذ،
لضمان غير المباشرة و  المباشرة، األمورتأثير بمحاولة االهتمام و  مفاهيم التغيير التي تريدها في االعمال اليومية

  .فعاليةو  بكفاءة أهدافهاتحقيق و  تحقيق فعالية المؤسسة
  :األداءتقييم و  مراقبة: الخطوة الخامسة

 الحلول يكون لها آثار مباشرة على تحسينو  األساليببعض ن مستمرة، ألتكون هذه العملية أن يجب
متابعة تركز على قياس التغيير الحاصل لتوفير و  من خالل توفير وسائل مراقبة إالال يتم هذا و  ،األداءتطوير و 

  )1(.مبكرة لنتيجة هذه الوسائلو  تغذية راجعة

  برامج األمن المهني:يانالمبحث الث

  المهنية  األمراضو  الحوادث ،ظروف العمل:  المطلب األول 

 المهنية األمراضو  الحوادثإل7باإلضافة  ،في هذا المطلب سوف يتم التطرق لكل من ظروف العمل
  :ذلك من خالل العناصر التالية و 

  ظروف العمل:الفرع األول 

تساعد على تحسين حيث . أصبح االهتمام بظروف العمل الجيدة داخل المصنع من األمور المسلم بها
  .تاجنتخفيض تكاليف االو  تقليل حوادث العمل،و  رفع الروح المعنوية بين األفراد،و  تاجية،نزيادة االو  الكفاية

االجتماعية و  الحياة الفرديةو  الذي يؤثر على الصحةو  كل ما يحيط ببيئة األعمال"و يقصد بظروف العمل 
االضاءة، الحرارة، الرطوبة، الضجيج، (منها ما هو مادي تشمل ظروف العمل نواحي متعددة و  .)2("للعمال
هناك ايضا الظروف و  ...).كذا جماعات العملو  االشرافو  ، القيادةاإلدارة(اجتماعية  أخرىو  ...)االتربةو  الغبار

  .تنظيم وقت العملو  العملمكانتنظيم و  التنظيمية التي تتعلق أساسا بترتيب

                                                           
  )غير منشورة(حالة االقتصاد الجزائري، رسالة ماجستير : عبد الكريم الطيف، واقع وآفاق المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة االصالحات(1)

  .04، ص)2002/2003(جامعة الجزائر  

(
2
) Sekiou et al, Gestion des ressources humaines, 2émeedition De boeck université, Bruxelles, 2001, p585. 



 الفصل األول                                 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 

27 

 

من المهم و  السالمة المهنية،و  الصحةبميدان الهتمام الخاصة و تعد ظروف العمل من اهم مجاالت ا
على و  تاجنمعرفة مكونات هذه الظروف في المؤسسة الصناعية، لفهم المخاطر التي تتعرض لها  عناصر اال

  .رأسها العنصر البشري

  ظروف العمل المادية :أوال 

يقصد بها البيئة و  العمل الكلية،تعتبر ظروف العمل المادية من بين اهم المكونات االساسية لظروف 
 الرطوبة السائدة،و  التهويةو  درجة الحرارةو  الفيزيقية التي تحيط بتنفيذ العمل داخل الوحدة الصناعية، كاإلضاءة

غيرها من العناصر المادية و  الهواء المنتشرو  الروائحو  الغبارو  تاجيةناألدوات االو  الضجيج المنبعث من اآلالتو 
  )1(.تاجيةنالعامل اثناء تأديته لمهامه االالتي تواجه 

  : اإلضاءة1–

غالبا ما تتم باستعمال اإلضاءة الطبيعية و  ا كمية الضوء الساقط على مساحة معينة،انهتعرف اإلضاءة ب
  .التي تستمد من المصابيح الكهربائيةو  اإلضاءة االصطناعيةو  بواسطة ضوء النهار الطبيعي،

 ،تاجناالو  العملمكانالكافية عامل هام البد من توافره في بيئة العمل كشرط أساسي إلو  و اإلضاءة المناسبة
  )2(.األداءرؤية عناصر بيئة العمل امر ضروري لمعالجتها على النحو الذي يرفع أن ذلك 

تتوزع توزيعا أن و  .درجة معينةإل7تصل في شدتها أن اإلضاءة المناسبة لبيئة العمل تقتضي أن و عليه ف
غالبا ما و  .من لون الضوء الطبيعي للنهاراإلمكان يقترب لونها قدر أن و  سا على جميع اجزاء بيئة العمل،انمتج

أن نذكر أن و ينبغي .اجراء دراسة تجريبية تحدد لنا ذلكإل7نحتاج لتحديد شدة اإلضاءة المناسبة لعمل معين 
 .تقلل اجهاد العينين في نفس الوقتو  دقتها،و  االضاءة المناسبة على النحو السابق تساعد على سهولة الرؤية

  :الضوضاء 2

يضم هذا و  المزعج،أو ذلك النوع من االصوات غير المرغوب فيه  انهالضوضاء بأو يعرف الضجيج 
ا مباشرا في تأثير الضوضاء المرتفعة تؤثر أن مما ال شك فيه و  )3(.التعريف جميع االصوات التي تسبب االزعاج

التي تعتمد على المجهود الذهني، اذ تؤدي االصوات  لألعمالخاصة بالنسبة و  ،واإلنتاجالقدرة على العمل

                                                           

(
1
بير لعين توفيق برباش، تحسين ظروف العمل لرفع مستوى أداء العاملين في المؤسسة الصناعية الجزائرية، دراسة حالة وحدة اللوالب والبراغي والصنا (

  . 06، ص)1996/1997(، جامعة سطيف )غير منشورة(الكبيرة سطيف، رسالة ماجستير 

(
  .250، ص2001، القاهرة، 9دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، طفرح عبد القادر طه، علم النفس الصناعي والتنظيمي، 2

(
3
  .245، ص2004، دار العرب للنشر والتوزيع، وهران، 2بوحفص مباركي، العمل البشري، ط (
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دون سماع عوامل األحيان االجهاد العصبي، كما تحول في بعض ٕال7و  عدم تركيزهو  تشتيت الذهنإل7المرتفعة 
  )1( .االصاباتو  بالتالي الوقوع في شبح الحوادثو  التنبيه من الخطر 

  :التهوية 3-

خفض درجة و  المضرةو  ازالة الروائح الكريهة نهأهذا من شو  تجديد الهواء اثناء العملو  بها تغيير و يقصد
االستجابات إل7الذي قد يؤدي و  التعبو  من ثم عدم الوقوع في الحوادث، فسوء التهوية يصاحبه الخمولو  الحرارة

  )  2(.من ثمة الوقوع في شبح الحوادثو  السلوك غير اآلمن وٕاصدارالناقصة

  :درجة الحرارة 4-

ذهنيا أو العمل عضليا ن اسواء كو  يعمل المورد البشري في بيئة عمل توفر درجة حرارة معتدلة،أن ينبغي 
درجة الحرارة غير أن خفضت عن المعدل المناسب، ذلك ان أوكفاءة الفرد تقل فيه كلما زادت درجة الحرارة ن اف

ا سيئا على النواحي الفيسيولوجية للعامل مما يزيد تأثير العمل تسبب ضيقا لدى العامل كما تؤثر مكانالمناسبة في 
  )3(.تقل كفاءته في العملو  .المللو  بالتالي بالتعبو  احساس العامل بالضيق،

  :الرطوبة 5

ت انة، فلو كترتفع درجتها كلما ارتفعت درجة الحرار و  الرطوبة هي درجة الضغط الناتج عن الحرارة السائدة،
  .الهواء به نسبة عالية من بخار الماءأن درجة الرطوبة عالية فهذا يعني 

درجات مرتفعة  أخرىو تتطلب بعض الصناعات درجات منخفضة من الرطوبة، فيما تتطلب صناعات 
  )4(.منخفضةأو من الرطوبة، كما هناك صناعات تتطلب التحكم في درجات الرطوبة بحيث ال تكون عالية 

  : األتربةو الغبار 6

 .غيرهاو  يكية كالطحن، الطرق، الغربلةاناالتربة هي الجسيمات الصلبة الناتجة عن العمليات الميكو  الغبار
الغبار في جو العمل حيث و  تنتشر تلك األتربةو  .ا تشبه في خواصها المادة األصلية التي نتجت عنهاانهال شك و 

  )5(.المختلفة األمراضتصيبهم بتاجهم كما انتؤثر على العاملين فتقلل من 

                                                           

(
1
  .349، ص1996عمر وصفي عقيلي، إدارة القوى العملة، دار زهرأن للنشر والتوزيع، عمان،  (

(
2
  .204،206، ص ص1999، 1الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديث، ط حمدي ياسين وآخرون، علم النفس (

(
3
  .254فرح عبد القادر طه، مرجع سابق، ص (

(
4
  .374، ص2001اشرف محمد عبد الغني، علم النفس الصناعي واسسه وتطبيقاته، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  (

(
5
  .384، ص2004، علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مجدي احمد محمد عبد اهللا (
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  ظروف العمل االجتماعية: ياانث

الذي يستوجب و  العاملين، أداءمباشر على  تأثيربالرغم من اهمية ظروف العمل المادية لما لها من 
بقدر االهتمام بالظروف المادية البد من اعطاء اهمية ايضا للظروف و  تحسينها بصفة دائمة،و  ضرورة مراقبتها

القادة، كل هؤالء عناصر فاعلة في و  ، جماعة العمل، المشرفيناإلدارةاالجتماعية السائدة في المؤسسة ف
 .العاملين في المؤسسة أداءااليجاب على أو لها بطبيعة الحال آثارها اما بالسلب و  المؤسسة

  :اإلدارة1

نقص و  األداءضعف و  سلوك سلبيما يتبعها من و  التي تولد ظاهرة االستياء لدى العمال سباباحد األأن 
اساليب و  على بيئة العمل بما تقدمه من طرق تأثيرلل اإلدارةتنكر ما تفعله أن اذ ال يمكن  ،الالمباالةو  تاجيةناال

تكون تلك أن ما تقدمه من تحسينات لظروف العمل، شريطة و  ما تدخله للحركة التي تتطلبهاو  صحيحة للعمل،
جاح اهدافها انفي  اإلدارةحتمية تعاونه مع  بإنسانيتهوٕاقراريشعر الفرد  إنسانية الجهود المادية مقرونة بجهود

  )1(.المشتركة

  :جماعة العمل 2

 درجة التمسك بينها،و  يتصل ذلك بحجم الجماعة،و  و هي العامل الرئيسي اآلخر المؤثر في بيئة العمل،
 مع البشر كأفراد اإلدارةتتعامل و  التي تنتمي اليها،العامل ما هو اال جزء من الجماعة أو فالفرد . أهداف الجماعةو 
  .تصرف الفرد داخل الجماعة التي ينتمي اليهاو  جماعات، لذلك من الضروري التعرف على سلوك الجماعةو 

يحدث تفاعل و  و يقصد بها تجمع األفراد مع بعضهم البعض في أماكن العمل، بحيث يتصرفون كجماعة
  ) 2(.ينةأغراض معسبابأو فيما بينهم أل

  :اإلشرافو  أسلوب القيادة 3

رضاهم و  باتجاهاتهم النفسية وأيضاداءا على دافعية االفراد لألتأثير العمليات  أكثرتعتبر عمليات القيادة من 
المرؤوسين، كما تلعب القيادة و  القيادة بصفة عامة هي المحور الرئيسي للعالقة بين الرؤساءو  عن العمل،

 أوتاجية أن انا هي الرأس المفكر للمؤسسة حيث انه، اذ داريةالهام في العمليات اإلو  الدور االساسي داريةاإل
  )3( .في العاملين بها تأثيرجاز اي عمل يتأثر بنوعية القيادة ذلك لما لها من ان

                                                           

(
1
  .19توفيق برباش، مرجع سابق، ص (

(
2
) Stephen Robbins et Timothy Judge, comportements organisationnels, 12émeeditionpearson éducation Paris 

2006, p306. 

(
3
  .44وآخرون، قضايا العالقات االنسانية في المنشأت، مكتبة عين شمس، القاهرة، دون سنة نشر، ص علي محمود علي (
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بالتالي تقود و  الوالء للمؤسسة من قبل العاملين،و  تماءنبث روح االإل7القيادة الجيدة هي التي تسعى إن
باستخدام وسائل متعددة يمارسها القائد  تأثيرالقيادة في جوهرها هي عملية أن و . أهدافهاتحقيق إل7المؤسسة 

وأسلوبها هي القيادةن إعلى ذلك فو  على المرؤوسين بما يحقق اهداف المؤسسة، تأثيرال أجلداخل المؤسسة من 
تاجية نبالتالي الكفاءة االو  .العاملين أداءثرها على عكاس أنال حد العناصر المكونة لبيئة العمل الداخلي نظراأ

  .للمؤسسة بصفة عامة

شرافه على في مجال إداري  التي يمارسها القائد اإلو  شطة االيجابية في المؤسساتنحد االوالقيادة هي أ
 اإلدارةالذي تسعى و  يتم ذلك باختيار الوسيلة المالئمة لتحقيق هذا الغرضو  المرؤوسين لتحقيق أهداف محددة،

ليست  داريةاالعمال اإلأن ، حيث داريةالهدف يتنوع بتنوع االعمال اإلأو هذا الغرض أن بالطبع فو  لتحقيقه،
  .ظروف العمل السائدةو  يختلف بعضها عن البعض اآلخر نظرا الختالف طبيعة عمل المؤسسات وٕانمانمطية

سلوب القيادة من خالل الطرح السابق يمثل بعدا حيويا من ابعاد بيئة العمل الداخلية في المؤسسة، أن إ
تناول هذا ن إتنسيق جهودهم لتحقيق اهداف المؤسسة لذا فو  على سلوك العاملين تأثيرا تعمل على الهنأكما 

رف على مدى مناسبة بيئة العمل با كبيرا من االهمية للتعانأخذ جر من عناصر بيئة العمل الداخلية يالعنص
 .ها عليه في المؤسساتتأثير و  العاملين داءأل

  ظروف العمل التنظيمية: ثالثا

االجتماعية من خالل تنظيم و  هذا العنصر الذي ال يقل أهمية عن الظروف الماديةإلى نتطرق
 .في بيئة العملوالزمانمكانال

  :العملمكانتنظيم و  ترتيب. 1

بالدرجة و  بعين االعتبار يأخذأن يجب  اإلنتاجيةجاز مختلف العمليات نالعمل المكانترتيب و  تنظيمن إ
  .سالمة العمالو  مناالولى أ

مدى ترابط و  تاجيةناساسا على تنظيم العملية االيعتمدانا انكأن و  ترتيب اآلالت،و  تنظيم الورشاتأن كما 
 أداءفي كثير من الحاالت ساعدا على خلق ظروف عمل ال تشجع القوى العاملة على  فإنهمامراحلها المختلفة، 

نباتات الزينة له اثار ايجابية على نفوس و  تجميل المكاتب بالوسائل المختلفة كالزهورأن ثم  مهامهااإلنتاجية
من نفس  تعمل على طرد المللو  ،لألعصابراحة و  حافز على النشاطو  العاملين، فمنظرها مريح للنفس

  .الموظف
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  :تنظيم وقت العمل .2

على مدى رضاه عن عمله، فكلما وأيضا دائهالتي يقضيها العامل في عمله على أيؤثر عدد الساعات 
حيث يشعر  وٕانتاجيتهدائهتأثير سلبي على الذلك ن ات المدة التي يقضيها العامل في عمله طويلة كلما كانك

  .الساعات االخيرة التي يقضيها في العملخاصة في و  واإلرهاقالنفور و  بالملل

 ت ساعات العمل التي يقضيها الفرد في عمله مناسبة اي تتماشى مع قدرته الذهنيةانك أما إذا
  .نشاطا أكثريكون  انهمع مقتضيات العمل ف وابيضاالبدنيةو 

ت في حاالت سيئة انك إذاالتنظيمية أو جميع ظروف العمل السابقة الذكر سواء المادية، االجتماعية، ن إ
مهنية تكون لها آثار سلبية على ا قد تسبب في وقوع حوادث نهإغير مخطط لها كما ينبغي فو  غير مدروسة أي
 )1(.المؤسسة ككل أداءمنه على و  العمال أداء

  الحوادث المهنية: يانالفرع الث

تعد الحوادث المهنية من ابرز المواضيع التي تحظى باهتمام المؤسسات، المجتمع، الهيئات الرسمية على 
  .قتصادي، أخالقيإنساني، إالسواء لما تمثله من تحدي 

التشريعات أهمها حيث و  ينانو لعل الدافع وراء هذا االهتمام المتزايد مجموعة من العوامل تعد القو 
االهتمام الكبير الذي أصبح و  النشاط النقابيباإلضافةإل7تشددا اتجاه الحوادث المهنية،  أكثرين انصبحت هذه القو أ

محو االعتقاد بتالزم الحوادث إل7كل هذه العوامل ادت . يحيط بالموارد البشرية في ظل ما يعرف باقتصاد المعرفة
سيرها و  المؤسسات أداءلالختالل في بل اصبحت اليوم عالمة فارقة . ارتباطها الحتمي بهو  المهنية مع النشاط

  .الطبيعي

  الحوادث المهنية تعريف:أوال

ب التشريعي لمختلف انذلك بسبب ارتباطها بالجو  تباينتو  تعددت التعاريف المقدمة للحوادث المهنية
الصادر بالجريدة  83/13ون انفالتشريع الجزائر مثال يعرف الحادث المهني في المادة السادسة من الق. الدول

 كل حادث خلف إصابة بدنية ناتج عن مسبب مفاجئ"بكونه  1983جويلية  5المؤرخة بـ  28الرسمية رقم 
  )2(".خارجي في اطار تأدية عالقة العملو 

                                                           

(
1
  .10توفيق برباش، مرجع سابق، ص  (

(
2
  .28الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم  (
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كل "ون الحماية االجتماعية بكونها انمن ق 1/441Lون الفرنسي فيعرف الحادث المهني في المادة انما القأ
 سبابت األانبسبب العمل، مهما كأو أثناءمنصبه ن امجموعة منهم مهما كأو جير أواألامل حادثة تلحق بالع

 )1("التي وقعت فيهمكانبغض النظر عن الو 

  : اعتمادا على ما سبق ذكره، يمكن تقديم التعريف التالي للحادث المهني

االياب منه، نتيجة أو عند الذهاب أو بسببه أو يعد الحادث المهني كل حدث غير متوقع، يقع اثناء العمل 
، كما الخ...الموادو  اآلالتو  الضرر بالمنشآت وٕالحاقاصابة العامل،إل7مادية، تؤدي و  يةانسانتفاعل عدة عوامل 

 .تلحق الضرر بالبيئة العامة

 الحوادث المهنية تصنيف:ياانث

اآلثار الناجمة أو ما على اساس مسببات الحادث، أسس، أتبويب الحوادث المهنية حسب عدة و  يتم تصنيف
تصنيفات و  ينبغي مقارنة الحوادث التي من نفس النوع حتى تكون المقارنة دقيقة،أن الخ، على ...طبيعته،أو 

  )2(. بالتالي التقليل منهاو  الحوادث المهنية تساعد على فهم ظاهرة حوادث العمل،

)3( :إلىتنقسم و  :التصنيف حسب المسببات - 1
 

 : يةانسانأسبابحوادث عمل نتيجة   - أ

سوء  وأهمهاالخارجة عنه،أو العمل  أداءسواء المرتبطة ب. ي سببا مباشرا في وقوعهااإلنسانهي التي يكون العامل و 
 .الخ...التعليمات الوقائية، عالقات العملو  همال القواعد، نقص التدريب، إاالختيار

 :تقنية حوادث عمل نتيجة أسباب  -  ب

لنوعية المواد أو المعدات، و  ب تقنية راجعة لطبيعة اآلالتانمباشرة اما بجو و يرتبط سببها 
  .الخ...ةانلعدم كفاءة اعمال الصيأو المستعملة، 

 :بيئية أسبابحوادث عمل نتيجة   - ت

ضاءة، الحرارة، التهوية، الضوضاء، ساعات العمل، عبئ و هي المتعلقة بظروف العمل، كاإل
  .وٕاصاباتحوادثوقوع إل7التي تؤدي و  الخ...العمل

)4(: إلىتنقسم و  :التصنيف حسب االثر الناتج - 2
 

                                                           

(
1
) Royer Vincentimi, Les insques professionnels, edition d’organization, Paris, 2004, p571. 

(
2
  .587، ص2002عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وٕادارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، االسكندرية،  (

(
3
  .47، ص1981، بغداد، اكتوبر 21احمد ناجي، حوادث العمل، مجلة العمل العربية، العدد (

(
4
العربي، اهمية دراسة حوادث واصابات العمل واالحصائيات الخاصة  محمود جواد كاظم، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية في الوطن (

  .110،111ص ص  1981،دون ناشر،بغداد، جوان1ط بذلك،
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 :حوادث تضر باستمرارية العمل  - أ

  .توقف العملإل7حوادث ال تؤدي و  توقف العمل،إل7حوادث تؤدي إل7و تنقسم بدورها 
 :حوادث العمل التي تصيب العاملين  - ب

على قابلية العامل هو العجز الذي يؤثر و  تكون عبارة عن عجز كلي مؤقت،أن و االصابة يمكن 
ينتج عنه عدم و  عجز جزئي دائم. العملإل7من ثم العودة و  في االستمرار بالعمل لفترة قصيرة

أن يمكن للعامل و  ،الخ...صبع، يدرجل، أ: أوجزء من عضو مثلالمقدرة على استعمال عضو 
الخطيرة الوفاة نتيجة اإلصابات إل7يؤدي أن يمكن للحادث و  .األخرىدون  يؤدي بعض االعمال

  الخ...يارات، الحرائقنهفجارات، االنكاال
 :حوادث العمل التي تصيب العناصر التقنية  -  ت

حوادث تلحق الضرر . تاجنحوادث تلحق الضرر بالمنشآت، اآلالت، معدات اال: إلىو تنقسم 
ثناء أوأثناء تخزينها، أوأالمنتجات النهائية، أو تقع اثناء نقل المواد االولية و  المنتجات،و  بالمواد

  .تاجيةنالعملية اال
الخارجية، كمخلفات الحرائق، أو ت بيئة العمل الداخلية انحوادث تلحق الضرر بالبيئة، سواء كأو 

  .على البيئة العامةو  ثر كبير على الجوارخ، الناتجة عن حوادث العمل، لها أال...االنفجاريات
 :حوادث عمل بسيطة  -  ث

أن يكون معظمها غير مسجلة، لكونها اصابات بسيطة سطحية، ال تستدعي التسجيل، غير و 
ا تلحق ضررا بالمؤسسة، نتيجة ارتفاع انهبالرغم من بساطتها اال  انهالكثير من الباحثين يرى 

  .تاجية العملانها على تأثير بالتالي و  عدد االجازات المرضية، التي يطلبها المصابين،

  المهنية األمراض:الفرع الثالث

التي يمارسها  واألعمالاختالف النشاطاتو تختلف درجة خطورتها بتعددو  المهنية األمراضواع نأتتعدد 
  .فيما يلي تفصيل لهذه الظاهرةو  .العامل

  المهنية األمراضتعريف: أوال

المرض المهني، الدولية في تعريف اختلفت التشريعات و  بالنسبة لحوادث العمل، فقد تباينتأن كما هو الش
 األمراضمن تعريفات و  .)1(المهنية الخاصة بكل بلد األمراضذ يعرف حاليا عن طريق الجداول التي تحدد إ

  :المهنية نذكر ما يلي

  "كل مرض تكثر اإلصابة به بين المشتغلين في مهنة ما : "بأنهالمرض المهني  منظمة العمل الدوليةعرفت

                                                           

(
1
) A.Haray, Accident de travail et maladie professionnels, 2 émeedition, Masson, Paris, 1998, p71 
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العدوى التي تنشا نتيجة أو المرض " بأنهت المرض المهني حيث عرف والية واشنطنو حسب تعريف 
  )1("يكون هذا العمل ذا مخاطر زائدةأن و  لمزاولة عمل مادي تتفق طبيعته مع ذلك المرض،

من بينها و  كتاب لتعريف المرض المهنيو  التعاريف السابقة هناك محاوالت من طرف الباحثينإل7وٕاضافة
  :ما يلي

 قد تقصرو  التي تنتج من مزاولة مهنة معينة مدة من الزمن، قد تطول األمراضالمهنية هي تلك  األمراض
  )2(".في صورة أعراض خاصة تالزم طبيعة ذلك العمل األمراضتظهر هذه و 

  : من التعريفات السابقة يمكن تقديم التعريف التالي

مهنة معينة، حيث  تشاره بين االفراد العاملين الذي يمارسونانالمرض المهني هو المرض الذي يكثر 
  .تظهر عليهم مجموعة من االعراض بعد مدة زمنية من ممارسة العمل

  المهنية األمراضتصنيف: ياانث

المهنية  لألمراضعدة تصنيفات إل7المهنية  واألمراضالمختصون في مجال طب العملو  تطرق الباحثون
 من التصنيفات الشائعةو  مسبباتهامنهم من صنفها حسب طبيعة و  فمنهم من صنفها حسب طبيعة العمل

  )3(: المتداولة نذكر ما يليو 

 :على سبيل المثالو  :حسب طبيعة المهنة - 1

 .ع البتروكيماويةانالمهنية للعاملين في المص األمراض - 

 .النسيجو  ع الغزلانالمهنية للعاملين في مص األمراض - 

 .المهنية للعاملين في صناعة االغذية األمراض - 

 .المهنية للعاملين في صناعة الزجاج األمراض - 

 الخ...المختبراتو المهنية للعاملين في المستشفيات األمراض - 

 :تشملو  :حسب اجهزة الجسم - 2

 .الجهاز التنفسي أمراض - 

 .الدمو  يانالجهاز الدور  أمراض - 

 .العصبيو  الجهاز الحركي  أمراض - 

 .المسالك البولية أمراض - 

                                                           

(
1
  .15،16، ص 1973لمفهومه ونشاطه، مطبعة القاهرة، القاهرة، مصر، محمد عبد لسمع علي، االمن الصناعي، عرض تحليلي  (

(
2

	ع ا�ط��   (��
د ا���د �
ر، ��م ا�
ت"�	د�� 	�
�وم وا��
��در��، "ا��  .287، ص2003، دار ا�
�ر � ا��	
���، ا

(
3
  .161،164، ص2002، دار الصفاء، عمان، 1محمود ذياب العقابلة، اإلدارة الحديثة للسالمة المهنية، ط (
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 ...ف، الحنجرةنالجلد، العيون، اال أمراض - 

 )...العدوى حاالت(من جهاز  أكثراصابة  - 

 : إلىتنقسم و  :حسب العوامل المسببة للمرض - 3

 إلضاءةتشمل تغيرات درجات الحرارة، التعرض و  :مهنية ناجمة عن عوامل طبيعية فيزيقية أمراض - 
 .الخ...لتغيرات الضغط الجويأو مضرة، و  ضوضاء مزعجةأو غير مناسبة، 

الفيروسات المتواجدة أو تنتج عن عدوى الميكروبات و  :مهنية ناجمة عن عوامل بيولوجية أمراض - 
 .ألخرن اسانتنتقل من و  في جو العمل

كذا جنون العزلة في و  من امثلة ذلك تقلصات العضالت،و  :مهنية ناتجة عن عوامل نفسية أمراض - 
 .البعيدة عن ديناميكية االفرادو  االماكن النائية

سجة انينتج الضرر هنا بسبب تعامل هذه المواد مع و  :مهنية ناجمة عن عوامل كيميائية أمراض - 
درجة الخطورة هنا تعتمد على عدة عوامل منها درجة تركيز هذه المادة، و  الجسم المختلفة للعامل

 .الخ...نوعها، كميتها

  :المهنية أسباباألمراض: ثالثا

  )1(:حيوية كما يليأو كيماوية، أو المهنية بسبب عوامل فيزيقية،  األمراضتقع 

 ): فيزيقية(العوامل الطبيعية  -1

ليس نتيجة و  تؤثر على العاملين نتيجة خواصها الطبيعيةو  هي العوامل التي توجد في بيئة العمل،و 
الضوضاء، الحرارة،  اإلضاءة،: اهم هذه العواملو  اإلنسانوأنسجةالتفاعل الكيماوي، بين هذه العوامل

ظهور إل7غيرها من العوامل التي تؤدي و  ،الخ...الكهرباء اإلشعاعات،الرطوبة، التهوية، االهتزازات، 
تعليمات و  عدام وسائلانت بمستويات غير مالئمة، مع انك إذامختلفة خاصة  أمراضو  اعراض
  .الوقاية

  
  
 

 : العوامل الكيماوية - 2

                                                           

(
1

حكمت جميل، دراسة المخاطر الفيزيائية والكيميائية في بيئة العمل، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية، األمراض (

  .80ص 1981،دون ناشر،بغداد، جوان1المهنية،ط
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التي تعد و  ثرة استعمال المواد الكيماوية المختلفة في الصناعةالمهنية تأتي بسبب ك األمراضمعظم 
المواد الكيماوية المستعملة، قد تكون على شكل مواد صلبة كالمعادن، و  خطرة على صحة العامل،

  .تربةأوفي شكل أغازات، و  على شكل ابخرةأو سائلة كالحوامض، أو 
نوع و  تركيز: تعتمد على عدة عوامل منهاالضرر الذي تحدثه المواد الكيماوية على صحة الفرد إن

  .الخ...المادة، كميتها، صفاتها
 :العوامل الحيوية -3

من إنسانأو إل7أن سانمن أو اإلنسانإل7تقالها من مصادر عضوية ناالفيروسات، بو  تنتج عن البكتيرياو 
  .انسنإ إلىحيوان

 الصحة والسالمة المهنية  :يانالمطلب الث

  :ذلك من خالل العناصر التالية و  السالمة المهنيةو  الصحةسوف نتناول في هذا المطلب 

 تطور الصحة والسالمة المهنية:الفرع األول

التشريعية  ،سوف نتناول تطور الصحة والسالمة المهنية من خالل ثالث نقاط جذورها التاريخية
  .تطور هذا المجال وأهميته يبرزأكثرهذا ما و  داريةوالنظريات اإل

  :التاريخيةالجذور  -1

بداية إل7به يعود  االهتمامأن ال إمجال الصحة المهنية تطور مع التشريعيات الحديثة، أن على الرغم من 
 او انقد قدم وصفا للعبيد الذين ك) ق م  260- 470(فلقد ذكرت المراجع القديمة  .تاجينبالعمل االاإلنسانقيام 

ت انأالم المغص كما وصف األعراض المرضية التي ك ون منانيعو  هم يبتلعون الحصىو  يؤجرهم اإلقطاعيون،
الصيادين من و  يصيب الفالحينأن تناول في وصفه ما ك، و الحياكةو  الصياغةو  المعادن استخراجتحل بعمال 

  .قروح في أيديهم

ووصف نوعا من األقنعة الواقية، يلبسها العمال لمنع أخطار  ،بعد الميالد)  Belelinyبلليلي(جاء و   
  .1الكبريتو  األتربة، ووصف أعراض التسمم بالزنكو  األبخرةو  التسمم بالغازات

إذ قال في زيارته لمناجم النحاس ) م  200 – 150( ما بين )  Galinousجالينوس (وجاء بعده   
داخل  اختناقاكي ال يدركهم الموت  ،ن النحاس المنصهرهم يحملو و  العمال يركضون بأقصى سرعةأن بقبرص ك

  .المنجم

                                                           
1 Shimon Dolan et Autres.Lageston des ressoureshumaines.Tendances.en jeux etpratiques actuelles.3 
emeéddition..Renouweaux pédagogique, Paris,1995.554. 
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ففي أواخر القرن السابع عشر  ،دراسات عميقةو  أطباء أضافوا حقائق كثيرةو  جاء علماء ،وبمرور الزمن  
الخاصة بشؤون  األمراضكتابه القيم الذي كتبه عن طريق و  ) Ramasinyرامازيني(ذاع صيت اإليطالي 

الذي قدم وصفا )  G.Ajricoola=>; جورج أجري ( ي انالطبيب األلمإل7الزراعة إضافة و  التجارةو  الصناعة
خاصة  غيرهم من األطباء الذين اهتمواو  المعادن استخالصعمال و  لألخطار التي يتعرض لها عمال المناجم

  .1المهنية األمراضب

 صاحب ذلك كثرة اإلصاباتو  المخترعاتو  اآلالتحيث ظهرت  ،في القرن التاسع عشر جاء عصر الصناعة  
دراية أو ع، دون معرفة انخرطوا في العمل داخل المصانخاصة بالنسبة للفالحين الذين  ،األمراضو  الحوادثو 
أن كو  الذين أصبحوا يتحكمون في طبقة العمال ،تدريب سابق كما ظهرت في هذه الفترة طبقة أصحاب األموالأو 

صاحب و  ال يستحق تعويضا على إصابته انهف ،هو سبب في ذلكأن كو  حدث للعامل إصابة إذاانهقتئذ و  معروفا
  .ذلك اتجاهالعمل ال يلتزم بأي شيء 

ما أدى  ،معدالت الحوادث وارتفعتسوء التغذية،و  األمراضتشرت ان، و بهذا ساء حال العمال في أوروبا     
التشريعيات المحققة و  ينانبدأت الدول في إصدار القو و  ةتشار المبادئ اإلشتراكيانو  ظهور الحركات العماليةإل7

  .للعدالة

  :السالمة المهنية في التشريعو  الصحة -2

سارعت الدول في إصدار التشريعات التي تحمي العمال من مخاطر ،المهنيةاألمراضو  الحوادث الرتفاعنتيجة 
ون انوفي بلجيكا سن ق 1802،ياانبريطفي و  ،1772ت في النمسا سنة انأولى تشريعات تفتيش العمل كو  المهن

استمرت كافة الدول في تطوير و  بصورة دائمة 1810نابليون للبالد سنة  احتاللع منذ انالتفتيش على المص
منع تشغيل األفراد الذين تقل أعمارهم و  األطفالحماية إل7ون يهدف انبفرنسا ق 1841صدر عام  إذاتشريعاتها، 

العمل على إيجاد ، و النساءو  يهدف لحماية األطفال 1982ون أخر سنة انقوظهر على إثره  ،سنوات 08عن 
  .ٕاجراءات التفتيشو  هيئات رقابية تقوم بأعمال السالمة

 حماية العمالإل7وظهر صندوق جماعي يهدف  ،1945سنة " السالمة الجماعية" ونانكما صدر في فرنسا ق  
قة أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد صدر ألول عائالتهم من جميع المخاطر، يمنح التعويضات المستحو 

ون انأصبح هذا القو  السالمة المهنيةو  للصحة)  WILIAMS STAGERويليامزستايجر( 1970ون سنة انمرة ق
  )2(.أكثرأو التجارية التي يعمل بها عامل أو يطبق على جميع المؤسسات الصناعية 

                                                           
  .4-1:ص ص  ،دون تاريخ،دار الفكر العربي، القاهرة ،األمن الصناعي واإلسعافات األوليةو  عز الدين فرج اهللا،الصحة المهنية 1
: ص،2005الرياض،  ،،جامعة نايف العربيةداريةرسالة ماجستير في العلوم اإل ،التقنيةو  السالمةو  ظمة األمنانفهد بن محمد المديفر، مدى فعالية تطبيق  2

18 .  
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شاء الهيئات الدولية المتخصصة انالجهود المبذولة من طرف كل دولة، هناك جهود دولية برزت في إل7إضافة   
، االجتماعيةالتأمينات و للضمانالسالمة المهنية مثل منظمة الصحة العالمية، الجمعية الدولية و  في مجال الصحة

حماية العمال عن إل7التي تهدف  ،ونخص بالذكر منظمة العمل الدولية ،الدولية االتحاداتكالة الطاقة الذرية، و 
  .)1(التوصيات الدوليةو  االتفاقياتالدراسات وٕاقرار و  طريق البحوث

 واالتفاقيةتتعلق بالوقاية من إصابات العمل، و 1929لسنة  31حيث أصدرت منظمة العمل الدولية رقم   
 ال في أماكن العمل حيث توجب على صاحب العمل توفيرالخاصة بحماية صحة العم ،1953لسنة  97رقم 

الخدمات الخاصة بالصحة أن بش 1959لسنة  112رقم  االتفاقيةالظروف البيئية الضرورية كما أصدرت 
تتوفر  التي واستعماالآلالتتأجير و  المتعلقة بمنع بيع 1963لسنة  119رقم  االتفاقيةكذا و  العمل،مكانالمهنية في 

  .بيئة عملهو  توصيات تتعلق بحماية صحة العمالو  اتفاقياتما صدر من إل7باإلضافة  ،فيها أجهزة الوقاية

بمجال  - كذلك-منظمة العمل العربية اهتمتتوصيات على المستوى الدولي، فقد و  اتفاقياتب ما ذكرنا من انجإل7
أن بش 1966العربية لسنة  االتفاقيةتوصيتين، و  اتفاقيتينأهم ما قامت به هو إصدار ، و السالمة المهنيةو  الصحة
 ،السالمة المهنيةو الصحةأن بش 01مادة، التوصية العربية رقم  20السالمة المهنية، وهي مكونة من و  الصحة

التوصية ، و مادة 14بيئة العمل المكونة من أن بش 1981لسنة  13اإلتفاقية العربية رقم ،مواد 08وتتكون من 
  . )2(مواد 6مكونة من و  بيئة العملأن بش 1981لسنة  5رقم العربية 

  : داريةالسالمة المهنية في النظريات اإلو  الصحة -3

حسب  ،تحليلها لهذا الموضوع واختلف، موضوع الصحة والسالمة المهنية داريةاإل النظريات تناولت بعض 
  :3أهم هذه النظريات ما يليو  وجهة نظر كل مفكر، اختالف

  

  : )Maslowالماسلو(نظرية سلم الحاجات -  3-1

السعي إل7عملية إشباع حاجة من حاجات يؤدي أن و  اإلنسانتقوم هذه النظرية على أساس تعدد حاجات       
خمسة أقسام تندرج حسب أهمية تبدأ بالحاجات الطبيعية إل7و قد قسم ماسلو هذه الحاجات ،أخرىإلشباع  حاجة 

الحماية و  باألمناإلنسانفشعور  ،الحمايةو  األمن احتياجاتثم تليها في األهمية . ألخ...اللباس، السكن،،كالطعام

                                                           
  .48ص  ،1994مارس  ،82العامةالعدد  اإلدارةمعهد،العامةاإلدارةمجلة ،،الواقع ومقترحات التطوير ،السالمة المهنيةو  وفية أحمد الهنداوي،سياسات األمن 1
،دون ناشر،بغداد، 1الصحة المهنية،طو  ين العربية، محاضرات الدورة الخاصة بالسالمةانالقو و  ون الدولياننية في القالسالمة المهو  الصحة،العابدانعدن2

  .18- 17ص ،1981أنجو 
����، ر�	�� 
	)���ر  � ا���وم ا'دار��، �	
�� �	�ف ا��ر���،ا�ر�	ض، دون �# 3
ر ا����، ص دون �#ر ا'�م، 
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ثم تليها الحاجات  ،غيرهمو  في إشباع حاجاته الطبيعية الستمرارها اننوعها يكون ضمن امن المخاطر أيا ك
  .ثم حاجات تأكيد الذات ،كحب العالقات مع الزمالء االجتماعية

إذ أفردت هذه النظرية أهمية ،أقواهاو العاملاإلنسانحاجات إشباع األمن هي أهم دوافع أن يرى بعض العلماء  
التقسيم يقوم على أن بعض العلماء يرى و  من هذا التقييم ℅ 70خاصة لحاجة األمن في الترتيب الهرمي بنسبة 

وية تشمل باقي الحاجات، مما انث أخرى، و حاجات األمنو  تشتمل الحاجات الطبيعية ،أساسين هما حاجات أولية
  .السالمة في هذه النظريةو  يعكس أهمية األمن

  ): Herzbergلهزبرغا(نظرية العاملين  - 3-2

  :إلىاإلنسانحسب هذه النظرية، تقسم حاجات 

من وجودها في العمل  أكثروهي العوامل التي توجد في محتوى العمل الخارجي : مجموعة العوامل الخارجية -)أ
مستوى  ،ظروف العمل ،، اإلعتراف بالعاملاإلدارةسياسة المؤسسة : نفسه، وتسمى العوامل الصحية مثل

يؤدي عدم وجود هذه و  الحياة الشخصيةو  األمن الوظيفي ،المركز اإلجتماعي ،المرؤوسينو  العالقات مع الرؤساء
السالمة و  نجدها جميعا تصب في إطار الصحة ،لهذه العواملنظرنا  إذاعدم رضا العاملين و  استياءإل7العوامل 
  .- خاصة في بند ظروف العمل –السالمة الجسدية للعامل و  الصحةإل7إضافة  ،واالجتماعيةالنفسية

: رضا العامل مثلإل7توفيرها يؤدي و  هي العوامل التي تتعلق بالعمل نفسه،و  :مجموعة العوامل الدافعة -)ب
على تأثير هذه العوامل كذلك لها  .المسؤوليةو  بجهود الفرد، التقدم، النمو في العمل اإلنجاز،االعتراف،تحدي العمل

ت نتائجها انو ك،ت بطريقة غير مباشرة طبقت هذه النظرية في كثير من الدراساتانكأن و  سالمة الفردو  الصحة
 .أقل عرضة للحوادثو  تاجيةانأكثر وا انكو  -اناألمو ناأي اإلطمئن–األفراد يشعرون بدرجة عالية من الرضا أن 

  ):H.Fayolالفايول(داري  نظرية التنظيم اإل – 3-3

ستة إل7المختلفة للمؤسسة ) les opérations(في محاولة منه لتنظيم العمل اإلداري، قسم فايول العمليات       
الوظيفة المالية، الوظيفة األمنية،  ،الوظيفة التجارية ،هي الوظيفة الفنيةو  يعتمد بعضها على بعض ،وظائف

  .داريةالوظيفة اإلو  الوظيفة المحاسبية

 ،تأخذها الوظيفة األمنية في المؤسسةأن أهمية التي يجب إل7أحد األوائل الذين أشاروا مباشرة  ،ويعد فايول    
تحقيق مستوى إل7يؤدي  ،متاحةالمادية الو  حماية الموارد البشرية ،تحقيق هذه األخيرة ألهدافها المتمثلة فيأن ذلك 

  .تاجيةنمرتفع من الكفاءة اال

وظيفة فنية ضرورية إل7،تدافع عنه التشريعات العمالية اهتماممن  ،مساهمة فايول هذه، نقلت الوظيفة األمنيةأن 
  ).المالية،تاجناال( األخرىفي المؤسسة، ال تقل أهمية عن الوظائف 
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  :يةاإلنسانالنظريات  -3-4

ينظر للعامل على أن فقد ك ،ما صاحبها من مشاكلو  ية بعد الثورة الصناعيةاإلنسانبالعالقات  الهتمامازدادا
الفلسفية، و  داريةاإل واالتجاهاتهذه النظرة تغيرت بفعل المدارسأن ية غير اإلنسانلمشاعره  اعتباردون  آلةانه

  .)E.Mayoألتن مايو (من أهم روادها و  ية العاملانسانباحترامالتي نادت 

أثرها على و  فريقه في تجربة هاوثورن، منصبه على دراسة ظروف العمل الماديةو  ت دراسة إلتن مايوانك  
ظروف العمل المادية تعد قسما ن سالمة العمال ألو  بصحة االهتمامهذا الدليل على و  تاجية للعمال،نالكفاءة اال

  .1من هذا المجال

  أهدافهاو أهميتها ،المهنيةالسالمة و  تعريف الصحة: يانالفرع الث

  السالمة المهنية و  تعريف الصحة: أوال

 مع تطور المجتمعاتو  لكنو  الحماية الصحية،و  السالمة المهنية سابقا تعني الوقاية التقنيةو  ت الصحةانك
شمولية في مفهومها، حيث تعدت مفهومها السابق  أكثرالصحة المهنية و  تاج أصبحت السالمةنوسائل االو 

إيجاد بيئة عمل آمنة خالية من جميع إل7الطبية التي تهدف و  اإلجراءات الوقائية الفنيةو  ليشمل جميع االحتياطات
  .صحة األفراد في العملو  التي تهدد حياة األمراضو  واع المخاطران

ٕاصابات و  منع وقوع حوادثإل7إلجراءات الهادفة مجموعة من ا  بأنهاالسالمة المهنية و  تعرف الصحة 
 .تحقيق ظروف عمل آمنة خالية من المخاطر المهنيةو  المهنية، األمراضو  العمل

توضيح الشكل التنظيمي ألساليب العمل التي بواسطتها نستطيع و  تحديد بأنهاكما يمكن تعريفها أيضا 
الصحة و  تقدم يمكن وضع تعريف شامل للسالمةفي ضوء ما و  )2(.الصحة المهنيةو  تحقيق أهداف السالمة

أجواء و مكانمسؤولية مشتركة لجميع العاملين لتهيئة و  مستمر للمؤسسات و  المهنية كمجال اهتمام دائم
 األعمال على أحسن وجه أداءلتمكن العامل من  األمراضو  صحية خالية من المخاطرو  عمل آمنة

  .المادية على حد سواءو  تاجية المكونات البشريةانرفع  تاجية كاملة بما يسهم فياناالحتفاظ بطاقة و 

  السالمة المهنيةو  أهمية الصحة:ياانث 

                                                           
  .489 ،488ص ص  ،1974تاج، دار النهضة العربية، بيروت، ناال وٕادارة عاطف محمد عبيد،حمدي فؤاد علي، النتظيم الصناعي 1

(
2
  .9،10، ص ص2011، 1خالد فتحي ماضي، احمد راغب خطيب، السالمة المهنية العامة، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، االردن، ط (
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  )1(:السالمة المهنية كاآلتيو  تتمثل أهمية الصحة

 :تقليل تكاليف العمل -1

المعنوية المتضمنة و  السليمة لبيئة العمل تجنب المؤسسة الكثير من التكاليف المادية أن اإلدارة
  .كذلك تكلفة تعطل العملو  .لعائالتهم من بعدهمأو للتعويضات المدفوعة للعاملين 

 :قليلة المخاطرو  توفير بيئة عمل صحية -2

االضرار بالعاملين إل7المناسب للحد من المخاطر المؤدية مكانالعن توفير  مسئولةالمؤسسة  أن إدارة
 أن اإلدارةمن ثم فو  متزايدة في ظل التطور التكنولوجي هذه المسؤولية اصبحتأن و  .اثناء عملهم

الحوادث ال يقتصر أن و  المهنية األمراضو  تعمل على التقليل من االثار النفسية الناجمة من الحوادث
كذلك و  مشاعر العاملين داخل المؤسسةإل7تمتد أثارها  وٕانماب المادية في العمل،انها على الجو تأثير 

  .الزائرين اليها
 :توفير نظام العمل المناسب -3

استخدام السجالت النظامية حول أية و  المعدات الواقيةو  يتم توفير نظام العمل من خالل توفير االجهزة
  .أمراضو  حوادثأو إصابة 

 :العاملينو  اإلدارةية بين اإلنسانتدعيم العالقة  - 4

اتجاه المنافسين، هذه السمعة الصحة المهنية السمعة الجيدة للمؤسسة و  الجيدة للسالمة اإلدارةتخلق
  .االحتفاظ بأفضل الكفاءاتو  ينتج عنها استقطاب الفرد الكفء

  السالمة المهنيةو  أهداف الصحة:ثالثا 

تاج جيد ان إلىالسالمة المهنية هو الوصول و  ٕاجراءات الصحةو  يكمن الهدف األساس في تطبيق قواعد
  :ٕاصابات عن طريقو  من دون حوادث

 :يتمثل ذلك فيو  :حماية العاملين - 1

 :تشملو  :الحماية من المخاطر  - أ

 .ازالة الخطر من منطقة العمل نهائيا •

 .لم تتم إزالته إذاالحدود الدنيا إل7تقليل الخطر  •

 .توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال عند استحالة تقليل الخطر •

                                                           

(
1
" ة نظر العاملينتقييم مدى فعالية اجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية من وجه"دوسيم اسماعيل الهابيل، اعالء محمد حسن عايش،  (

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرون، العدد "ة في قطاع غزةينيدراسة ميدانية على العاملين في الجامعات الفلسط

  .93، ص2012الثاني، يونيو 
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هذه أن لو و  تىدرجة الحرارة المربكة للعمل حو  الرطوبةو  توفير جو مهني سليم من حيث االضاءة  - ب
 .المؤسسةو  األمور ال تتجاوز الحد الذي يمكن اعتباره خطرا على العامل

الفزع و  الحد من نوبات القلقو  ينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهمنأالطمو األمانتثبيت   - ت
آالت يكمن بين ثناياها و  موادو  هم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدواتو  الذي ينتابهم

آخر ألخطار و  تحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقتو  الخطر الذي يهدد حياتهم
 .فادحة

 :مواد العمل من المخاطر الممكن حدوثهاو  حماية المؤسسة بما في ذلك اآلالت - 2

المخاطر و  الصحة المهنية بتحديد المخاطر المرتبطة ببيئة العمل الماديةو  ب اهتمام السالمةانجإل7
 االجتماعية مثل االجهاد في العملو  االضطرابات النفسيةإل7الكيميائية، و  البيولوجيةو  الماديةو  التكنولوجية

السالمة لم تعد مقصورة على مجاالت و  االهتمامات بالصحةأن ما يجب معرفته هو أنف. السيطرة عليهو 
المحترفون و  المديرون،و  العمل الصناعي فحسب، ففي مجاالت عمل المعرفة يشعر العاملون في المكاتب

عليه فالعمال و  .العملمكانالعنف في و  التوتر المرتبط بالعملو  أعراض المرضو  المتكرر، اإلجهادو بالقلق
  )1(.آمنةو صحية مؤسسةيطالبون جميعهم بالعمل في 

  السالمة المهنيةو  الصحة إدارة: الفرع الثالث

  السالمة المهنية و  الصحة إدارةتعريف: أوال

السالمة المهنية من إحدى الوحدات التنظيمية في المؤسسات الصناعية كونها تهتم و  الصحة إدارةتعد 
  .العمل المتكررة وٕاصاباتحوادثو  بكيفية الحفاظ على االفراد العاملين من مخاطر

ت صناعية انتتضمنها أي إستراتيجية ألي مؤسسة سواء أكأن إحدى المسؤوليات التي يجب  فإنهالذا 
ترتبط بكل مجاالت  ألنهاالسبب في ذلك و  خدماتية بأشكالها المختلفة،أو بيئية أو ترفيهية أو عليمية تأو زراعية أو 

نشر و  وضع القواعدو  ،واإلرشادالتوجيهو  القيادةو  البيئةو  الممتلكاتو  البالغة في حماية االرواح وألهميتهاالحياة
واجبات و  التي تقع عليها مسؤوليات دارةاإل" بأنهاالسالمة المهنية و  الصحة إدارةتعرف و  .الوعي الوقائي

وضع و  السالمة المهنية في المؤسسةو  فعاليات الصحةو  بأنشطةالرقابة لكل ما يتعلق و  التوجيهو  التنفيذو التخطيط
وضع اإلستراتيجية المناسبة لبرامج التدريب و  البيئةو  الممتلكاتو  سالمة العاملينلضمانالتعليمات الفنية و القواعد

الوحدة التنظيمية التي : بأنهاكما يمكن تعريفها ".المؤسسة إنتاجيةالتي يمكن من خاللها زيادة و  الوعيو  التثقيفأو 

                                                           

(
1
، دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الجلدية، كلية ISO18001/2007بشرى صبيح كاظم عبد اهللا، مدى توافر متطلبات سلسلة المواصفة  (

  .399جامعة بغداد، العراق، ص/اإلدارة واالقتصادة،  قسم اإلدارة الصناعية
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 أداءالعمل بهدف تمكينه من  وٕاصاباتحوادثو  تهتم بشكل رئيسي بالحفاظ على العنصر البشري من مخاطر
  )1(.عاملين على حد سواءالو  تاجية المعداتاناعماله على افضل وجه، مما يترتب على ذلك الحفاظ على 

 والسالمة المهنية إدارةمسؤوليات:ياانث

هناك العديد من الواجبات والتي يجب أن الصحة والسالمة المهنية ف إدارةلكي تتحقق األهداف التي تسعى إليها  
بتلك  االهتمامولتتمكن من القيام بذلك يتوجب عليها  ،تهتم بها وتعمل على وضع قواعد لهااإلدارةأن على تلك 

الصحة  إدارةمن قبل العاملين لديها،كما يتوجب على أو ومحاولة تطبيقها سواء من قبلها  تالواجبات والمسؤوليا
تضع خطة عمل تتمكن من خاللها من تحديد إستراتجياتها وسياساتها ومسؤولياتها في بيئة أن والسالمة المهنية ب

ين والتشريعات النافذة وتوفير كل متطلبات انداخل إطار يلبي القو  فعاليتهاو  شطتهاانالعمل لتمكنها من تنظيم 
شطتها انوضع برنامج عمل يشتمل على تدريب وتأهيل وٕاشراف وتوجيه ورقابة إل7إضافة.نشر الوعي الوقائي

الغرض الرئيسي لبرامج الصحة أن كما . وفعاليتها المختلفة وكيفية وضعها موضع التنفيذ من قبل الجميع
ة المهنية الفعالة في المؤسسات الصناعية يؤكد على كيفية السيطرة على حوادث وٕاصابات العمل المهنية والسالم

ن السالمة المهنية تركز على التفاعل اآلتي بين العاملين وبيئة العمل، وألو  شطة الصحةنأن أإذ، الحد منهاأو 
ت غير انات عمل سليمة وصحية كت تستثمر في توفير بيئانالكثير من جهود أرباب العمل في الماضي ك

الصحة والسالمة المهنية في  إدارةونا يقضي انق) 1970(فعالة،فقد أقر مجلس الشيوخ األمريكي في عام
  :المؤسسات الصناعية بتطبيق الواجبات أدناه في مختلف قطاعاتها ومن بين تلك الواجبات مايلي 

 .التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييمه - 
 .تنفيذ سياسة الصحة والسالمة في العملأن وٕاجراءات فنية وٕارشادات بشوضع قواعد  - 
 .المعايير الموضوعة من قبل المؤسسةإل7العمل بأسس األمن والسالمة والجودة واالرتقاء بها  - 
 .حدوث االصابات أثناء العملإل7واألفعال التي قد تؤدي  سبابالعمل على منع األ - 
 .تقييم وتخمين وتحليل لمخاطر العمل - 
 .اإلشراف والمتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات الصحة والسالمة المهنية - 
 الشخصيةيزات الوقاية هالتأكد من تطبيق اشتراطات السالمة المهنية ومدى التزام العاملين بارتداء تج - 

 .أثناء العمل
 .تفتيش دوري لمقرات العملالقيام ب - 
 .السالمة المهنية في بيئة عملهمو  سيات الصحةوضع برامج عمل تدريبية للعاملين بهدف تعريفهم بأسا - 

                                                           

(
1
مة للمصافي العالقة واالثر، دراسة ميدانية الراء عينة من العاملين في الشركة العا/ احمد علي حسين، إدارة السالمة والصحة المهنية وانتاجية العاملين (

، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت 12، العدد 5الشمالية، مصفى بيجي محافظة صالح الدين، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد 

  .74، ص2009
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الحوادث لغرض وضع  أسبابية عن انإجراء تحقيقات في حوادث السالمة المهنية وعمل دراسات ميد - 
 .التوصيات الالزمة للحد منها

العالمية ذات الصلة بالصحة والسالمة المهنية أو االقليمية أو متابعة التقارير واألبحاث سواء المحلية  - 
 .شطتهاانلمواكبة تطورها وتحديث 

ين الحكومية ذات الصلة انمة والتعليمات والقو ظنالصحة والسالمة المهنية تطبق األ أن إدارةالتأكد من  - 
من  بمجال عملها بشكل كامل،من خالل نشرها للوحات االرشادية والمنشورات في بيئة العمل والمفهومة

 .قبل العاملين والتي توضح لهم كافة أشكال المخاطر المحيطة بهم ضمن تلك البيئة
 1.توعية وتشجيع العاملين على االلتزام بسلوكيات العمل الصحيحة واآلمنة - 

  .السالمة المهنيةو  الصحة إدارةنظام :  الفرعالرابع

  السالمة المهنيةو  الصحة إدارةماهية نظام :أوال

ظمة الحديثة التي تسعى المؤسسة نمن أهم اال،ISO18000الصحة والسالمة المهنية  إدارةيعتبر نظام   
هذا . توفير أفضل الظروف العملية ألفرادها، وبالتالي تحسين أدائهمبضماناعتمادها في سياساتها التنافسية، 

من المنظمة  باقتراح1996سنة إلىISO18000الصحة والسالمة المهنية  إدارةوترجع نشأة مواصفات نظام 
إذ لقيت عملية التصويت  ،، وقد صاحب ذلك حدوث ضجة كبيرة في عالم المقايسةISOالعالمية للمواصفات 

خمس سنوات نتيجة لذلك، ولكن في المقابل إل7وقرر تأجيل ملفاته  األعضاءعلى هذا النظام معارضة من الدول 
على شكل دليل توضيحي، التي تمت متابعتها في فرنسا طلقت أشغال إعداد مواصفات ومرجعيات هذا النظام ان

بالمملكة  )BS8800(، وقد شملت  مواصفات 1996سنة  AFNORمن طرف المنظمة الفرنسية للمواصفات 
للمجموعة  )OHSAS 18001(بالنرويج، و) NPR- S001(يا، وانبإسب )ENE 819000(المتحدة 
 1999وفي سنة  )يا، ماليزيا وبعض المؤسسات الخاصةان، اسبالواليات المتحدة االمريكية، ايرلندا(المشتركة

 إدارةوبناء على إقتراح من المملكة المتحدة في إعداد معايير نظام  ISOشرعت المنظمة العالمية للمواصفات
  .الصحة والسالمة المهنية

تمت إعادة التصويت على مواصفات هذا النظام، التي عرفت آراء مختلفة منها المؤيدة، ومنها  2000وفي سنة
الصحة والسالمة المهنية، وهكذا بدأت المؤسسات في  إدارةإصدار دليل لنظام  2001المعارضة ليتم في سنة

  .اعتماد هذا النظام مهما اختلفت أحجامها ومجاالت تخصصها

صحة والسالمة المهنية عبارة عن نظام لتسيير األمور المتعلقة بالمخاطر التي ال إدارةنظام أن ويتضح  
  .ين التي يقوم عليهاانيتعرض لها العمال وكيفية تفاديها، وذلك من خالل القو 

                                                           
1 -Gomes,Luis Rand David,Galkin and Cardy,Robert L , 1998."Managng Human Resouce".Prntce-Hall in 
Ternationalinc.USA.P 491. 
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  :وتسعى المؤسسات باالعتماد معايير النظام االستفادة من الفوائد التي قد يحققها ومن بين هذه الفوائد  

 .لمهنية وتقديرهاتحديد األخطار ا - 
 .ونية، وتحديد األخطار العملية ومسبباتها والعمل على تفاديهاانمساعدة المؤسسة على توفير إطارات ق - 
حماية األفراد العاملين من الحوادث المهنية، األخطار المهنية بالتخفيض من نسبة حدوث هذه األخطار،  - 

 .الحوادث واألخطار المهنيةوني يقوم بمعالجة هذه انحقوقهم بتوفير إطار قوضمان
مبادئ المؤسسة في مجال الصحة والسالمة المهنية، بتوفير تعليمات وتوجيهات إلدماج  أداءتحسين  - 

 .داءلأل األخرىب انالجو  إدارةالصحة والسالمة في  إدارة
البشرية الناجمة عن و  سائر الماديةمساعدة المؤسسة على تخفيض التكاليف التي قد تنشأ عن الخ - 

 .األخطار والحوادث العملية
، أداءتعزيز ثقة العمال بالمؤسسة، مما يساعد في تحفيزهم على العمل بطريقة أفضل وتحقيق أحسن  - 

 1.تاجية المؤسسة وتحقيقها بذلك تميز تنافسيانوبتالي زيادة 

  الصحة والسالمة المهنية إدارةتقييم نظام : ياانث

 OHSAS:Ocupational.ISO Health:11800:  2007الصحة والسالمة المهنية إدارةمواصفة  -1

and SafetyMangementSystem 9001(الجودةإدارةألنظمةباتجاه زخم القبول العالميISO( ونظم
للتصويت على  1997في عام  ISO، اجتمعت منظمة المواصفات الدولية )ISO 14001(البئيةإدارة

وهي كمواصفة  ،) ISO: 18001(عنوانالصحة والسالمة المهنية تحت  دارةتطوير مواصفة عالمية إل
تسيطر بشكل نظامي على مخاطر أن اتفق عليها دوليا، وقد طورت بشكل خاص لتسمح للمؤسسات ب

حيث تروج الموصفة لبيئة عمل تمتلك سالمة وصحة، وعن 2.الصحة والسالمة المهنية، وتحسين أدائها
تحدد وتسيطر باتساق مخاطرها الصحية وتقلل احتماالت أن طريق توفير إطار يسمح للمؤسسة 

 .االجمالي األداءونية وتحسين انالحوادث وتساعد على المطابقة الق

                                                           
مؤسسات  مليكة عاللي، أهمية الجودة الشاملة ومواصفات االيزو في تنافسية المؤسسة دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، ماجستير تخصص تسيير1

  .73- 72ص ص .2003،2004صناعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر،بسكرة،
دراسة  ثائر أحمد سعدون السمان، اسالم يوسف شيت العبيدي، انعكسات الهندسة البشرية في متطلبات اقامة مواصفة إدارة الصحة والسالمة المهنية، -د2

امعة الموصل، ،، كلية اإلدارة واالقتصادية، ج34مجلد 110استطالعية في مجمل األلبسة الوادية في الوصول، مجلة تنمية الرافدين، ملحق العدد 
  .18، ص ص 2012العراق
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ت التي رافقت التطور الصناعي وتمثل هذ المواصفة أحد االستجابات الدولية المعاصرة لمواجهة المشكال
السيطرة على مخاطر بيئة العمل وتقليل الحوادث إل7والتقني المتسارع في مؤسسات األعمال، والتي تهدف 

  1.واإلصابات

 OHSAS:ISO:2007:18001تعريف المواصفة  - 1- 1

 ي هو شبكة من عناصر مترابطة تتضمناناالصدار الث OHSAS:18001الصحة المهنية  إدارةنظام أن 
والموارد، ،المسؤوليات، والصالحيات، والعالقات، والوظائف والنشاطات، والعمليات والممارسات، واإلجراءات

  .وهذه العناصر يتم تطبيقها لوضع سياسات وخطط وأهداف وبرامج الصحة والسالمة المهنية

الصحة  دارةتحدد المتطلبات التي يجب توافرها في أي نظام إل OHSAS: 18001أن فضال عن ذلك ف
والسالمة المهنية لتمكن الجهات المطبقة لذلك النظام من التحكم في المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة 

  2.األداءالمهنية وتحسين 

الصحة والسالمة المهنية قادر على  إدارةا معيار طوعي لتطوير نظام انهوتعرف المواصفة كذلك على   
 3.األداءرة على مخاطر الصحة والسالمة المهنية وتحسين فاعلية في السيط أكثرجعل المؤسسات 

  OHSAS:ISO:2007:18001عناصر مواصفة . 1-2

الصحة والسالمة المهنية والتي تمكن المؤسسة من ضبط مخاطر  إدارةتغطي المواصفة متطلبات نظام 
ترغب بتأسيس ، ويمكن تطبيق هذه المواصفة على أي مؤسسة األداءالصحة والسالمة المهنية وتحسين 

  يتعرضوا للمخاطر المهنية المتعلقة أن للحد من المخاطر التي قد تصيب العاملين الذين يمكن  دارةنظام لإل

  

  

  

  

  
                                                           

  .،393م بشرى سبيح كاظم عبد اهللا، مرجع سابق،ص.م: 1
2
، دراسة حالة في مصنع OHSAS 18001.2007الدوليةرة عبد محمد الشمري، تقويم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة هز  -م د: 

،ص .2009العراق .53العدد .15قسم إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد لجامعة المستنصرية،مجلة،مجلد.الشركة العامة لصناعة الزبون النباتية/ مأمون
105.  

  .319	3ر أ�
د ��دون ا��
1ن وآ)رون، 
ر�/ �	�ق، ص .د: 3
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 :ذلك )1- 1( الشكلويوضح .بفعاليات المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  OHSAS 18001السالمة المهنية و  الصحة إدارةعناصر نظام   ):1-1(شكل رقم

Source.-.Ocupational. Health and Safety MangeementSystam – spcfication OHSAS 18001. 19990- 
Ahmendement 1- 2002. P 10.  

الصحة والسالمة المهنية والمحافظة عليه من  إدارةشاء نظام انوتشمل العناصر المتطلبات العامة لوجوب 
  :التحسين المستمر، وتشمل اآلتي أجل

 :سياسة الصحة والسالمة المهنية  ) أ

الصحة والسالمة المهنية توافر سياسة واضحة ومحددة األهداف  دارةشاء نظام إلانأحد أهم أسس ن إ
  .العليا اإلدارةومصادق عليها قبل  األداءتحسين وتلتزم ب

 :ويضم الخطوات التالية: التخطيط   ) ب
 .التخطيط لتعريف الخطر وتقييم المخاطر وضبطها - 
 .ونيةانالمتطلبات الق - 
 .األهداف - 
 .الصحة والسالمة المهنية إدارةبرنامج - 
المؤسسة تنفيدها لتشغيل النظام تتضمن هذه المرحلة عددًا من الخطوات الواجب على : التنفيذ والتشغيل  ) ت

  :كما يأتي

 ا�����ن 

 سياسة الصحة والسالمة

 المهنية

 �را�� ا�دارة

ا���ص وا���ل 
 ا�������

 ا���ط�ط

ا�����ذ 
 وا�����ل
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 .الهيكل والمسؤوليات •
 .التدريب والوعي والكفاءة •
 .االستشارات واالتصاالت •
 .االستعداد للطوارئ واالستجابة •

 :الفحص والفعل التصحيحي  ) ث

يعد الفحص والفعل التصحيحي من العناصر المهمة للتأكد من تطبيق وتشغيل النظام والقيام بالفحص 
  :حرافات وتصحيحها وذلك من خالل القيام بالخطوات التاليةنواكتشاف اال

 .العاملين أداءمراقبة وقياس - 
 .الحوادث، الوقائع، حاالت عدم المطابقة والفعل التصحيحي والوقائي - 
 .السجالت وٕادارتها - 
 .التدقيق - 
 اإلدارةمراجعة  ) ج

الصحةوالسالمة المهنية على وفق فترات زمنية  إدارةالعليا للمؤسسة بمراجعة نظام  اإلدارةتلزم المواصفة 
صحة  اإلدارةتضمن عملية مراجعة أن ويتوجب. مالئمته المستمرة ودقته وفاعليتهلضمانتقوم بتحديدها 

  .الخ...من القيام بهذا التنفيذ اإلدارةالمعلومات، لتمكن 
غيير السياسة واألهداف حيث تمكن من تحديد االحتياجات الممكنة لتموثقة بتكون المواجعةأن ويجب 

للنظام، وكذلك ظروف التغيير وااللتزام بالتحسين المستمر في ظل نتائج تدقيق  األخرىوالعناصر 
 1.النظام

  OHSAS:ISO:2007:18001التحسين المستمر في مواصفة. 2
على نموذج دورة ديمنع  OHSAS:ISO:2007:18001يبنى مفهوم التحسين المستمر في المواصفة 

وفيما :داريةوهذا النموذج يتالئم مع العديد من النظم اإل ،)PDCA) (فحص، عالج، أعملإخطط، ( وهي
  :يلي شرح لمضمون كل مرحلة من مراحل دورة  ديمينغ

  :تتضمنأن الصحة المهنية والتي يجب  إدارةوفي هذه المرحلة يتم التخطيط لنظام :Planخطط  - أ
 .العليا اإلدارةالتزام  - 
 .العليا الصالحيات وسياسات الصحة والسالمة المهنية للمؤسسة اإلدارةتحدد  - 
 .وضع اإلطار لتحديد وتقييم المخاطر وتنفيذ مقاييس الضبط الضرورية لها -

 
                                                           

واالقتصاد،  اإلدارةكلية  ،،OHSAS 18001 الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة  إدارةصباح مجيد النجار، أم نداء صالح مهدي، تقييم . أد 1
  .73.72جامعة بغداد، العراق، دون سنة نشر، ص ص 
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 :الصحة والسالمة والمهنية من خالل إدارةتهتم هذه المرحلة بتنفيذ نظام  :DOنفذ   -  ب
 .والسالمة المهنية تحديد األدوار والمسؤوليات للمعنيين بمهام ونشاطات الصحة •
تطوير اإلجراءات لالستشارة واالتصاالت المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية للعاملين واألعضاء  •

 .المهتمين
 .وضع خطط وٕاجراءات الطوارئ •
 .وضع إجراءات التدريب والجدارة •

  ChecKافحص . ج

الصحة والسالمة المهنية واتخاذ أي إجراء تصحيحي ضروري من  إدارةتركز هذه المرحلة على تفحص نظام 
  :خالل

 .الصحة والسالمة والمهنية إدارةإدارةنظام  أداءتقييم  - 
 .والقياس والمراقبة األداءتقييم ممارسات  - 
تحديد وتوثيق المسؤولية والصالحية للحوادث، والوقائع، وحاالت عدم المطابقة واتخاذ الفعل الوقائي  - 

 .التصحيحي

 

 AcTعالج . د

الصحة والسالمة المهنية بهدف التحسين المستمر  إدارةلنظام  اإلدارةجاز مراجعات انيتم في هذه المرحلة  
للنظام، فعندما تحصل المؤسسة على الشهادة تقوم بتعزيز أعمالها من خالل المراجعة الدورية للسجالت 

والشكل التالي يوضح توزيع . النظام مستمر بمطابقة متطلبات المواصفةأن بللضمان
  PDCA(1(في ضوء دورة ويمنع  OHSAS:18001عناصرنظام

  

 

  

  

                                                           
 .107.106زهرة عبد محمد الشمري، مرجع سابق، ص ص .مد:1



 الفصل األول                                 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 

50 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )PDCA(في ضوء دورة ديمنع  OHSAS:18001عناصر نظام) : 2-1(الشكل 

 ماهية األمن المهني: المطلبالثالث

تاجية داخل المؤسسة، ومما ال شك نالبشري يعتبر بمثابة منفعة في العمليات االالمورد أن مما ال شك فيه 
المؤسسات تبذل كل مافي وسعها من خبرات الستقطاب األفراد وتدريبهم قصد االستثمار فيهم، أن فيه أيضا 

ار التي تواجههم أثناء مزاولتهم سالمتهم من األخطو  ا تعمل كل مافي وسعها للحفاظ على صحتهمانهكما 
بالعجز أو األحيانالمهنية، التي قد تفقدهم أرواحهم في بعض  األمراضأعمالهم كاإلصابة بحوادث العمل، و 

  .أخرىا انالكلي أحي

، فقد أولت المؤسسات من خالل انهالمورد البشري داخل التنظيم يصعب تعويضه بعد فقدن ونظرا أل
التقليل أو تماما كبيرا لألعتناء به وذلك من خالل عدة اجراءات وتدابير اتخذتها للحد الموارد البشرية اه إدارة

من األخطار التي تواجهه أثناء مزاولته لعمله، خصوصًا في المؤسسات الصناعية التي هو عرضة فيها 
  .عمالاألمن المهني وسيلة من الوسائل والتدابير اتخذتها للحفاظ على صحة وسالمة الأن لألخطار، فك

  .تعريف األمن المهني :الفرع األول

والباحثون والمهتمون باألمن المهني، في  اإلدارةرجال  وأختلفتعدد وتنوعت تعاريف األمن المهني،   
  .تحديد تعريف شامل وموحد فيما بينهم

توفير مايلزم من الشروط والمواصفات واإلجراءات التنظمية في بيئة العمل، لجعلها  أنهفقد عرفة البعض على 
  ."مهنية أمراضالتقع فيها حوادث، وال تنشأ عنها أنها مأمونة وصحية، بمعنى 

 �طط ا���ط�ط �و"! �ظ�م إدارة ا���
  وا��$� ا��#��

 

 السالمة و  الصحة إدارةنظام نفذ        تنفيذ 

 المهنية

  ا��'�� ��ظ�م ا��� ا�دارة&��% �را��

.ا��$� ا��#��و  
ا�����ن 
 ا�����ر 

�ظ�م  و*��س أداء إ+�ص �را*(
ا��$� ا��#��و ا���� إدارة  
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رقابتهم من األخطار و  تحقيق سالمة العمال من النواحي الصحية والنفسية" بأنهاعليمحمد عبد السميعو عرفه 
  1" المهنية

 أسبابإل7خالية من العوامل التي تؤدي و  توفير بيئة عمل أمنة"  بأنهآخرونو  يوسف جحيم الطائيكما عرفه 
  2" الخطر الذي يتعرض له األفراد العاملين في المؤسسات

كل إجراء يتخذ لمنع  هأنعلى : " والذي عرفه رستم لطفيالتعاريف السابقة لألمن المهني نذكر تعريف إل7إضافة 
، وتقديم وسائل الوقاية واإلسعاف والعالج مع توفير الظروف المهنيةاألمراضوالتقليل من حوادث العمل، و 

 3.المناسبة للعمل

  :األمن المهني نظامين متكاملين معان إونتيجة لذلك ف

  .األمن المهني الذي يوفر وقاية للعاملين من أخطار وحوادث العمل -)أ

التي توفر رعاية وحماية ضد األخطاء المختلفة التي يتعرض لها العامل في موقع  االجتماعيةمينات التأ - )ب
  4.العمل

وبشكل عام ومن خالل ما اتضح من التعاريف السابقة حول األمن المهني يمكن بلورة تعريف لألمن المهني 
بمشاركة الموسسةإدارةوسائل التي تتخذها كذا مجموعة الو  .والتدابير الوقائية اإلجراءاتمجموعة  بأنه:"كمايلي

على تطبيقها واستخدامها بغية توفير ظروف عمل تضمن الصحة والسالمة وتجنب وقوع العاملين فيها وتخفيزهم
  ."مهنية قد تكون عبء ثقيل فيما بعد على المؤسسة وما فيها أمراضحوادث و 

  أهداف األمن المهني: ي انالفرع الث

من  ناجحا تلك األهداف التي تتجسدو  فعاال ن اك إذامن بين  األهداف األساسية التي يحققها األمن المهني 
  :التأهيل و  العالج ،بيئة العمل، العامل نفسه: حيث

 :من حيث بيئة العمل -1

العاملين من الوقاية في بيئة العمل بالطريقة التي تقي و  الصحةو  وفير وسائل األمنن خالل ضرورة توذلك م
 اإلشعاعاتو  التهويةو  الرطوبةو  الضوضاءو  عوامل اإلضاءةإل7تشير بيئة العمل و  .ظروفهو  أخطار العمل

  .إلخ....الغازاتو 
                                                           

1
  .7،ص 1973،مطبعة القاهرة،، مصر، األمن الصناعي،عرض تحليلي بمفهومههونشاطهيع علي، ممحمد عبد الس  
  .454، ص 2006، 1ط ،، األردنانالتوزيع،عمو الموارد البشرية مدخل إستراتيجيمتكامل،الوارق للنشر   ،إدارةأخرونو الطائي حجيميوسف2
  .110، ص 4200/2005شورات جامعة منتوري، قسنطينة، من،علم النفس العمل والتنظيم العمل والتنظيمالعايب رابح، مدخل إلى  3
  .356،عمان، األردن، ص 1993، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، "يةانسنمي والعالقات االكاألفراد في منظور  إدارة"،مهدي حسن زويلف 4
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من دون شك تصبح  فإنهاالوقاية و  ما لم يتم السيطرة عليها من خالل توفير وسائل األمن إذاكل هاته العوامل 
المهنية، والتي قد تفقدهم أرواحهم في بعض  األمراضو  بة بحوادث العملمهددة للعمل في الوقوع في مأزق اإلصا

  . 1أخرىا انالعجز الكلي أحيإل7وتؤدي بهم  األحيان،

 : من حيث العامل نفسه -2

تعليمات و  فسهم وٕاتباع شروطانويشتمل الهدف هنا بضرورة توعية العاملين وتشجيعهم على المحافظة على 
  .2األخطار العملاألمن المهني للوقاية من 

تنبيه العمال و  تتعلق بإشعارو  .عاتق المؤسسةا عملية موضوعية خارجية تقع في انه إلىتشير التوعية الوقائية و 
  .وبالحوادث التي تنجم عن ممارسته،بالمخاطر المرتبطة بالعمل

ن فكرة األمن المهني، فكرة الوعي لدى العمال وتعطي لهم صورة كاملة ع التوعية الوقائية توفرأن ويمكن القول 
  .كما تساعد في غرس الحيطة لديهم

كما تذكر عملية التوعية الوقائية توفر فكرة الوعي لدى العمال وتعطي لهم صورة  ،وهذا يمثل جزء الوعي الوقائي
كما  .هذا يمثل جزء من الوعي الوقائيو  كاملة عن فكرة األمن المهني، كما تساعد في غرس روح الحيطة لديهم،

ترمي و  اإلجراءات المسطرة من طرف المؤسسة،و  بالقواعد االلتزامتذكر عملية التوعية الوقائية العمال بضرورة 
  . 3المختلفة وأنشطتهامما تحافظ على المؤسسة  أكثرراحتهم في العمل و  المحافظة على صحتهمإل7

 :التأهيلو من حيث العالج -3

العمل السابق كلما أمكن ذلك، إل7عودته وضمانرعاية العامل المصاب و  تأهيلو  ويتمثل هذا الهدف بسرعة عالج
  .4تأهيلهو دخل العامل المصاب طيلة مدة عالجهضمانكما يتضمن هذا الهدف أيضا 

  األمن المهني إدارة: الفرع الثالث

لجنة لألمن يكون لدى المؤسسة أن فال بد عليه  ،أهداف نشاط األمن المهني في المؤسسة تساعوامن خالل تنوع
 عن تنظيم األمن المهني على المستوى المؤسسة الصناعية، المسئولالهيكل الرئيسي ن االمهني وتعتبر اللج

ب وجود طبيب لكي يزود انجإل7تتكون عادة من األعضاء الممثلين للعمال ولألقسام المختلفة في المؤسسة، و 

                                                           
1 Garay Dessler.Personnel Mangement.(Reston.VA- Raston Puli shngco Inc.1984).P 630. 

  .454، ص مرجع سابق،أخرونو الطائي حجيم يوسف 2
علوم التربية، جامعة منتوري و  عالقته بحوادث العمل، رسالة ماجستير غير منشورة،قسم علم النفسو  دقيسخندودة،الوعي الوقائي لدى العمال المنقذين3

  .21ص  ،2006قسنطينة، 
  .455مرجع سابق، ص  ،يوسف حجيم الطائي وأخرون 4
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يفضل ارتباط و  مالحظاتها أثناء مراجعة العاملين له،و  يبهاأسالو  المهنية األمراضتعريفهم بو  اللجنة بالخبرة الفنية
  .1األعلىداري  المدير اإلأو هذه اللجنة إداريا برئيس المؤسسة 

 األمن المهنيتشريعات :الفرعالرابع

عن بروز تشريعات محققة للعدالة  19لقد تمخض الصراع الذي قائما بين العمال وأرباب العمل في القرن
ي انأللمافضل السبق ن اكتشريع منع الرق وتشريع العمل والعمال وقد ك: يةاإلنسان، والمبادئ ماعيةتاالج

ون يلوم أصحاب األعمال ضد انق1982: في حق عالج العامل من حوادث العمل، فأصدرت في عام
 :1911، كذا الواليات المتحدة األمريكية عام 1998ون فرنسا عامانالحوادث وقد أصدرت مثل هذا الق

تمخض عن ذلك منظمة العمل الدولي، واجتمع مؤتمرها عدة مرات في السنة ومن بين التوصيات : أوال
  :التي  أصدرتها لصالح العمل والعمال نذكر مايلي

 .1927الخاصة بالتأمين الصحي لعمال الصناعة عام  24: إتفاقية رقم •
 .الخاصة بعدم استخدام النساء تحت سطح األرض 97:إتفاقية رقم •
 .الخاصة بالرعاية الطبية للعمال 69: توصية رقمال •
 2.الخاصة بحماية العمال في أماكن 97: التوصية رقم •

ت تهدف في انالتوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولي، كو  االتفاقياتذلك فهناك العديد من إل7إضافة 
التي تهدده أثناء مزاولته لألعمال كيفية حماية ووقاية العنصر البشري من اإلصابات والمخاطر إل7مجملها 

  .المهنية األمراضالمنوطة إليه، خصوصا في المؤسسات الصناعية التي تكثر فيها الحوادث و 

ت في مجملها قبل انتشريعات العمل والعمال واألمن المهني في الجمهورية العربية المتحدة، فكإل7وبالنظر 
ع والكشف الطبي على العمال، وكذا ساعات انشاء المصنامقتصرة على تشريعات تتعلق بمواصفات  1952:عام

  .العمل

  :نة ومن بينها مايليس 17قل سنهم عن  إذاالصناعات التي اليجوز تشغيل الفرد فيها إل7إضافة   

 .وجميع العمال المتعلقة باستخراج المعادن واألحجار حت سطح األرض في المناجم والمحاجرالعمل ت �
 .األعمال المتعلقة بهاو  صناعة المفرقعات �
 .الكهرباءو  اللحام بواسطة األوكسجين واإلستيلين �
 .كافة المشروباتو  صنع الكحول �

                                                           
  .118،119مرجع سابق، ص ص العايب رابح،1
  .6، ص 1979عز الدين فراح وآخرون، الصحة المهنية واألمن الصناعي واإلسعافات األولية،دار الفكر العربي، األهرام، القاهرة،2
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 .الفضة واستخالصالرماد المحتوي على الرصاصن ااختز أو معالجة وتهيئة،  �
 .من الرصاص ℅10: من أكثر صنع القصدير، والمركبات المعدنية التي تحتوي على  �
كربونات الرصاص، سلفات وكروباتوسيليكات الرصاص، وأكسيد الرصاص صنع أول أكسيد الرصاص،  �

 .البرتقاليو  األصفر
 .مراقبة الماكنات المتحركةأو إدارة �
 .العمل في المدابغ �
 .العمل في مستودعات السماد �
 .صناعة الكاويتشو �
 .صناعة الفحم �
  .ئ ومخازن االستيداعانشحن وتفريغ البضائع في المو  �

  الخاصة بسالمة العمالاإلجراءات :  ياانث

العمل في  أخطارون العمل، والقرارات المكملة له، ضرورة إتباع األمور اآلتية لوقاية العمال من انلقد جاء ق
  :المناجم والمحاجر

  العمل خالل فترات العمل، كذلك الطرق والممرات التي يسمح فيها بمرور األشخاصمكانإضاءة  - 

طبيعيا، بحيث يتجدد الهواء بمقدار كاف وطرد الهواء أو صناعيا ن اسواء أك تنظيم التهوية ودرجات الحرارة، - 
  .الفاسد

من ن كامة السقف والحواجز والنوافذ والمداخل، بطريقة تكفل حماية العمال الموجودين في األانإقامة وصي - 
  .األحوال الجوية الضارة والمفاجأة

 .العملمكانتشار الغازات والتربة أثناء وجود العمال في انتنفيذ كافة االحتياطات لمنع إثارة و  - 

أدخنة بدرجة تجعل العمال الموجودين أو االقتراب من األمكنة التي يوجد فيها غازات أو المرور أو حضر التجول -
  .الشمأو االختناق أو معرضين بخطر اإلغماء 

  .ها من وسائل الوقاية للعمالو غير ،والخوذات،واألحذية ،توفير وسائل الوقاية المناسبة، األقنعة - 

سوائل تنجم عن اختالط أبخرتها بالهواء بمواد و األعلالشتعدم جواز االحتفاظ بأماكن العمل بغازات قابلة  - 
  .الخ...متفجرة
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بالقرب أو االحتفاظ بأجهزة إطفاء الحريق، وآالت الرش داخل األماكن التي تحتوي على مواد قابلة لالشتعال،  - 
  .تكون في حالة صالحية تامة لالستعمالأن منها على 

  أدوات التدخين أو منع التدخين،  - 

النجدة في المناجم، زيادة على منافذ الخروج وٕاعداد أمكنة العمل والمداخل والطرق المؤدية  منافذإعداد  - 
جوز خطر كما ال يأو لمن يعمل بها الخروج بسهولة في حالة نشوب حريق .ألماكن العمل وذلك بطريقة تسهل

  .غلق المنافذ

اتخاذ تدابير خاصة واقية للتنمية في حالة التفجير، لالبتعاد عن أماكن الخطر وعدم السماح بالدخول لهذه  -  
 .األماكن إال بعد فحصها من طرف المختصين

  :الحماية واألمن والوقاية في التشريع الجزائري: ثالثا

المهنية، وأولها  األمراضوالوقاية من أخطار وحوادث العمل، و لقد تكفل المشرع الجزائري بمسألة الحماية واألمن 
عناية كبيرة إذ خصص لها الباب الثالث من أمر الشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص في 

 .302:إلى241:المواد

 يةاالجتماعون التأمينات انون األساسي العام للعمال، ثم قانمن الق 15:إلى13كما نظمتها المواد من 
  .13/83: المهنية رقم األمراضون المتعلق بحوادث العمل و انوالق 11/83:رقم

والمهنية، وكذلك دوره في القيام بعملية اإلصالحات  االجتماعيةب المهم على حياة العامل انوأكد هذا الج
ويدعمها بمجموعة من التدابير الوقائية واألمنية، وحماية  بشأنهاين الصادرة انليضمن مجموعة القو  القتصاديةا

  .الصحة في محيط العمل

والمتعلق بالوقاية الصحية واألمن، وطب العمل الذي  1988في انج 26في تاريخ  07/88ونانفأصدر الق
ة المؤسسات والمحالت المخصصة للعمل انتهيئة وصيو  يجب تصميم انهمنه على  المادة الخامسةتشير 

  .وملحقاتها وتوابعها

إلزام المؤسسة  أجلتدابير احتياطية خاصة بوسائل وتقنيات وأدوات العمل من  المادة السابعةكما تضمنت 
  .جازهاانالمستخدمة مراعاة أمن العمال واختيار التقنيات والتكنولوجيا لتكون مناسبة لألشغال الواجب 

يعات العمل واعتبارها من الحقوق األساسية التي يتمتع بها كما درست اإلصالحات الجارية هذه التدابير في تشر 
الوقاية الصحية واألمن وطب أن ون عالقات العمل انمن ق المادة الخامسةمن  الفقرة الخامسةالعمال،فاعتبرت 

ون انمن نفس الق المادة السادسةمن  يةانالفقرة الثالعمل من الحقوق األساسية التي يتمتع بها العمال، وبينت 
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ون انكرامته، تطبيقا ألحكام هذا القو  يحق للعامل في إطار عالقة العمل،احترام السالمة البدنية والمعنوية نهأ
منه، ثم أصدر المرسوم التنفيذي  المادة السابعةمن  الرابعة والخامسةالسيما ما ورد في الفقرتين 

المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة  1991في انج 19المؤرخ في  91/1991:رقم
منه،لوضع الترتيبات العملية واإلجرائية لتدبير  66:إلى 25:واألمن في أماكن العمل، وخصصت المواد من 

صاحب العمل الذي يلتزم أو المؤسسة المستخدمة، إل7كلت عبء هذه المهمة أو األمن والوقاية في العمل حيث 
ين انأمنه وسالمته، ومن جهتها نشرت الهيئة الرقابية على مدى تطبيق هذه القو لضمانبإعالم العامل ليتقيد بها 

متساوية ناولجمصالح مختصة،أو تقنية ن ات هذه الهيئات داخلية داخل المؤسسة على شكل لجانوالنظم سواء أك
رئيس البلدية أو سة تتمثل خصوصا في مفتشية العمل التي تعلم الوالي ت أجهزة خارجية عن المؤسانكأو األعضاء 

  .الشأنبكل مخالفة في هذا 

ين اناالجتماعي الجهاز الثالث الذي يتكفل بصحة العامل بمقتضى أحكام القو الضمانكما تعتبر مصالح 
  1983.1:الصادرة سنة االجتماعية

 :بعض الهيئات الوصية على األمن المهني: رابعا

  :على المستوى الدولي - . 1
  :وتتركز وظيفتها األساسية على مايلي:  منظمة العمل الدولية - 1.1
  .إعداد االتفاقيات والتوصيات والتشريعات على المستوى الدولي* 
  .جمع الدراسات الفنية والعمل على نشرها* 
  .تقديم المساعدات الفنية للحكومات ومدها بالخبراء واألجهزة والمعدات* 
  .المختلفةالبلدانديم المساعدات لمنظمات السالمة الوطنية، والنقابات في تق* 
  .مراكز دولية للمعلومات تعني بالصحة والسالمة المهنية إدارة* 

  :ويرتكز نشاطها على: هيئة الصحة العالمية -  2.1

  .إصدار النشرات التي تعنى بالصحة والسالمة المهنية*        

  .تعتبر في حكم التوصيات التي سترشد بها معظم الدولأن اتخاذ القرارات التي يجب *        

الخ ...بعثات الخبراء المعدات،: إمداد الدول بما تحتاجه من معونات فنية، وتشمل على سبيل المثال*        
  .وذلك عن طريق نظام المعونة الذي تقدره هيئة األمم المتحدة

  :وتتلخص أهداف هاته الجميعة فيما يلي:ات والتأمينات االجتماعيةانالدولية للضمالجمعية  -  3.1
                                                           

  .35- 33عز الدين فراح وآخرون، مرجع سابق، ص ص :1
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  .تحقيق التعاون الدولي*      

  .داريةاالجتماعي وتحقيق أهدافها الفنية واإلالضمانظمة انبذل جهود لنشر *      

  .تنظيم اجتماعات دولية لتبادل المعلومات*        

  .إصدار نشرات نصف شهرية، تتضمن أحدث المعلومات في مجال الصحة والسالمة المهنية*       

  :ومن المهام الموكلة إليها: وكالة الطاقة الذرية- 4.1

  العمل على توفير أسس الوقاية من مخاطر اإلشعاعات الذرية* 

  .التنسيق مع هيئة األمم المتحدة في أمور الوقاية واألمن* 

  :ومن وظائفها األساسية نذكر مايلي): طب هندسة،علوم( ئات والمؤتمرات المهنيةالهي - 5.1

  .تتبع للقضاء على المخاطر الهندسيةأن وضع األسس العلمية التي يجب * 

  .البحث في ظروف بيئة العمل الداخلية، لواقع العمل المؤثرة على المجتمع* 

  1.ت الصحة المهنيةطب الصناعا: البحث في المخاطر الشائعة في مجالي* 

  :على المستوى المحلي - . 2

  :ومن بين مهامه نذكر: المعهد الوطني للنظافة واألمن - 1.2

  .العمل على توفير األمن للعمال داخل المؤسسات* 

  .توعية اإلطارات المختصة في األمن والوقاية، وذلك بتنظيم ملتقيات وندوات* 

ومن بين وظائفه األساسية العمل على تقديم : ر العاصمةالمعهد الوطني لألمن الصناعي بالجزائ - 2.2
تعليمات هامة حول األمن المهني والوقاية من حوادث العمل، عن طريق المجالت والدوريات، التي تبعثها 

  .المؤسسات الموجودة على مستوى القطر الجزائريإل7

  :والتي تهتم بما يلي: وزارة الصناعة - 3.2

  .الخاصة باألمن المهني داخل المؤسساتالمراقبة المتكررة * 

                                                           
، ليبيا األولىت، منشورات جامعة قار يونس، المجلد األول، الطبعة عماد الطيب كشرود، علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث، مفاهيم ونظريا1

  294،ص1995
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  .إصدار مجالت خاصة بمجال األمن المهني* 

تعليم وٕارشاد العمال فيما يخص استعمال وسائل األمن المهنية، للتخفيض من إل7القيام بدورات تدريبية، تهدف * 
  .المهنية األمراضالحوادث و 

كوزارة الصحة ووزارة العمل، رجال الحماية المدنية، وذلك من خالل التنسييق مع عدة هيئات : النقابات - 4.2
وزارة اإلعالم واالتصال، وزارة الثقافة بهدف توعية وتثقيف العمال فيما يخص وسائل األمن المهني لتجنب 

  .األخطار المهنية

عة كوزارة الصحة، الهيئة الوالئية وطب العمل التاب أخرىذلك فهناك عدة إسهامات من هيئات إل7باإلضافة 
هدف واحد هو العمل على توعية العمال على ثقافة األمن المهني إل7وكلها ترمي الخ ...لمختلف المؤسسات،

مهنية، وتجنب المؤسسات من مخاطر قد تلحق أضرارا  أمراضأرواحهم بسبب حوادث و فقدانووسائله لتجنبهم 
  1.تاجيةنبعناصر العملية اال

  المهنيماهية برامج األمن : المطلب الرابع

  مفهوم برامج األمن المهني الفرع األول

اآلالت أو يعمل برنامج األمن المهني على اإلحاطة بكل حوادث العمل التي تخلق خسائر بالنسبة للعاملين  
 البد من التخطيط المسبق له باألخذلتفعيل هذه البرامج ، و الكليأو المعدات مما يتسبب في عرقلة العمل الجزئي أو 

  :المتغيرات التالية االعتباربعين 

  :الحوادث الصناعية  أسبابتحديد  -)أ

  .بيئة العملإل7نفسها باإلضافة  اإلدارة أو،المعدات ،الحوادث الصناعية العامل نفسه أسبابقد تكون     
  : تحديد درجة خطورة الحوادث الصناعية - )ب

الحادث على  تأثيرتحديد درجة خطورة الحوادث الصناعية في العمل ذا أهمية كبيرة في معرفة درجة إن 
لتحديد العناصر الرئيسية التي البد من التركيز عليها في خطة البرنامج  تأثيرقياس شدة الو  العمل
  .األمني

  :تحديد المؤشرات األساسية المستخدمة في التنبؤ بحوادث العمل - )ج

  :بين هذه المؤشرات ما يلي  ومن   
تؤثر سلبا على و  نقصد بها الحوادث التي يوجهها الفرد في حياته: محتويات التغيرات في حياة الفرد -1

  .التعرض بسببها الحوادث العملأو أدائه في العمل 

                                                           
  .2725، ص ص 2006زكرياء طاحون، السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل، شركة ناس عابدين للنشر والتوزيع،1
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 تغيير الحياةقد سميت هذه القائمة بوحدات و  ولقد تم بناء قائمة باألحداث المؤثرة في اإلصابة بالحوادث المهنية
  .العمل على تفاديهاو  تساعد هذه القائمة  في عملية التنبؤ بوقوع حوادث العملو 

 :تباهنطريقة تشخيص اال  - 2

العاملين الذين يرتكبون أن وهي  ،تعتمد هذه الطريقة في التنبؤ بحوادث العمل على فكرة أساسية
لقد تم إختيار عدد و  تباه،ناال ون في الغالب من قلةانيتسببون في حصول حادث معين يعأو الحوادث 

الحوادث في العمل حيث أشارت و  تباهنمن األفراد العاملين لمعرفة مدى وجود عالقة بين درجة اال
ارتباطا بحصول الحوادث،  أكثرقد تكون و  هناك أخطاء تحصل في العملأن  ٕالىاالختبار النتائج 

 .1تباهنهذه األخطاء ناجمة عن ضعف اال

يؤثر أن البرامج المناسبة لتالقي مايمكن "   بأنهامن خالل ما سبق يمكن اعطاء تعريف لبرامج االمن المهني 
تاجية وذلك عن طريق متخصصين في هذا نعلى سالمة العاملين والممتلكات وسيرة العملية اال أخرىبأو بطريقة 

  2."المجال، تتوفر لديهم الخبرة وكافة أساليب الحماية الوقائية

  برامج األمن المهني:  يانالفرع الث

 تمتلك برنامج لألمنأن البد  ،الناجحة لألمن المهني أن اإلدارةمن إعادة التدقيق في أهداف األمن المهني نجد 
  :السالمة يجسد تلك األهداف في برنامج فرعية كما يليو 

المواضيع الخاصة بتصميم بيئة العمل يتناول و  يشرف على هذا البرنامج المهندسين:  برنامج بيئة العمل - )1
 التأكد من صالحية التوصيالت،و  المعدات المستخدمةو  سالمة األدواتو  صالحية، و من حيث اإلضاءة الكافية

مالبس، خوذة، أحذية، (األدوات  ووسائل األمن المهني  سالمةو  التأكد من وجود، و التهوية السليمةو 
  .التخزين السليم للموارد الكيماوية الخطرةب التأكد من انجإل7.)إلخ....نظارات،

الموارد و  األدوات واستخدام، تثقيف العمال القدامى على مخاطر العملو  تعليمن إ:برنامج تثقيف العاملين - )2
ويمكن دعم هذه البرامج ببعض الحوافز لتشجيع العاملين . اإلصاباتو  يمثل عنصرا هـاما في التقليل من الحوادث

 فسهم في تصميم برنامج الوقاية من األخطار،انأهمية إشراك العاملين إل7تشير الدراسات و  دثعلى تجنب الحوا
 .يكون عنصرا فعاال في تجنب المخاطرأن إشراك العامل في هذه األمور يمكن أن ٕاذ و 

                                                           
  350،352، ص ص 2007 ،3ط ،األردن ،الموارد البشرية، دار وائل للنشر إدارةعلي حسين علي،  ،سهيلة محمد عباس1

2
  .134،ص 2002الجزائر، بدون طبعة،.،دار الهدى للطباعة والنشر،عينالمليلة"تنمية الموارد البشرية" علي غربي، بلقاسم سالطنية، إسماعيل قبرة،: 
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يمثل إلتزام جميع العاملين ببرامج األمن عنصرا أساسا في التقليل من األخطاء : المتابعةو  برنامج الدعم - )3
وتقع على لجنة األمن المهني المسؤولية كبيرة في هذا المجال من حيث تنبيه العاملين . التخفيف من نتائجهاأو 

  .1اإلصاباتو  ثحتى فرض عقوبات عليهم عند تجاهلهم القواعد الخاصة بتفادي الحوادو  ٕالزامهمو  باألخطار

  أهداف برامج األمن المهني: الفرع الثالث

سالمة و  برنامج األمن المهني وضعت بقصد تحقيق أهداف تخص الحفاظ على صحةأن مما ال شك فيه  
ذلك بهدف التجنب من العواقب الوخيمة التي قد تدفع المؤسسة ضرائب و  األخرىتاج نالعاملين، وكذا وسائل اال

  :بين األهداف الرئيسية لهذه البرامج نذكر ما يليكبيرة فيها، ومن 

 متطلبات التطور االقتصاديو  جسمية تتناسبو  تهيئة أفراد عاملين ذو قابلية صحية - 
  التكنولوجيو االجتماعيو 

 متطلبات وأعباء العمل و لما يتوقف.توفير الخدمات الصحية الالزمة لبناء األفراد العاملينو  تهيئة - 
التي ، و الحوادث المهنية أثناء العملو  األمراضالسلبية الناجمة عن إصابات العاملين بالتقليل من أثار  - 

 التنظيمي   األداءو  تؤثر على أدائهم
من  العناصر النادرة حيث ال و  عنصرا أساسيا في العمل  باعتباره،التركيز على الفرد العاملو  االهتمام - 

 .ب نفسية متعددةانما بجو انو  تحدد قيمة بشكل مادي
 ،نظرا الرتباط الظروف المادية المحيطة بالفرد العامل ،النفسي للعاملين االستقرارالتقليل من عدم  - 

 ....التوتروعدم الرضا عن العمل ،وكذا الظواهر النفسية كالقلق
من  اهتمامموضع  بأنه، من خالل شعور العامل اإلدارةو  تطوير العالقات بين الفرد العاملو  تمتين - 

 .اإلدارةقبل 
الحوادث المهنية التي تقع أثناء و  األمراضالتقليل من التكاليف التي تتحملها المؤسسة من جزاء  - 

 .2العمل

  .عناصر برنامج األمن المهني: الفرع الرابع

  3:يتضمن العناصر األساسية التاليةأن أي برنامج لألمن المهني البد إن 

  

  
                                                           

1Gray Dessler ، 630ص  ،مرجع سابق.  
  .347مرجع سابق،علي حسين علي، ،سهيلة محمد عباس2
  .352،354نفس المرجع، ص صعلي حسين علي، ،سهيلة محمد عباس3
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 :العليا اإلدارةالدعم من قبل  - 1

بالتالي الفشل ، و فعاليةمآله الالأن العليا ف اإلدارةأي برنامج لألمن المهني ال يلقي دعما من قبل أن ذلك فو  
  :ب نذكر منها ما يليانالعليا في عدة جو  اإلدارةيتمثل دعم و  في التقليل من حوادث

على دراية لما  اإلدارةلقاءات التي يعقدها القائمون على هاته البرامج بحيث تكون و  اجتماعاتحضور  - 
 .وما يحدد من ضوابط عمل في هذه اللقاءات .يحصل

 .على التقارير الدورية لألمن المهني اإلدارةالتأكد من قبل  - 
 .الفحص المستمر ألماكن العملو  التفتيش المتكرر - 
 .األمن المهني، فيما يتعلق بتطوير إجراءات الوقاية من الحوادث الصناعية لمسئوليإمداد العون  - 

 :مسؤولية األمن المهني تحديد - 2

قاية العاملين بغض النظر عن و و  عن  األمن المهني، مسئولو ذلك من خالل ضرورة تحديد شخص 
باإلضافة  ،حجم المؤسسة، ففي المؤسسة الصغيرة من الممكن إحاطة هذه المهمة لشخص إداري

األمن و  صالحيات الصياغةأما في المؤسسات الكبيرة الحجم، فمن الممكن إعطاء . داريةمهامه اإلإل7
  .مهندس األمن الصناعيإل7المهني 

 ت عالقة مدير األمن المهني باألفراد العاملين،انتعيين مدير كمستشار لألمن المهني، حيث كلما كأو 
إصدار األوامر فيما يتعلق بمتطلبات  همكانبإأن ف ةعالقة وظيفي داريةاألقسام اإلو  في كافة الوحداتو 

  .1األمن المهني
 :هندسة العمل - 3

المتمثلة في توفير النظافة في أماكن و  بها االلتزامالتي يجب و  الشروط  الهندسية في العملو  ومن المستلزمات
 استخدامإل7باإلضافة  ،المعدات الوقائية أثناء العملو  األجهزة الستخدامتحديد االجراءات الضرورية و  العمل
  .2رد ذات الخطورةاالمو 

 :التدريبو التعليم - 4

بصورة خاصة و  التعليم من العناصر األساسية التي البد من توفرها لألفراد العاملينو  يعتبر عنصر التدريب 
كيفية الوقاية من الحوادث الصناعية في المؤسسة لتنمية و  درجة المخاطر فيهو  األفراد الجدد حول طبيعة العمل

، ركيز على اإلجراءات التصحيحية في العملوعي األفراد العاملين حول المخاطر المهنية وذلك من خالل الت
ومن بين الوسائل . األمن المهنيو  ةانالضوابط الخاصة بالصيو  توجيههم فيما يتعلق بالتعليماتو  ٕارشاد األفرادو 

المطبوعات، المحاضرات، المناقشة، اللجنة، المؤتمر،  ،ملصقات األمنو  التوعية الوقائية اللوائح

                                                           
  .455ص  ،مرجع سابق ،أخرونو  يوسف حجيم الطائي 1
  .353علي حسين علي،مرجع سابق،  ،سهيلة محمد عباس 2
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تساهم في توعية األفراد العاملين لتجنب أن البصرية من الممكن و  وسائل السمعيةوكافة ال. إلخ....اإلرشادات
 .1الحوادث الصناعيةو  مخاطر العمل

 :تسجيل الحوادث   - 5

من الضروري االحتفاظ بسجالت خاصة حول الحوادث الصناعية في كل مؤسسة، وهذه السجالت توضح  نهإ
الخسائر الناجمة عن حصول هذه الحوادث كاأليام المفقودة من كذلك ، و المهنية األمراضو  نوع الحوادثو  عدد

 .2تنظم السجالت وفقا لدرجة خطورة الحادثأن ومن الممكن  ،الناجمة عن العمل األمراضو  اإلصاباتو  العمل

 :تحليل الحوادث - 6

جراء الحوادث، الهدف األساسي من تحليل الحوادث هو تعريف األفراد العاملين بالتكاليف الحقيقية المتسببة ن إ
كذلك الحوادث التي و  تشخيص الحوادث التي نتجم عن األفراد العاملينإل7الحوادث يؤدي  أسبابتحليل أن و  كما

، اإلدارةتلقي عناية كبيرة من طرف أن الحوادث التي يتسبب فيها العامل البد أن حيث  ،يكيانيكون سببها ميك
خفاض ان،طرق العملو  قلة المعرفة باإلجراءات ،قلة الخبرة: افهذا يكشف عدة متغيرات بسبب وقوع الحوادث منه

  .3واقع ورضا األفراد عن العمل

  إجراءات برامج األمن المهني:  الفرع الخامس

السالمة المهنية يستوجب األمر العناية  ببرامج األمن المهني في و  توفير الصحةو  اإلدارةتحسين  أجلمن  
المؤسسات الصناعية، بحيث تكون برامج سليمة لتحقيق األهداف السابقة، ويتم ذلك بإتباع إجراءات متعددة 

ات تحمي العاملين أثناء تأديتهم ألعمالهم في المؤسس ،برامج سليمة في هذا المجالإل7يكون في نتيجتها الوصول 
  :بخصوص اإلجراءات فيمكن حصرها كما يليو  طبيعتها اختالفعلى و  التي يعملون بها

  تخطيط برامج األمن المهني: أوال

التي يمكن إعتبارها من و  ظمة المشار إليهاناالو  ينانالقواعد األساسية التي تضمنها القو أو يمكن تلخيص األسس  
  :منها و  أسس التخطيط لبرامج األمن المهني

 .اإلضاءة، الحرارة ،التهوية،النظافة - 
 .المساعدات الطبية، الوقاية من الحرائقو  اإلسعافات األولية - 
 .تبليغ اإلصابات بضرر جسدي - 

                                                           
1InsttutNotional d’.ygiéme et de sécurté.Article N° 9.statu géneral du travalleur et préventdes risque 
professionnel. Algerien.1985. p 1. 

  .355أخرون، مرجع سابق، ص و  يوسف حجيم الطائي2
  .355علي حسين علي،مرجع سابق،  ،سهيلة محمد عباس3



 الفصل األول                                 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 

63 

 

 .العطل واإلجازات السنويةو  األسبوعيةو  تحديد ساعات العمل اليومية - 
 .أجهزتها المختلفةو  اآلالتة ان، صياالستراحةفترات - 
 .إلخ...المعدات الواقيةو  تقديم صاحب العمل لألدوات - 

أن هي ما يمكن و  وهناك العديد من األمور التي البد من مراعاتها عند القيام بتخطيط برنامج األمن المهني،
ال  واألنظمةيناناألسس في القو و  نذكر هذه القواعدأن العالم إال البلدانون خاص باألمن في أي بلد من انيتضمنه ق

رقابة لهم من و  يقوم العاملون بتنفيذ حماية ،في شكل خطة متكاملة بصياغتهاالمؤسسة  إدارةلم تقم ن إنهأل،يكفي
  . أي أخطار قد يتعرضون لها

  :البد من  انهفي مرحلة التخطيط ألعداد برنامج لألمن المهني لمنع الحوادث فأن و بذلك يمكن القول 

 بأهمية البرنامج اإلدارةاقتناع - 1

تصدر من أن المتعلقة باألمن المهني ووضع التعليمات المنفذة لها، البد  ظمةناألو ينانأي محاولة لتطبيق القو إن
عن طريق إبراز أهمية هذا  ،أي عملية متعلقة بالتنفيذو  إعداد البرنامجأن ب اإلدارةتتم عملية إقناع و  ،اإلدارة

 إذاتتحقق أن البرامج التي يمكن تكلفة انبيذلك عن طريق و  ية،اإلنسانو  ونيةانالقو  االقتصاديةالبرنامج من النواحي 
التأمينات و  المتمثلة بالعمل ظمةناألو ينانااللتزامات التي تفرضها القو انبيتنفيذه بالشكل الصحيح، ثم و  ما تم تطبيقه
 .االجتماعية

 وعية العاملين والحصول على تعاونهمت -2

يخصص جزء منه أن بحيث يجب ،توفير األمن والسالمة للعاملين أجلأي برنامج لألمن المهني يوضع من أن 
أن لتوعية وتدريب العاملين، ثم وضح مجموعة من التعليمات والقواعد التي يلتزم بها العامل بتنفيذها، ثم البد 

اإلهمال متعمد أن تشمل على مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة إهمال التنفيذ سواء ك
الحوادث ووسائل الوقاية منها،  أسبابصور واقعية توضح أهم  أوغيرمتعمد،وتتم توعية العاملين عن طريق

  .      الخ...تلك المصورة على أشرطة الفيديوأو وكذلك عن طريق عرض أفالم بواسطة أجهزة العرض 
كتيبات خاصة والتي تهدف أو كذلك يمكن توعية العاملين عن طريق المعلومات التي يتم نشرها في نشرات 

  .شرح الطرق التي تضمن للعامل المحافظة على سالمتهإل7تهدف  شرح األساليب التيإل7
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 تحديد مصدر الخطر - 3

والتي .والعاملين لتقبل برنامج األمن المهني تبدأ مرحلة تحديد ومعرفة مصادر الخطر اإلدارةيتم إعداد أن بمجرد
  :يكون مصدرهاأن يمكن 

ضعفه لقواعد األمن أو يكون مصدرها الفرد نفسه، وذلك بسبب قلة خبرته أنو .واالجتماعيةبيئة العمل النفسية  - 
 أجلل الكفيلة من بيكون مصدر الخطر في عملية اكتشافه ساعد كثيرا في تحديد  السأن و  .الخ...المهني

  . استحالة منع الخطر نهائيا حالةوذلك في . التخفيف منهأو منع حدوثه 
 ات المطلوب جمعهاانالبيتحديد إجراءات التحقيق في الحوادث و  - 4

التحقيق في  إجراءاتحيث البد في مراحل التخطيط لوضع وٕاعداد برنامج لألمن المهني، من تحديد 
نجاح مثل هذا البرنامج أن ات التي يكون من الواجب الحصول عليها،إذانالحوادث،وكذلك البد من تحديد البي

  .ات التي تم جمعها بمجرد وقوع الحادثانيعتمد على سالمة اجراءات التحقيق والدقة في البي

 :الخاصة بمنع الحوادث  واإلرشاداتالتنظيمات  - إعداد الئحة منع الحوادث -5

يتوجب  وٕارشاداتمن األمور الهامة في مرحلة التخطيط لبرنامج األمن المهني، إعداد ووضع قواعد وتعليمات 
مع النص على العقوبات ألي مخالفة لهذه التعليمات وتطبيق هذه العقوبات على  إتباعهاعلى كل عامل 

  1.المخالفين فورًا، ونشرها وتوثيقها بالتعاون مع جهات مختصة داخل وخارج المؤسسة

  تنفيذ برامج األمن المهني: ياانث

ذ، حيث تقوم كل جهة تهاء من مرحلة تخطيط برنامح األمن المهني يصبح البرنامج جاهزا للتنفينبعد اال  
هناك جهات متعددة من خارج المؤسسة ومن داخلها تتولى أن ذات عالقة بالدور المطلوب منها لتنفيذ، والشك 

  .القيام بذلك

ون عليها، وتكون انهناك أشخاص وجهات نص القأن مة الصادرة بموجبه ظنون العمل واألانمواد قإل7عفالبرجو 
  :منها وعلى سبيل المثالملزمة بالقيام بتنفيذ المطلوب 

لجنة السالمة العمالية في المؤسسة الصناعية والمشكلة بموجب تشكيل أجهزة السالمة العمالية في  - 1

 .61/74المؤسسات الصناعية رقم 

أن ، عامل 99- 20فرع لها تستخدم من أو على المؤسسات الصناعية  انهولقد جاء في هذا النظام كما سبق 
يكون هذا االشراف تابعا و  باإلشراف على السالمة العمالية، وذلك للوقاية من حوادث العملالعاملين تعهدوا فيها 

  :هذا المشرف وعلى سبيل المثال كما يلي اختصاصمديرالمؤسسة مباشرة ومن أو لصاحب العمل 
                                                           

1
  .350كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية،ص ،)األفراد إدارة.(الموارد البشرية مصطفى نجيب شاوشي، إدارة 
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وضعية وسائل الوقاية من المخاطر وأضراره، أو التفتيش الدوري في كافة أماكن العمل وعلى حالة  - 
 .ح الوضع الغير اآلمنوتصحي

الواقية المتخذة لتالقي  واالحتياطاتمعاينة الحوادث وتسجيلها وكتابة تقارير عنها متضمنة الوسائل  - 
 .تكرارها

 .كل ثالثة أشهر واإلصاباتإعداد االحصائيات الخاصة بحوادث العمل  - 
 .متابعة وتوفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة االسعافات األولية - 
 .الجيدة في المؤسسة والنظافةمتابعة ومالحظة الترتيب الجيد  - 

 عامل  100المؤسسات الصناعية التي يزيد عدد العاملين فيها عن  - 2

  .فيتم تشكيل لجنة للسالمة العمالية تتولى تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بأمور الصحة والسالمة المهنية فيها

  :الحصر مايليومن مهام اللجنة على سبيل المثال وليس 

المهنية ووضع  األمراضو  تختص اللجنة ببحث ظروف العمل التي تنشأ بسببها الحوادث واإلصابات - 
 .الكفيلة بمنعها االحتياطشروط 

 .مناقشة الحوادث واإلصابات التي وقعت واإلجراءات التي قام بها المشرف - 
الحوادث واإلصابات العمالية ووسائل الوقاية  أسبابالعمل على عقد ندوات دورية للبحث في دراسة  - 

األشرطة وذلك أو الملصقات أو عن طريق النشرات أن تعاونهم في هذا الشلضمانمنها، وٕارشاد العمال 
 .لشرح كل مايتعلق بالسالمة العمالية

 1.رلزم األمإنالمستشفيات أو العيادات الطبية إل7تنظيم وسائل االسعاف االولية ووسائل نقل المصابين  - 

  العاملين أداءدور برامج األمن المهني  في تحسين  :المبحث الثالث

جاهدة على منع أي معوقات  اإلدارةالعمال، وتعمل  أداءمايهم المؤسسات في الوقت الحالي هو تحسين   
  .تاج وسيره على حسب الخطط الموضوعيةنتمنع تقدم اال

العاملين ومن عدة نواحي  أداءوأحد هذه المعوقات الحوادث التي تقع في أماكن العمل، فهي تؤثر على 
ية في المحافظة على اإلنسانمسئولة من الناحية  اإلدارةوتعتبر  ،تاج وتكلفتهنأثرها على حجم االإل7باالضافة

ين واتخاذ االجراءات الكفيلة انوضع القو إل7العمل، ولذلك لجأت معظم الدول مكانسالمتهم داخل و  أرواح العاملين
  .لمنع وقوع الحوادث داخل المؤسسات

                                                           
1:Sutermeister،robet a people and production،MC- Graw- hill.bookcompany، new york.1967.p 6-7 
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يكون  االهتمامن إالعمال ف أداءحوادث العمل على  تأثيرلمعرفة  انه، فاألداءتاجية تمثل أداة لقياس ناالأن و بما 
  .1تاجية العاملانمنصب على 

 تاجناال إدارةالحيوية في مجال و  العاملين تعتبر من المواضيع المهمة إنتاجيةن اذلك فإل7إضافة 
أهمية ، و الباحثين في هذا المجال بشكل عامو  العديد من المفكرين اهتمامت وال زالت محور انالتي كو  العملياتو 

تطويرها و  أفكارهم على كيفية تحسينهاو  اهتمامهمالبالغة لدى مدراء المؤسسات الصناعية الذين يصيبون جل 
ندرس عالقة برامج األمن المهني في تلك أن من هذا المنطلق يمكن لنا و  ،2داخل تلك المؤسسات بشكل خاص 

  :العاملين فيها أداءالمؤسسات الصناعية ب

  العاملين  أداءدور برنامج بيئة العمل في تحسين : المطلب األول

ذلك من خالل برنامج و  يحسن من أدائهمو بيئة عمل مناسبة للعاملين قد .توفير مناخ عمل صحين إ  
العمل داخل المؤسسات مكانالتي تشمل الظروف المناخية السائدة في و  يتجسد في كل من الظروف العمل المادية

هذه الظروف ذات .ألخ.. .األتربةو الغبار  ،الرطوبة. درجة الحرارة .التهوية .الضوضاء. الصناعية كاإلضاءة
  .فاعلية أدائهمو  صحة العاملين في العملو  في سالمة تأثيرو  عكاساتان

أسلوب  ،العالقاتو  جماعة العمل ،اإلدارةالتي تشمل على و  ب أخر فتوجد ظروف العمل االجتماعيةانمن جو 
  .عكاس كبير على الناحية النفسية لدى كل من يعمل في المؤسسةانب لها انفهذه الجو  ،الخ...اإلشرافو  القيادة

ب انوهذه الجو  .إلخ... تنظيم وقت العمل ،العملمكانتنظيم لو  نظيمية من ترتيبكما نجد ظروف العمل الت  
بأي ، و تاجيةنبمعنى كيفية يؤدون مهامهم اال ،تركز على كيفية تنظيم عمل العمال في الورشات الصناعية

  .بأي قدرة من اإلشباع النفسيو  بأي حجم من المسؤولية، و طريقة

الحد من إل7سائل الوقاية سيؤدي بال شك و  رفع مستوى كفاءةو  العملتوفير برنامج لبيئة أن بذلك فو    
العكس و  تحسينهو  العاملين أداءزيادة إل7ت بيئة العمل أمنة أدى ذلك انحيث كلما ك ،المهنية األمراضو  الحوادث
تاج يعتمد على توفير نتحقيق معدالت عالية من االن تاج ألنتتأكد أهمية البرنامج من خالل عالقتةباالو  صحيح

                                                           
لتحويل  SAT PAPALIF: دراسة حالة -الجزائرية ةالمتوسطو  ةالصغير  في المؤسسات العمال أداءدور برامج السالمة المهنية في تحسين  ،مشعلي بالل1

 ، كلية علوم اإلقتصادةمتوسطالو  ةصغير المؤسساتال تسييرو  رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص إقتصاد ،البالستيك، عنابةو  الورق
  .115، ص 2010/2011 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،قسم اإلقتصاد ،التسييرو 
ية الراء عينة من العاملين في الشركة العامة للمصافي اندراسة ميد،ثراألو العالقة ،"العاملين تاجيةانو  السالمة المهنيةو  الصحة إدارة"،أحمد علي حسين 2

 ،2009جامعة تكريت ،االقتصاداإلدارة و ،كلية 12العدد،المجلدالخامس،االقتصاديةدارية و مجلة تكريت للعوم اإل،مصفى بيجي محافظة صالح الدين ،الشمالية
  .71ص 
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دون التعرض و  تاج دون عناءنلبذل أقصى جهودهم في تقديم اال العامليندفع و  ذلك لتشجيعو  بيئة عمل أمنة
  .1المهنية  األمراضو  للحوادث

 انهف ،تحسينهاو  التنظيمية بتوفيرهاو  .واالجتماعيةو يعتبر توفير برنامج لبيئة العمل يهتم بالظروف المادية  
يكون أيضا قد نجح في تسيير ، و غير مباشرةأو العاملين بطريقة مباشرة  أداءيكون بذلك قد ساهم في تحسين 

تساهم في جعل  فإنهامتكاملة و  ت متوافقةانك إذاعناصر بيئة العمل الداخلية أن  إلىبالتالي نخلص و  إداراتها،
الوظيفي  األداءبالتالي ، و ظائفها بشكل فعالو  اءأدفي المؤسسة الصناعية تملك بيئة مالئمة تساعد على  اإلدارة

العمال سيؤدون مهامهم بشكل صحيح بحيث يجعل من أدائهم في أن بمعنى  .سليمو  للعاملين يكون فعال
  .  2بالتالي تحقيق األهداف العامة للمؤسسة الصناعيةو  المستوى المطلوب

  العاملين  أداءدور برنامج تثقيف العاملين في تحسين : يانالمطلب الث

السالمة المهنية في و  الصحة إدارةفشل نظام أو يلعب برنامج تثقيف العاملين دورا مهما في نجاح   
  .3رغبته في العمل و  العامل أداءتحديد مستوى إل7كما يسعى  ،المؤسسة الصناعية

فيما يتعلق توجيههم و  ٕارشادات العاملينو  .يرتكز هذا البرنامج على اإلجراءات الصحيحة في العملو    
بصورة خاصة و  للمشرف المباشر دور كبير في توجيه العاملين، و الضوابط الخاصة باألمن المهنيو  بالتعليمات

المهنية في المؤسسة  األمراضو  كيفية الوقاية من الحوادثو  درجة المخاطرة فيه،، و الجدد حول طبيعة العمل
  :من بين وسائل التوعية الوقائية نذكر ما يلي و  لمهنيةذلك لتنمية األفراد العاملين حول المخاطر او  الصناعية

 : ملصقات األمنو  اللوائح -1
عبارات توضيح الخطر الواجب اإلحتراس منه، كما تحتوي على و  عبارة عن مطبوعات تحمل رسومات 

ناجحة البد و  الملصقات فعالةو  لكي تكون هذه اللوائح، و إرشادات موجهة للعمال ألخذها بعين اإلعتبار
تكون أن كما يجب  ،ب مناصب العملانمن األحسن بجو الجدران مثبتة على ، و واضحةو  تكون كبيرةأن 

  .4سهلة كي يسهل على الجميع قرائتهاو  عباراتها مكتوبة بخط كبيرو  رسومات جذابةو  ذات أشكال
  
  

                                                           
 ،4، المجلد واإلدارة بار للعلوم اإلقتصاديةن، مجلة جامعة اال)دراسة تحليلية ( العامة لصناعة الحراريات  سالمة المهنية في شركةال،عبد جهاد الكبيسي .م م1

  .336 -335، ص ص 2011 ،العراق ،بارناال ،، المعهد الفني7العدد 
العدد  ،اإلجتماعأنو سنمجلة علوم اال ،بكليات جامعة باتنةية ان، دراسة ميد"الوظيفي لإلداريين  أداءأثرها على و  بيئة العمل الداخلية"  ،سهام بن رحمون:  2

  . 2015، ص 2013ديسمبر  ،بسكرة ،، جامعة محمد خيضر08
  .3، 2ص ص  ،طب العمل) يانالكتب الث( الوقاية من األخطار المهنية  ،المفتشية العامة للعمال 3

4
Institiut national d’ hygiène et de sécuriité Article 9 .01ص  ،سابقمرجع :   
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 :  المطبوعات -2
صورة  قد تكون فيو  العمالإل7التقنيون نقلها و  أفكار يود المختصونو  تتضمن أراءو 

سجال هاما ، و تكون المطبوعات مرجعا قيماأن كما يمكن  ،مجلداتأو مذكرات أو ،جرائدأو ،منشورات
  .المؤتمراتو  الندواتو  لإلجتماعات

تتخذ أن كما يمكن  ،األمنو  ٕارشادات مختصرة حول الوقايةو  تتضمن هذه المطبوعات مواضيعو 
أراء العمال التي يقدمونها في هذا و  المطبوعات صورة سجالت لإلقتراحات تسجل فيها إقتراحات

  .  1اإلطار
 :المحاضرات  - 3

يلقونها على مجموعة من و  .األمن المهنيميدان خبرة في و  يقوم بإعدادها  أشخاص ذوي كفاءات 
األفراد العاملين المعنيين بها بهدف إيصال مجموعة من األفكار تساعدهم  على تجنب المخاطر أثناء 

 .مزاولتهم ألعمالهم
 :المناقشة  - 4

 القائم على هذه المناقشات،و  المعلومات بين مجموعة العمالو  تعتمد هذه الوسيلة على تبادل لألفكار
  .األمنو  عدة مواضيع تخص الوقايةإل7ذلك بالتطرق و 

 :الندوة - 5

بعض و  ستة أفراد، بغرض معالجة موضوع الوقايةإل7عبارة عن محادثة هادفة يشترك فيها ثالثة 
ية أشخاص بعضهم يمثل انثمأو يدير هذه الندوة موجه يتولي ستة ، و لقة بهاالمشكالت المتع

سائل الندوة للعمال و  تقدمأن على  ،لتبادل وجهات النظر ،المختصينو  األخر يمثل الخبراءو المحاضرين
  .2بالطريقة التي يرونها مناسبة

 :اللجنة  - 6

يعين للجنة ، و ليقوموا بتهمة التوعية الوقائيةينتجون و  عبارة عن مجموعة صغيرة من األفراد الذين يعينون
تقييم برامج أو ،تخطيط النشاطإل7قد تهدف اللجنة ، و يقرر من بين األعضاءاألحيان في بعض و  رئيس

  .ٕاعداد تقرير معينأو ،القيام بعمل تنفيذيأو ،األمن المهني
 : المؤتمر  - 7

وسبل الوقاية من حوادث العمل  ،إجتماع ينظم لبضعة أيام قليلة قصد بحث موضوع األمن المهني
تنفذ القرارات الخاصة بالمشكلة و  قرار يحدد خطة العمل المستقبيلةإل7ممتليهم للوصول أو بحضور العمال 

  .المطروحة

                                                           
1
 -A R Fancoise , manuel d organisation , edition de l organisation du travail , France,1997,p 267 

2Jakie  Boisselier et Geraadboué.pratique  de securité dans l’entrepriise. Les editiond’ 
organisation.FRANCE. 1997.P 24. 
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 : اإلرشادات  - 8

أن عند قيامهم بعمل لم يسبق لهم أو العمال قبل شروعهم في العمل إل7التقني أو يقدمها المشرف المباشر 
  .أدوات ال يعرفون أخطارهمأو عند إستعمال مواد أو .أدوه من قبل

الوسائل السمعية البصرية  ،الحلقات الدراسية ،كالدوريات:  أخرىتثقيف و  وسائل توعيةإل7باإلضافة  •
 .إلخ... ،التكوين، و األفالم المعلوماتية ،األفالم التحسيسية ،كالتلفزيون

كما  .تستخدمها المؤسسات في هذا البرنامجهناك وسائل عديدة للتوعية أن يمكن القول ام بشكل عو  
قد تؤثر ، و المهنية األمراضو  يمكن دعمها كذلك ببعض الحوافز لتشجيع العاملين على تجنب الحوادث

 .1العاملين أداءتحسين إل7هذه العوامل بطريقة إيجابية فيؤدي ذلك 
حيث تجمعت أدلة  ،األمن المهنيأهمية إشراك العاملين في البرنامج إل7كما يشير هذا البرنامج كذلك 

تشجيعهم في تنفيذ األمور و  كثيرة في السنوات األخيرة تؤكد على أهمية إشراك العمال في إثارة إهتمامهم
شجعنا العمال في  إذانا انعلى سبيل المثال فقد أكد بعض الباحثين و  .رعايتهمو  التي يقصد بها حمايتهم

، القواعد بأنفسهمسوف يضعون  فإنهماألمن المهني لوظائفهم المساهمة في تحديد متطلبات و  االشتراك
  .2هذا ما ينعكس باإليجاب على أدائهمو  نابعة منهم ألنهاينفذونها و  يحترمونهاو  سوف يقبلونهاو 

  العاملين  أداءالمتابعة في تحسين و  دور برنامج الدعم: المطلب الثالث

، األساسية لبرنامج األمن المهني في المؤسسات الصناعيةالمتابعة أحد المقومات و  يعتبر برنامج الدعم  
 ذلك بتهيئة الظروف الصحيةو  المهنية األمراضو  وقاية العمال من الحوادثإل7يهدف بالدرجة األولى  انهذلك و 
تاجية يعتبر كذلك كهدف أول نإيجاد عمال أصحاء يساهمون في رفع الكفاية االأن ثم  .المؤمنة في موقع العملو 

 من خالل مساهمته الدائمة في تحسين ظروف العمل.تنميتهاو  فهو وسيلة لتجديد قوة العمل .البرنامجلهذا 
حيث . مهنية تصيب العاملين في المؤسسة أوأمراضمأمونة تحول دون وقوع حوادث و  تنظيمها بطريقة سلبيةو 

يساهم أيضا في رفع الكفاءة و  ذلك ينعكس على أدائهأن المتابعة فو  العامل بصحة جيدة من خالل الدعمأن ك إذا
  .تاجية بشكل فعالناال

  :تحقيق األهداف التاليةإل7يهدف البرنامج و  

 .المهنية األمراضو وقاية العمال من أخطار الحوادثو  حماية - 
 .القضاء عليهاأو مراقبتها بهدف التقليل منهاو  تشخيص العوامل المضرة بصحة العمال في أماكن العمل - 
 .لمستوى صحة العاملينالتقييم الدوري  - 

                                                           
جامعة منتوري  ،علوم التربيةو  قسم علم النفس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عالقته بحوادث العملو  الوقائي لدى العمال المنقذينعي و ال ،دقيش خندودة1

  .27.28ص  ،2006 ،قسنطينة
  .119، 118ص ص  ،المرجع السابق العايب رابح، .2
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 .1إلخ...اإلبتكارو العقلية للعامل قصد رفع مستوى قدرات العملو  الحفاظ على الصحة الجسمية - 

  :و عموما يعتمد هذا البرنامج على مجموعة من المهام يقوم بها طبيب العمل في المؤسسة وهي كالتالي 

 خاصة العمال الجدد،و  قبلهاأو حيث يقوم بإجراء الفحوص المختلفة للعمال سواء بعد اإلصابة :  الفحص- 1
  . التصريح بجميع الحاالت المرضيةو 

 السعي لمعرفة مختلف العوامل المسببة لحوادثو  حيث يقوم طبيب العمل بمراقبة ظروف العمل:  المراقبة - 2
 مهندس السالمةو  مقدما  النصائح الالزمة لمشرفي العملو  خطارهو مطالب بالبحث عن األ، و المهنية األمراضو 
  .مسؤولي المؤسسةو 

حتى ، و مشرفينو  يكون طبيب العمل كمستشار لمختلف األطراف المعنية بالوقاية من عمال:  االستشارة -3
إعداد أن كما يدلي بمالحظاتة بش ،حيث يساهم في كافة مسائل التنظيم العامة لألمن المهني .مالك المؤسسة

ذلك إل7باإلضافة  ،في كيفية تحسين ظروف الصحية العامة بالمؤسسة اقتراحاتهٕابداء و  .تاجنكل تقنية جديدة لال
  .إلخ... تعيين عمال جددأو األجهزة الجديدة و  فيما يخص شراء المواد استشارةيقدم 

المتابعة فنتيجة ذلك و  الدعمين المتعلقة ببرامج انالقو  واحترامتم تنفيذ إذاانهمن خالل ما سبق نجد و    
ذلك من خالل و  المؤسسة باهتمامكذلك يجعل  العامل يشعر  ،المهنية األمراضالتقليل من المخاطر ومختلف 

  .2توفير له حماية الصحية، مما يسمح له برفع وتحسين أدائه في العمل

  :الدراسات السابقة: المطلب الرابع

  :التي لها عالقة بموضوع الدراسة منهاتم االطالع على بعض الدراسات السابقة 

العاملين في المؤسسات  أداءالصحة المهنية في تحسين و  دور معايير السالمة":دراسة بختة هدار  -1

، دراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائر وحدة ورقلة، مذكرة مقدمة الستكمال  متطلبات "المتوسطةو  الصغيرة

تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قسم علوم التسيير،  نيل شهادة الماستر في علوم التسيير،

تسليط الضوء إل7هدفت هذه الدراسة  :2011/2012كلية االقتصاد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك  أداءعلى معايير السالمة والصحة المهنية وعالقتها  بتحسين 

الصحة  إدارةمن خالل البحث في مفاهيم الصحة والسالمة المهنية، حوادث العمل، األمن الصناعي، نظام 
العاملين نجد  أداءظمة التي تعمل على تفعيل ناالأن وتبين . العاملين أداءوالسالمة المهنية، وكذا مفاهيم تحسين 

                                                           
1TayebBelloula.,Droitdu Travail.Alger.Dahleb. 1994.P 201 

  .630، ص 2002 مصر،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الموارد البشرية وٕادارة السلوك التنظيمي ،حنفيعبد الغفار 2
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حيث تهدف المؤسسة بالحصول على هذا النظام تحقيق زيادة  ،ISo18000لصحة والسالمة المهنية ا إدارةنظام 
  .في والء العاملين للمؤسسة ورضاهم عن العمل، وبالتالي تحسين أدائهم في المؤسسة

وحدة ورقلة وذلك من خالل - ب النظري على مؤسسة ليند غاز الجزائرانأيضا إسقاط الجكما تناولت الدراسة 
  .العاملين أداءدراسة اثر معايير السالمة والصحة المهنية على تحسين 

  :و قد استنتجت الباحثة ما يأتي

 .اهتمام المؤسسة بالعاملين يكسبهم الثقة والوالء للمؤسسةأن - 1

يجعل العاملين قادرين ) بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر(توفير كافة الظروف المالئمة للقيام بالعمل أن - 2
 .على العمل بارتياح والرفع من أدائهم

الصحة والسالمة  المهنية من قبل المؤسسة تعني غرس ثقافة الوقاية واألمن في العمل  إدارةتشكيل أن  - 3
  .لدى العمال

 العاملين بالمؤسسات الصغيرة أداءدور برامج السالمة المهنية في تحسين :  "دراسة مشعلي بالل-2

لتحويل الورق والبالستيك، رسالة مقدمة كجزء  SATPAP ALTF، دراسة حالة مؤسسة "المتوسطة الجزائريةو 

من متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص اقتصاد وتسير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قسم االقتصاد، 

  .2010/2011يف، الجزائر، كلية االقتصاد والتسيير، جامعة فرحات عباس، سط

العمال بالمؤسسات الصغيرة  أداءإبراز مدى مساهمة برامج السالمة المهنية في تحسين إل7هدفت الدراسة 
إبراز مدى أهمية تطبيق هذه البرامج ودورها في الوقاية من حوادث العمل في إل7باإلضافة . والمتوسطة

ولت الدراسة أيضا محاولة لإللمام ببعض المفاهيم المتعلقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، كما تنا
  .، حوادث العمل، برامج السالمة المهنيةاألداءب

و يكتسي موضوع الدراسة أهمية كبيرة الرتباطه بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أضحت تلعب 
ظل االهتمام البالغ الذي أصبح يحيط دورا كبيرا في تحقيق التنمية االقتصادية، كما تبرز أهميته أيضا في 

بالموارد البشرية على اعتبارها أهم األسس التي يبنى عليها حاضر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها، 
  .ة التي أصبحت تحتلها المعارف والمهارات ضمن مجموعة العوامل األساسية لنجاح أي مؤسسةمكانوال

ية واجتماعية بالغة، فحوادث العمل، برامج انسانهميتها االقتصادية، أهمية أإل7كما تمثل هذه الدراسة باإلضافة 
  .من داللة أكثرالمهنية، كلها مصطلحات تحمل  األمراضالسالمة المهنية، 
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ية اعتماد نتائجها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق برامج مكانإإل7و توصلت الدراسة أيضا 
العاملين، ومن بين النتائج التي  أداءالسالمة المهنية التي تقلل من حوادث العمل وبالتالي قد يتحسن مستوى 

  :توصل إليها الباحث

معظم العمال يؤكدون أن  إال. وقوع حوادث العملإل7المؤدية  سبابظروف العمل البيئية تعتبر أهم األأن  - 1
 .المؤدية لحوادث العمل سبابية لتفادي جميع األمكانتوجد إ انه

 .عدم مباالة المسئولينإل7المؤسسة المقصرة نوعا ما في تطبيق برامج السالمة المهنية، يرجع ذلك أن  - 2

 .الكلي للمؤسسة األداءالعاملين، ينعكس على  أداءالكبير والسلبي للحوادث المهنية على نفسية و  تأثيرال - 3

 .العمال أداءوضع برامج السالمة المهنية وتطبيقها فعال سيكون لها األثر االيجابي في تحسين أن  -4

، "تاجية في المؤسسة الصناعيةنعلى الكفاءة اال  أثرهاو السالمة المهنيةو  الصحة:"اندراسة علي موسى حن-3

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم  الجزائر مركب شلغوم العيد،- هنكل: دراسة حالة مؤسسة

التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 

  .2006/2007الجزائر، 

الصحة والسالمة المهنية مجال يهتم بالعنصر البشري من أخطار الحوادث أن هدفت هذه الدراسة للتأكد من 
تلحق بها، حيث تؤثر الحوادث أن المهنية، وحماية العناصر المادية من األضرار التي يمكن  ضاألمراو 
تاجية في المؤسسة الصناعية بسبب التكاليف المباشرة  وغير ناءة االالمهنية سلبا على الكف األمراضو 

  .هنكل الجزائر ية بالمركب  التابع لمؤسسةانالمباشرة المترتبة عنها، وهذا ما أكدته الدراسة الميد

يجب االهتمام بالصحة والسالمة المهنية وتوفير  األداءتاجية و نلرفع الكفاءة اال انه إلىو توصلت الدراسة 
  .ظروف عمل مناسبة للتقليل من األخطار المهنية

  :كما توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج والتي من بينها

ظروف مادية، اجتماعية، إل7تنقسم . العاملين بالمؤسسة الصناعية يعملون في مجموعة من الظروفأن - 1
تتسبب في وقوع حوادث العمل  فإنهات هذه الظروف بمستويات غير مالئمة انك ٕاذاتنظيمية،  و 

 .المهنية األمراضو 

وهناك من . هاأسبابحوادث العمل في المؤسسة الصناعية، ظاهرة اجتماعية اختلف الباحثون في تفسير أن - 2
ية انسانأسبابا تقع لتفاعل انهية، وهناك من يرى انسانسبابمادية، وهناك من أرجعها أل سبابأرجعها أل

 .ومادية

ها الحقيقية،  وبالتالي أسبابتحقيق وتحليل حوادث العمل في المؤسسة الصناعية، يمكن من اكتشاف أن  - 3
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل منها
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تشخيص وٕاثبات المرض أن التي تحدث بسبب العمل وظروفه، و  األمراضالمهنية هي  األمراضأن - 4
المهني ليس باألمر السهل، لذا من المهم تحليل األخطار المحتملة في المؤسسة الصناعية، وٕاجراء 

  .ائية والدورية للعمالالفحوص الطبية االبتد

 دراسة مدى مساهمة االمن الصناعي في الوقاية من اصابات حوادث العمل": دراسة دوباخ  قويدر -4

بسكرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  E.N.I.C.A.Bية بمؤسسة صناعة الكوابل ان، دراسة ميد"المهنية األمراضو 

الماجستير في علم النفس، تخصص السلوك التنظيمي وتسيير الموارد البشرية، قسم علم النفس وعلوم 

  .2008/2009ية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، اإلنسانالتربية واالرطفونيا، كلية العلوم 

 األمراضعي في الوقاية من إصابات حوادث العمل و جاءت هذه الدراسة إلبراز مدى مساهمة األمن الصنا
المهنية، وذلك من خالل البرامج التي يقدمها في عملية التنمية االقتصادية، عن طريق حفاظه على العناصر 

  .تاجية وخصوصا  العنصر البشرينالعملية اال

الكفوءة، وكذا التدريب الخاص بمجال كما أكدت الباحثة على الدور البارز الذي تلعبه أساليب التوعية الوقائية 
المهنية، وذلك من خالل العمل على الحد  األمراضاألمن الصناعي في  الوقاية من إصابات  حوادث العمل و 

  .ات الخاطئة للعاملينيالتقليل من السلوكأو 

المهنية  في  األمراضو عن واقع األمن الصناعي ودوره في الوقاية من إصابات حوادث العمل و   
لمؤسسات الصناعية الجزائرية، أكدت الباحثة من خالل المعطيات والمعلومات المتحصل عليها في الدراسة ا

يبقى يتطلب المزيد  من الدعم واالهتمام من  انههذا األخير وبالرغم  من الخدمات التي يقدمها إال أن ية، انالميد
وذلك بإشراك العاملين فعليا في وضع برامجه طرف  أصحاب القرار، وكذا القائمين على وضع وتطبيق برامجه، 

ضرورة إقحام أخصائي العمل والتنظيم ضمن لجنة إل7وتحفيزهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا على إتباعها، إضافة 
األمن الصناعي نظرا للدور الفعال الذي يلعبه في معالجة العديد من المشاكل النفسية التي تحول دون قيام 

كما أكدت أيضا على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية الخاصة بمجال األمن .ن وجهالعامل بعمله على أحس
الصناعي، وكذا العمل على إتباع معايير واضحة وبسيطة في وضع واستخدام التوعية الوقائية لكي تعم الفائدة 

  :يأتيومن خالل ذلك استنتجت  الباحثة ما . على جميع العمال

 .العمال وٕاعطاء النصائح واإلرشاداتأماكن العمل لمراقبة  لمن الضروري وضع مشرف داخ انه - 1

تحفيزية وتشجيعية للملتزمين  أخرىيجب وضع أساليب ردعية لغير الملتزمين بالتعليمات وأساليب  انه - 2
 .بتطبيق تعليمات األمن الصناعي

أفضل مع ضرورة  أداءعلى ة عمل نظيفة وآمنة تساعد العمال من الضروري العمل على خلق بيئ انه - 3
 .شغاالتهم واقتراحاتهم التي يبدوها عن سير العملانمعالجة مشاكلهم و 
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العاملين في منشات القطاع الخاص الصناعي بمدينة  أداءعالقتها بو  السالمة: "دراسة ش حسين- 5

سات مجلة الجامعة اإلسالمية للدرا،2001، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية"الدمام

 .2012يونيو  ،فلسطين،غزة،02العدد  ،20المجلد  ،داريةاإلو  اإلقتصادية

العاملين في  أداءتحليل جدوى استخدام برامج األمن وعالقتها برفع مستوى إل7هدفت هذه الدراسة   
كما أوضحت الدراسة . المؤسسات الصناعية من خالل القيام بدراسة مسحية على المدينتين الصناعيتين بالدمام

واع المخاطر الصناعية، ووسائل  السالمة المهنية المطلوبة في المؤسسات محل الدراسة، ومدى قيام ان
كما أظهرت مدى الدور الرقابي في . دريب عليهاالمؤسسات الصناعية بإتباع وسائل السالمة وتجهيزها، والت

  .تطبيق وسائل األمن المهني في المؤسسات الصناعية

تهتم بإيجاد قسم مسؤول متخصص في ) %75(غالبية المؤسسات الصناعية أن كما أظهرت النتائج   
بأعلى سلطة في يكون ارتباط ذلك أن هناك توجها مناسبا لمعظم هذه المؤسسات في أن األمن المهني، كما 

نسبة كبيرة من عينة مدراء المؤسسات الصناعية يركزون في تدريبهم للعاملين في مجاالت األمن أن المؤسسة و 
  .األداءالمهني على تحسين 

دراسة  ،األثرو  العالقة"  تاجية العاملينانو  السالمة المهنيةو  الصحة إدارة"  :دراسة أحمد علي حسين-6

 ،)محافظة صالح الدين  ،مصفيبيجي( العاملين في الشركة العامة للمصافي الشمالية ية ألراء عينة من انميد

 ،جامعة تكريت ،االقتصاديةو  اإلدارةكلية  .12العدد  ،05المجلد  ،االقتصاديةو  داريةاإلمجلة تكريت للعلوم 

  .2009العراق 

تاجية العاملين في انو  المهنيةسالمة و  الصحة إدارةاألثر بين و  جاءت هذه الدراسة إلظهار العالقة  
تاجية اندورها األساسي كوحدة تنظيمية داخل تلك المؤسسات في زيادة إل7باإلضافة  ،المؤسسات الصناعية

  .العاملين من خالل الحفاظ عليهم من األخطار المهنية

 ،)مصفى بيجي ( ية ألراء عينة من العاملين في الشركة العامة للمصافي الشمالةيانقام الباحث بالدراسة الميد
  .إستمارة)55(ٕاسترجع منها و استمارة) 60(تعوز حيث 

 الصحة دارةمعنوي إل تأثيرو  ارتباط معنوية قةأهم ما توصل إليه الباحث من خالل هذه الدراسة هو وجود عالو  
يات مكانواإلتوفير بيئة عمل سليمةأن حيث.تاجية العاملين داخل المؤسسة المبحوثةانالسالمة المهنية في و 
االرتقاء بمستوى جودة إل7يؤدي هذا بالضرورة ،جعلهم يتمتعون بكل المقوماتو  صحية المطلوبة لحماية العاملينال

 .تاجية العاملينانزيادة و  تحسينهاو  اتمالخد



 الفصل األول                                 اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة

 

75 

 

يا انبريط" السالمة المهنية في الصناعةو  الصحةو  تاجية العمالان" : RWalker D and Talitدراسة-7

يونيو  ،فلسطين،غزة،02العدد  ،20المجلد  ،داريةاإلو  الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصاديةمجلة ،2003

2012.  

 التعرف على الصحةو  العمال أداءالتعرف على العوامل التي تؤثر على معدل إل7هدفت هذه الدراسة   
أن أوضحت الدراسة حيث ، "تاجانمدير 50"السالمة المهنية في الصناعات المختلفة، حيث بلغت عينة الدراسة و 

هناك نقصا في أن ضوضاء، كذلك اتضح و  العمال منها وجود بيئة حارة أداءهناك عوامل مختلفة تؤثر على 
 المدراء تسلما شكاوى من العمال تتعلق بما يلحق بهم من اعباء،أن معدات الوقاية الشخصية المستخدمة، كما 

  الخ...الم ظهر، صداعو 

ية  التي اإلنسانليس لديها معلومات كافية عن العوامل  أن اإلدارةج الدراسة و قد أوضحت نتائ  
وهناك نقص في التدريب، وعليه . هناك قلة في المهارات لدى العاملينأن يتعرض لها  العاملون، كما اتضح 

 األمراضو أوصت الدراسة بضرورة توعية العمال بإجراءات وبرامج االمن المهني وكيفية الوقاية من الحوادث 
 .األداءمستوى عال من إل7المهنية، وذلك للوصول 

أثرها في تحسين و  بيئة العمل المادية: " سمية عباس مجيد .  م ،انفؤاد يوسف عبد الرحم. د.دراسة  م8-

 ،35السنة  ،اإلقتصادو اإلدارةمجلة  ،استطالعية في شركة العامة للصناعات الكهربائية ،دراسة" العاملين أداء

 .2012 ،العراق ،جامعة بغداد ،اإلقتصادو اإلدارة، كلية 91العدد 

تحقيق إل7العاملين، حيث تسعى الدراسة  أداءتحديد أثر بيئة العمل المادية في تحسين إل7هدفت هذه الدراسة       
وفقا ظمة عمل انالموائمة بين خصائص والمواصفات العاملين مع بيئة العمل المادية وذلك من خالل تصميم 

أفضل إل7العاملين وتقديم أفضل عمل ممكن للوصول  أداءللمقاييس والمواصفات الدولية، للمساهمة في تحسين 
  .تاجيةان

ية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية، من خالل الوقوف على واقع انبالدراسة الميدالباحثانحيث قام   
مابين مدير ومسؤول شعبه وقسم والتي مثلت عينة )30( ة باالستمارة، التي وزعت على انعملها وذلك باالستع

  الدراسة 

العاملين من  أداءمعنوي لبيئة العمل المادية على تحسين  تأثيروجود إرتباط و  الباحثانوأهم ما توصل إليه      
وأهمها  بشأنهاوتقديم التوصيات الالزمة خالل تطبيق لقواعد الهندسية البشرية ضمن المواصفات القياسية الدولية 

  .لعامليها األداءبيئة العمل المادية وٕاعادة ترتيب وصياغة أعمالها بما يساهم في رفع فاعلية 
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ية بكليات جامعة اندراسة ميد ." الوظيفي األداءأثرها على و  بيئة العمل الداخلية"  :حمونر دراسة سهام بن 9-

 .2013الجزائر ديسمبر ،ـ جامعة محمد خيضر بسكرة  8العدداالجتماع،و اإلنسانة علوم جلم ،باتنة

الجامعية،  اإلدارةالوظيفي لإلداريين في  األداءجاءت هذه الدراسة، إلظهار أثر بيئة العمل الداخلية على        
 األداءالحاصل بين المتغيرين ومعرفة  اإليجابيات والسلبيات التي تنعكس على  تأثيروذلك لمعرفة مدى ال

 األداءب إيجابية ترفع من مستوى انبإعتبار بيئة العمل الداخلية تتضمن جو .الوظيفي لإلداريين في ظل تلك البيئة
إلخ ... الرقابة، اإلتصال،القيادة واإلشراف، طبيعة العمل، ( داري  ب اإلانذلك في الجأن الوظيفي سواء ك

  .)إلخ ... اإلضاءة، التهوية، الحرارة، الضوضاء،( ب المادي انالجأو .)

ية، بغرض وصف واقع بيئة العمل انحيث قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي في الدراسة الميد      
، من خالل تحليل بيئة العمل الداخلية الوظيفي للعمال اإلداريين األداءالجامعية، وأثرها على  اإلدارةالداخلية في 

اللذان يهدفان عناصر تتكون منها، وٕابراز العالقة الموجودة بين المتغيرات باعتماد األسلوب الكمي والكيفي إل7
  .ات كمية وكيفية تساعد على فهم الظاهرة المدروسة والوقوف على ما سطر من أهدافانالحصول على بيإل7

ية والتي تم تصميمها في ضوء الدراسة انات الميدانرة لجمع المعلومات والبيالباحثة اإلستما واستخدمت
 األداءمستوى أن النظرية، وزعت على عينة الدراسة من العمال اإلداريين، وأهم نتيجة توصلت إليها الباحثة هو 

رضا العاملين اإلداريين عن بيئة ن الوظيفي في ظل العناصر بيئة العمل الداخلية نسبي بإتجاه اإليجاب، أل
بيئة العمل الداخلية  تأثيرأن إستنتاجأخير،هو إل7عملهم الداخلية نسبي، ومن خالل هذه النتيجة  توصلت الباحثة 

ا نهقوي ومرتفع جدا، ال تأثيرالجامعية للكليات والمعاهد هو  اإلدارةالوظيفي للعمال اإلداريين في  األداءعلى 
في مستوى أدائهم لوظائفهم بالشكل  تأثيرالإل7عية ورغبة العمال اإلداريين في العمل مما أدى أثرت في كفاءة وداف

 .المطلوب والمحقق ألهداف الجامعة

رضا العاملين في الشركات و  اإلضاءة  الطبيعية في راحة تأثير" :أثير عبد اهللا محمد  –دراسة م  -10

موقع ( اء فدال) / النسيج و  معملي التكملة( الصناعات القطنية   يدراسة حالة في شركت ،" الصناعية

العدد ،19المجلد  .داريةاإلو  مجلة العلوم اإلقتصادية ،االقتصادو  اإلدارةكلية  ،الصناعية اإلدارةقسم  .)الشركة

  .العراق ،جامعة بغداد ،74

اإلضاءة الطبيعية داخل الشركات الصناعية القطنية، وذلك  تأثيرالتعرف على مدى إل7هدفت هذه الدراسة        
إستخدام إل7من خالل توزيع الضوء الطبيعي، وأساليب السيطرة على اإلشعاع النافذ من خالله، باإلضـافة 

  .س لفضاءات العملانأفضل توزيع منتظم ومتجإل7التكنولوجيا الحديثة للوصول 

ب الفسيولوجية والسيكولوجية لمستخدمي الفضاءات الصناعية بعد انوقام الباحث بدراسة مختلف الجو        
تاج، وٕاطالة مدة نات في العمل ومعدالت االتأثير تحقيق الراحة البصرية، ولتوضيح ما يترك الضوء الطبيعي من 
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ات انمكوث العامل في فضاءات العمل بوصفها مجال البحث، إستخدام الباحث عدد من األدوات لجمع البي
حدار الخطي البسيط، وتوصل الباحث من خالل نية، االانقائمة الفحص، المشاهدات الميد: لها مثل وتحلي

وجود مستوى مقبول من رضا العمال، وال تؤثر اإلضاءة الطبيعية معنويا على العاملين  ويرجع ذلك إل7األدوات 
ي مواقع العمل، ويعمل على لوجود تصميم، حيث يعمل هذا التصميم على إضفاء توازن ضوئي مريح للروية ف

  .العاملين أداءالسلبية للضوء وبالتالي تحسين  تأثيرإزالة حاالت ال

لإلضاءة الطبيعية دورا نفسيا وبيئيا على العاملين في أن و أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
ن طريق منافذ اإلضاءة اإلتصال البصري بالبيئة الخارجية عإل7المصنع، فمن الناحية النفسية يميل العامل 

صغر حجمها يولد شعورا بالعزلة والضيق أو عدام هذه المنافذ أن انوسقوف األبنية، إذ أنالموجودة في الجدر 
واإلجهاد، أما بالنسبة للعامل البيئي فمنافذ اإلضاءة كثيرة في توفير اإلضاءة الطبيعية وٕاكتساب حرارة الشمس 

  .إلخ..... .والتهوية الطبيعية

 يم مدى فاعلية إجراء السالمةيتق"  ،عالء محمد حسن عايش –أ : وسيم إسماعيل الهابيل - دراسة  د-11 

ية على العاملين في اندراسة ميد ." الصحة المهنية في المختبرات العلمية من وجهة نظر العاملينو 

 ،04المجلد  ،داريةاإلو  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية ،الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 .2012يونيو  ،فلسطين،غزة،02العدد 

الصحة المهنية في المخبرات العلمية في و  تقييم مدى فعالية إجراءات السالمةإل7هدفت هذه الدراسة 
ٕاعداد مقابالت مع أصحاب اإلختصاص و  بإجراء دراسة إستطالعية،ان الباحثقاما ، و الجامعات الفلسطينية

معاينة إل7باإلضافة  ،ريس الذين يتعاملون مع المختبر بشكل دائمتدأعضاء هيئة الو  المختبرالممثلين في فنى 
 العديد من إصابات العمالانالباحثقد وجد ، و السالمة المهنيةو  التعرف على مدى توفر وسائل الوقايةو مكانال
عدم إل7باإلضافة  ،تقارير مفصلةلكن لم توثق هذه اإلصابات في ، و المهنية في المختبرات العلمية األمراضو 

  .وجود سجالت طبية للعاملين

في هذه الدراسة اإلستمارة، وقد تكون مجتمع البحث من العاملين في المختبرات العلمية، الباحثانواستخدم     
شخص  )218(ية، حيث بلغ حجم العينة انات الميدانولقد تم إستخدام العينة الطبيعية العشوائية في جمع البي

  .من الذين شاركوا في هذه الدراسة ) ℅ 80(وبلغت نسبة اإلستراد

العليا يؤثر بلدرجة متوسطة على فعالية إجراءات السالمة والصحة  اإلدارةإلتزامأن  إلىالباحثانوتوصل      
ر كذلك بدرجة توفير قواعد ووسائل السالمة والوقاية في البيئة العمل يؤثأن كما  ،المهنية في المختبرات العلمية

شاء قسم متخصص انبضرورة الباحثان متوسطة على فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية وعليه أوصى 
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بتدريب العاملين لتعزيز الوعي وتطوير المهارات لديهم،  االهتماممع ضرورة  .الصحة والسالمة المهنية دارةإل
 .بسالمة وحماية العاملين داخل المختبرات العلميةين واللوائح المتعلقة انوالعمل على تطبيق كافة القو 

  :انطالقا مما سبق يمكن صياغة فرضيات الدراسة كما يلي

 فرضيات الدراسة �

  :الفرضية الرئيسية األولى -

:H0 العاملين بالمؤسسة محل الدراسة أداءتحسين األمن المهني بأبعادها المختلفة في برامج يوجدأثر مباشرل. 

  :الفرضية يمكن استنباط الفرضيات الفرعية التاليةو من خالل هذه 

H1:العاملين في المؤسسة محل الدراسة أداءتحسين في برنامج بيئة العمل أثر مباشرلوجد ي. 

H2:العاملين في المؤسسة محل الدراسة أداءتحسين و التوعية في  تثقيفالبرنامج أثر مباشرلوجد ي. 

H3:ؤسسة محل الدراسةالعاملين في الم أداءتحسين لبرنامج الدعم والمتابعة  في أثر مباشر وجد ي 

  نموذج الدراسة المقترح : )3-1(الشكل :وعلية يمكن عرض نموذج الدراسة في الشكل الموالي

  

  برنامج بيئة العمل

  العاملين أداء  برنامج تثقيف العاملين

  برنامج الدعم والمتابعة

  

  المتغير التابع  المتغير المستقل

  من إعداد الطالب باالعتماد على الدراسات السابقة: المصدر

  

  

  :خالصة
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اإلطار الداللي لهذا إل7في هذا الفصل تم التعرف على ماهية برامج األمن المهني، من خالل التطرق 
  كيفية تطبيقها داخل المؤسسةو  التعرف على أهم أبعادهاإل7باإلضافة  المصطلح،

      و ٕادارتهو  ماهيتهإل7العاملين حيث تم التطرق  أداءو كذلك تم التعرف في هذا الفصل على ماهية 
  .تحسينهو  كذلك تقييمه

العاملين في المؤسسات  أداءكما تم التعرف على الدور الفعال لبرامج األمن المهني في تحسين 
هذا ما سيتم دراسته و  ة بسكرةانمديرية الصيمؤسسة سوناطراك ية على انالصناعية، حيث تمت الدراسة الميد

  واألخيريانفي الفصل الث

  

  



 

 الفصل الثاني

 اإطار التطبيقي لمتغيرات الدراسة

 المبحث اأول: منهجية الدراسة

 المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة

   المبحث الثالث : تفسير نتائج الدراسة
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 تمهيد 

ول إيضاح فصل ا ظري من خال ا ب ا جا ا به في ا عاملين، و يعد ما قم ل من ماهية أداء ا برامج ا 
م اعية، ا ص مؤسسة ا ي في ا مه موضوع من خالن ا هذا ا تطبيقي  ب ا جا اول في ا ت ا بدراسة  سوف  قيام

رة، ة بس صيا اطراك. مديرية ا ية في مؤسسة سو بو  ميدا جوا تي تتضمن دراسة مختلف ا متعلقة ببرامج  ا ا
ي و  مه من ا مؤسسة. حيث تم ااعتماد على ااستبيان في جميع ا هذ ا عاملين  دورها في تحسين أداء ا

م متغير ا ها عاقة با تي  بعاد ا معلومات حول ا ي،ا مه من ا عاملين و  ستقل برامج ا تابع أداء ا متغير ا ذا ا
دراسة. مؤسسة محل ا  في ا

دراسةو  دراسة، من حيث أسلوب ا تي اعتمدت في هذ ا هجية ا م ى توضيح ا فصل إ  يهدف هذا ا
اتو  تصميمها،و  بيا دراسة.و  طرق جمع ا ةو  تحديد مجتمع ا ك مراحل تطور ااستبا جراءات توز و  ذ من و  يعها،ا 

ات. بيا مستخدمة في تحليل ا يب اإحصائية ا سا  ثم تحديد أهم ا

ي  ثا مبحث ا دراسة. أما ا هجية ا ول يتعلق بم مبحث ا ى ثاث مباحث. ا فصل إ و قد تم تقسيم هذا ا
دراسة. تائج ا تفسير  ث فقد خصص  ثا مبحث ا ما ا دراسة. بي تائج ا اول فيه عرض  ت  ف
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دراسة مبحث اأول: منهجية ا  ا

ب مبحث على ثاثة مطا ول،يحتوي هذا ا دراسةو  يتعلق بمجتمع ا ة ا ي فيتعلق  أما،عي ثا دراسة  ةبأداا ا
يبو  عرض فيه ثبات أسا ث ف ثا ما ا تحليل بي دراسة أداةصدق و  ا  . ا

مطلب دراسة.عينة و  مجتمعاأول:ا ا  

فرع  دراسة اأولا : مجتمع ا  . 

ها خاصية  اصر  دراسة مجموعة ع اصر  أويقصد بمجتمع ا ع ة تميزها عن غيرها من ا عدة خصائص مشتر
خرى تي يو  ا بحث جرىا دراسة في موظفي و  .عليها ا صيانة يتمثل مجتمع ا مؤسسة سوناطراك " مديرية ا
ر ما يلي :و  ة "بس مؤسسة  محة بسيطة حول ا ن تقديم  يم  

لمؤسس: عأوا وطنية سوناطراكرض عام   ة ا

ة         محروقات وتسويقه، يوجد مقرها بمدي قل تحويل ا تاج، ا لبحث، اإ ية  وط ة ا شر اطراك با تسمى سو
لمة  ى  ملك( بحيدرة، ويرجع مع ان ا عاصمة )ج جزائر ا ى: SONATRACHا عربية إ غة ا  با

  ة   So:  Sociétéشر

 وطنية       Na: Nationale 
  نقل               Tra: Transport  
 تسويقC: Commercialisation  
 محروقات    H: Hychocarbures  ا

قل         ل ية  وط مؤسسة ا جزائر  ا وى في ا ة ا شر اطراك( هي ا ية )سو ربو هيدرو مواد ا وفي  وتسويق ا
شاف تاج ،إفريقيا تشارك في ااست ابيب ،اإ قل با ية ومشتقاتها ،ا ربو هيدرو مواد ا تعتمد ، تحويل وتسويق ا

ي ما تطور في تو ويع  ت ك في تحليإستراتيجية ا ذ جديدة  هرباء ا طاقة  ةد ا بحر وبحوث استغال ا ميا ا
ية و  معد تعدين.ا شطة ا  أ

اطراك في         لتدويل تعمل سو تحقيق إستراتيجيتها  لسعي  بير و  و اطق عدحيز  حو رقم م م، ب عا ة من ا
ةفي  محققمليار دوار  46..57أعمال  ى في إفريقيا ،0202 س و مرتبة ا مرتبة  أتي فيتو  واحتلت ا  00ا

مية بين عا فط ا ات ا بر  ،شر ي أ ةوثا مسال وغاز شر طبيعي ا لغاز ا مسال مصدرة  بترول ا تاجها ، ا إ
ي )جميع تجات( هو  اإجما م فط في عام  مليون طن 000ا ي ، 0227من ا ل حوا شطته تش  ٪ من 02أ

لجزائ ي  قومي اإجما اتج ا   ر.ا
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جح ت         جزائر، ومن أ عمومية ااقتصادية في ا مؤسسات ا اطراك إحدى أهم ا ية سو وط مؤسسة ا عد ا
تعرف حاول ا ك س ذ ي،  وط مستوى ا تها على ا ا ية، فلها تاريخها وم وط مؤسسات ا اطراك  ا على مؤسسة سو

ة  صيا خصوص وحدة ا شاطها ااقتصادي.بوعلى ا رة وعلى   بس

محروقات،     اطراك في مجال ا قسم عملهاوتعمل مؤسسة سو شطة: بحيث ي ى عدة أ  إ

  تاج   شاط اإ

  توزي  عشاط ا

  .ابيب قل با  شاط ا

محروقات بواسط         قل ا ابيب  قل با شاط ا ة ويضمن  غاز على امتدادة شب م، 05222 لبترول وا
ة إحد صيا ة تستخدم تجهيزات مهمة ومتطورة، وتعتبر ا شب تي تضمن استغالوهذ ا وظائف ا هذ  ى أهم ا

ة بدون أخطار، و  شب مهمة وقسم ااستغال اا لعمليات ا سبة  ة با صيا يا قسم خاص هو قسم ا لف بها حا م
عادية  بسيطةلعمليات ا ي: حيث ، وا تا ل ا ش ما هو موضح في ا ى عدة مديريات،  ة إ صيا قسم قسم ا  ي

ل رقم) ش صيانة سوناطراك -2-1ا قسم ا تنظيمي  ل ا هي نقل باأنابيب  –(: ا ة اأم.–فرع ا  لشر

 

 

 

 

 

 

 

 
م  ا

م وحدة :صدرا  Présentation : les activités de la Direction Maintenance Biskra :وثائق ا

ة صيـا  قســــم ا

ية تق مديرية ا  ا

 

غواط ة ا صيا  مديرية ا

DML 

تموين  مديرية ا

APP 

رة ة بس صيا  مديرية ا

DMB 

ابيب   مديرية تصليح ا

DRC 

ية ما  دائرة اإدارة ا
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رة، وتقع  ياحظ         ة بس صيا ة هي مديرية ا صيا قسم ا تابعة  مديريات ا سابق أن إحدى ا ل ا ش من ا
ية: تا مراحل ا رة، وقد مرت في تطورها با اعية بس ص طقة ا م مديرية في ا  هذ ا

  ة توبر  أحيث بد  :40.4س ائها في أ ة في ب ها0.44من س هائي  ان ااستام ا   في ، و

ة اآات 0.12مارس  ى صيا ائها ضمن مشروع يهدف إ لفة بب دة م ي جهوية بس مديرية ا ذاك ا ت آ ا ، و
ية. بترو اعة ا لص موجهة   ا

  شاء قسم  :.0.1 – .0.4من ة اتم إ رة س ة ببس شآت 0.10صيا م ة تجهيزات ا   بهدف صيا

غيار. تمويل بقطع ا ذا ا دة، و ي جهوية س لمديرية ا تابعة   ا

  ة غواط ) :.0.1س ة ا صيا شاء مديرية ا تي تقوم بتسييرLDMتم إ غواط  3(، ا قواعد هي: قاعدة ا
رة. حمراء وقاعدة بس  وقاعدة حوض ا

  ة. :0220-2..0من صيا فيذ عمليات ا زا على ت ان هدفها مر رة  ة بس صيا  قاعدة ا

  رة  :0220جوان ة بس صيا شاء مديرية ا  ، Maintenance Biskra (DMB)Directionتم إ

قرار رقم  ك با غواط، وذ ة ا صيا ها عن مديرية ا فصا -A، مرجع DG/206حيث أصبحت مؤسسة مستقلة با

مؤرخ في  589  .00/25/0220ا

ية قدرها          رة على مساحة إجما ة بس صيا مايلي:0م14.0وتقع مديرية ا ي موزعة  ل مبا  ، في ش
  يةو  .رشات تق

 مخــزن. 

 ى إداري  .مب

 ي ى إداري تق  .مب

 لحماية ى   .مب

 مستــودع. 

مية          عا جودة ا رة على شهادة ا ة بس صيا تطورات (ISO 9001)وقد تحصلت مديرية ا بة ا موا ، وهذا 
جودة في  حصول على شهادة ا جزائري، حيث بدأت في مشروع ا تي تحدث في ااقتصاد ا ، 0227ماي  06ا

 .0226في جويلية  وتحصلت عليها
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تسيير          ي وعلى برامج متخصص في ا ة داخلية وعلى اإعام اآ وحدة في تسييرها على شب وتعتمد ا
ية. ثر عقا  من أجل تسيير أ

رة ما          ة بس صيا هم  064بيقدر عمال مديرية ا يين و 0.عامل دائم، م إداريين، باإضافة  56تق
ى  ي:عامل مؤقت،  70إ تا حو ا  وهم موزعين على ا

ر (2-1)جدول رقم  صيانة بس تخصصات في مديرية ا عمال حسب ا  .ة: توزيع عدد ا

بيـان عـدد ا نسبـة ا  ا

عليا  اإطارات ا
 اإطـارات

م تح  أعوان ا
تنفيذ  أعوان ا

متعاقدين  ا

24 
50 
42 
04 
70 

% 3 

% 32 

% 35 

% 9 

% 21 

مجموع  100 % 891 ا

مصدر: وحدة:  ا  Rapport D'effectif Globale De L'entrepriseوثائق ا
يين هم     تق دسين وا مه ون ا غلبية، وهذا  م هم ا تح جدول أن اإطارات وأعوان ا احظ من ا و

وحدة، حيث يعتبر  شاط ا سبة  064من  0.أساس  يين أي ب دائمة، وهذا  %61عامل هم تق عاملة ا يد ا من ا
و  عاملة.ا مديريةن ما يفسر  يد ا ساسية هي ا ة، قاعدتها ا  صيا

تنظيمي ثانيا ل ا هي صيانة  مديرية -مؤسسة سوناطراك : ا رة -ا  بس

وحدات  إن         مستويات اإدارية وا ذي يبين مختلف ا اء ا ب ظيمي ما هو إا عبارة عن ا ت ل ا هي ا
وحدة، وهذا ما  قائمة داخل ا عاقات ا ات ا ال ااتصاات وشب وظائف، ويبين أش فرعية وا رئيسية وا ظيمية ا ت ا

ي:  موا ل ا ش  يوضحه ا
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ل رقم) ش مؤسسة سوناطراك 2-2ا تنظيمي  ل ا هي صيانة–(: ا رة -مديرية ا  بس
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رة          ة بس صيا لمؤسسة وتتبع مديرية ا ظيمي  ت ل ا هي مديريات، حيث يتدرج ا ظيمها أسلوب ا في ت
ي: تا  ا

صيانـة: .8 مسؤول على: مديـر ا رة، وا ة بس صيا مشرف على مديرية ا  هو ا

مؤسسةإع -  .داد وتحديث سياسة وأهداف ا

تخطيط ا - مؤسسةا  .استراتيجي ورقابة أهداف ا

مؤسسةت - وسائل با موارد وا  .وزيع ا

مؤسسةوضع حيز  - ظام اتصال داخل ا فيذ  ت  .ا

مؤسسةت - جودة با ظام إدارة ا  .حسين 

ها عاقة مباشرة بمدير  اأمانـة: .2 تي  مؤسسة، وا ى ا واردة من وا  صادرة وا رسائل ا تهتم بتسجيل ا
لمؤسسة. تابعة  دوائر ا ى مختلف ا مؤسسة إ وارد من مدير ا صادر وا ما تهتم با ة،  صيا  ا

تمو  .3 نقل:دائرة ا ة عن: ين وا مسؤو  وهي ا

ضرورية - تجهيزات ا غيار، اآات، وا ية، قطع ا و مواد ا مؤسسة با شاط مع احترام  تموين ا ل
وقت جودة وا  .ا

مؤسسة، مع احت - مادي في ا جرد ا مخزون وا مطبقةتسيير ا ين ا قوا  .رام اإجراءات وا

قل - ة مستودع ا سيارات، اآات، تسيير وصيا ات ..: ا شاح خ.ا  .إ

ق - مؤسسةخدمات ا ل ا مختلف هيا ضرورية   .ل ا

تموين. -  ضمان تحسين عمليات ا

ة عن: دائرة اإدارة وااتصال: .4 مسؤو  هي ا

معتمدة - موازات ا وين في إطار ا ت تعيين وا عداد خطط ا لعمال وا  مؤسسة   .تقييم احتياجات ا

مؤسسة - عمال في ا  .تسيير ملفات ا

خدمات - عم تضمن ا رياضي..ااجتماعية، طب ا شيط ااجتماعي وا ت خ.ل، ا  .إ

تجهيزات.. - ة ا دقة، اإطعام، صيا ف مرتبطة بـا شاطات ا خ.تسيير ومتابعة ا  .إ
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س.. - س، تل مؤسسة )هاتف، فا ختسيير وسائل ااتصاات با  .(.إ

ت - مؤسسة،  فلا تي يقومون بها خارج ا مهام ا لعمال في إطار ا مبيت  قل واإطعام وا بمهام ا
ذين ي لعمال ا سفر  حصول على تأشيرات ا ك إجراءات ا ذ وطنو وين خارج ا  .قومون بمهام أو ت

م -  .ؤسسةتحسين إجراءات ااتصال با

ع - بشريةتحسين ا موارد ا متعلقة با  .مليات ا

ل.تطبيق سياسة  - مشا جة ا مؤسسة فيما يتعلق بمعا  ا

قانونية: .5 شؤون ا ية وا ما ة عن: دائرة ا مسؤو  هي ا

معتمدة واحترام اإجراءا - موازات ا لمؤسسة في إطار ا محاسبي  ي وا ما تسيير ا ية ا و قا صوص ا ت وا
فيذ ت  .حيز ا

لمؤسسة مع احترام مختلف  - متوسط  مدى ا وي على ا س مخطط ا مؤسسة ومتابعة إعداد ا ل ا هيا
فيذها  .ت

موردين - زبائن وا ا غير  يومية مع ا عمليات ا  .تسجيل جميع ا

لمؤسسة - محاسبية  ية وا ما يات ا ميزا  .إعداد ا

زية - مر ية ا و قا عقود وااتصال مع اإدارة ا  .إعداد ا

مؤسسة  - ات ا زيةبتسيير تأمي مر ية ا و قا  .ااتصال مع اإدارة ا

لمؤسسةإعداد وم - ية  و قا ملفات ا ك تابعة ا زية ااتصالب وذ مر ية ا و قا   .مع اإدارة ا

مؤسسة - ات ا  .تسيير ومتابعة ممتل

مؤسسة. - فذة على مستوى ا م عقود ا ل ا ي  و قا  متابعة ااحترام ا
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ية: .6 هرباء واآ ة عن: دائرة ا مسؤو  هي ا

ة - صيا قيام با ية ا هرباء واآ  .فيما يخص فرعي ا

دوارةاإشراف عل - ات ا ة  صيا  .ى عمليات ا

م - تجهيزاتا  .ساعدة في عمليات تحديث ا

قيام  - حمايةا ظام ا  .بأعمال حول 

قيام بأعمال  - يا تروتق اعية واإ ص هرباء ا  ة.ا

ة في إعداد دفاتر - مشار تجهيزات ا مرتبطة با شروط ا  .ا

لزبائن. - مقدمة  خدمات ا ورشات وا ة في ا صيا  تحسين عمليات ا

منهجية وااعتماد: .7 ة عن دائرة ا مسؤو  :هي ا

ثر - وي وا س عمل ا ا إعداد مخطط ا سو جهوية  مديريات ا وي بمساعدة ا ة من س ضمان صيا طراك 
دوارة  .اآات ا

عمل وبرمجتها وتقسيمها على هي - فيذاستقبال طلبات ا ت ة عن ا مسؤو مؤسسة ا ل ا  .ا

ة تسيير - صيا جراءات ا  .وتحديث برامج وا 

ظيم مجموعات من  - ةت لصيا عمال إعداد فرق عملية   .ا

سب ا - ةإعداد وتحليل   .صيا

ة - صيا يف ا ا  .تحليل وتحديث ت

ة - صيا  .إجراء دراسات خاصة على ا

ل - ية  تق وثائق ا اعيةتسيير ا ص  .تجهيزات ا

عملي - لزبائنا اتتحسين ا مقدمة  خدمات ا  .تجارية وا

ة احتياجاتهم. - فعا جة ا معا زبائن، وا  قياس ومتابعة رضا ا
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صناعي:  .1 انيك ا مي ةدائرة ا مسؤو  عن: هي ا

دوارة - قيام واإشراف على عمليات اآات ا  .ا

ضاغطة. - ات، اآات ا محر مضخات، ا ضغط )ا ورشات آات ا ة في ا صيا خ..ا  .(إ

م - تجهيزاتا  .ساهمة في عمليات تحديث ا

ابيب - قل با شاط ا مرتبطة باحتياجات  غيار ا ع قطع ا  .ص

دوارة - خاصة باآات ا قطع ا  .تصليح ا

عة مراقبة - مص قطع ا  .مطابقة ا

ة  - ثمي قطع ا قيام بتشخيص، تحليل، قياس وخبرة ا  .(Pièces nobles)ا

لزبائن. - مقدمة  خدمات ا ية وا ميدا تدخات ا  تحسين ا

ي: .9 ز اإعام اآ مسؤول عن: مر  هو ا

مؤسسة، تسيير - ي في ا ظمة اإعام اآ ة أ  .إدارة وصيا

بعدية - قبلية وا ة ا صيا ي ا  .ظمة اإعام اآ

برامج، تسيير -  .إدارة واستغال قواعد معطيات ا

مؤسسة، تسيير - ية في ا مراسات اآ  .إدارة واستغال ا

ي - ة اإعام اآ  .تسيير واستغال شب

ي - وين مستعملي أدوات اإعام اآ  .مساعدة وت

مؤسسة - ي على مستوى ا وسائل اإعام اآ مثل   .ااستغال ا

ي.تحس - ظمة اإعام اآ  ين عمليات تسيير أ

محيط  .81 حماية وا ة عن: :مصلحة ا مسؤو  وهي ا

منتطبيق سياسة  - محيط وا حماية وا اطراك عمجم ا  .سو

حمايةتوضيح وظيفة  - من، ا محيط وا وين ا ت توعية وا مؤسسة من خال ا  .في ا
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مادية من خال برامج وقاية - بشرية وا ات ا ممتل  .حماية ا

عمل  - عمال وطرق ا ية، وتصرفات ا تق شروط ا حرائق من خال مراقبة ا حوادث وا وقاية من ا    ا
ضرورية توصيات ا خطيرة وا  .ا

محيط. - حماية ا ابيب  قل با شاط ا  مراقبة ومتابعة برامج 

ظيمية، حيث يضم  إن         ت مستويات ا رة هو تعدد ا ة بس صيا مديرية ا ظيمي  ت ل ا هي احظه من ا ما 
ية من ا 0 اك درجة عا ي ه تا لمستويات، وبا ش سابق تعقيد، وهذا ما يوضحه ا  .ا

رة مؤسسة تتمتع بدرجة          ة بس صيا ية ورغم أن مديرية ا ية حيث يعود اتخاذ عا قرار فيها من ااستقا ا
قرارات  ها فيما يتعلق با على م لمستويات ا ها تبقى خاضعة  خصوص، إا أ ى مسيريها ومديرها على ا إ

ات.. تعيي وية وا س موازات ا ية وا ما يات ا ميزا متعلقة بااستثمار واعتماد ا هامة وا خ.ا  .إ

ثا نشاط ااقتصادي ثا رة مديرية: ا صيانة بس  ا

ية:         تا ل ا هيا ة ا رة هو صيا ة بس صيا مديرية ا ساسي  شاط ا  إن ا

 GK1/GK2/40" دة: حا ي رمل / س  .سي ا

 OK1/34" دة ي حمراء / س  .: حوض ا

 GO1/GO2/48" / رمل يا : حاسي ا حو ايطا صفصاف / تبسة   .واد ا

عمليات          لقيام با ة )مراجعات دورية، تدخات وهذا ما يعطيها وضعية استراتيجية  لصيا مختلفة  ا
ية: تا خطوط ا شآت وعلى ا م ية( في مختلف ا تق جهزة واآات ا ية، تصليح ا  ميدا

 ابيب قل با  .شاط ا

 )تاج، توزيع محروقات )إ شطة ا  .أ

ها:هذا و  ر م ذ لمديرية مهام فرعية أخرى   ما يوجد 

  غيار ة قطع ا اتتجديد و تشخيص وصيا ساسية  ل ا هيا  .ا

 غيار ع قطع ا ابيب ص قل با شاط ا  .احتياجات 

 مس تجديد ا مساهمة في ا شاطا ل ا تجهيزات مختلف هيا  .تمر 
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 .شاط مرتبطة با تجهيزات ا ـة ومعايير اآات وا صيا جراءات ا ظـام وا  فيذ  ت  إعداد ووضع حيز ا

دراسة  ثاني : عينة ا فرع ا  ا

دراسة قفد تم  ة ا عي سبة  دراسةبا مؤسسة محل ا  استمارة ( 40) قد تم توزيعو  اختيار مجموعة من عمال ا
ية ميدا زيارة ا ها ) و  ،عليهم عبر ا لتحليلأتحليلها تبين و  بعد فحصهاو  ( 37استرد م حة  ات صا  ااستبيا

بيانات ث : طرق جمع ا ثا فرع ا معلومات و  ا ا  

بيانات  : أوا يةا اأو  

حصول عليها من خال تصميم  دراسةو  ااستبيانتم ا ة من مجتمع ا  من ثم تفريغهاو  . توزيعها على عي
برامج و  ى  Spss.V17  اإحصائيتحليلها باستخدام ا اسبة  اإحصائيةااختبارات  استخدامباإضافة إ م هدف ا

وصول  ىا داات ذات قيمة إ دراسةو  ا  . مؤشرات تدعم موضوع ا

ثانوية  بيانات ا  ثانيا : ا

تب ا بمراجعة ا دورياتو  قم ورقيةو  ا شورات ا م يةو  ا ترو جامعيةو  اا رسائل ا متعلقة بموضوع و  ا تقارير ا ا
ل مباشر  بحث سواء بش تي و  ،غير مباشر أوا دراسةا ا في جميع مراحل ا ساعدت  

ثاني : مطلب ا دراسة  أسلوبا ا  

دراسة فرع اأول: تصميم ا  ا

ظواهر بقصد تشخيصها وتحديد أبعادها ومعرفة  دراسة ظاهرة من ا باحث  هج هو طريقة موضوعية يتبعها ا م ا
عقلية  عمليات ا لمبتدئ وا سق  ه ترتيب م ن تطبيقها، أي أ تائج عامة يم ى  وصول إ أسبابها وطرق عاجها وا

حن  تي تقوم بها و ة عليهاا بره حقيقة وا شف عن ا مستخدم في هذ  أن ، حيث(0)بصدد ا بحثي ا هج ا م ا
وصفي إذ يهدف  هج ا م دراسة هو ا ىا مراد دراسته  شرح إ موضوع ا باحث،ا  بحيادية وموضوعية دون تدخل ا

واقع، ويستخدم مختلف حيث  ما هي في ا ظاهرة  ه يدرس ا واقع  وصفي با هج ا م اسبة يتسم ا م يب ا سا ا
مبحوثة ظاهرة ا ى فهم وتحليل ا توصل إ ظاهرة وتفيسرها من أجل ا لتعبير عن ا يفية  مية و ،  وهذ من 

ل رقمي تحريا  ى ش تي تم جمعها حوت إ ية ا و ات ا بيا مي باعتبار أن جميع ا دراسة عبارة عن بحث  ا
تبسيط. وضوح وا    لدقة وا

فرع  ثانيا دراسة  أداة:  ا ا  

                                                           
علمي 0 بحث ا اهج ا ى م مدخل إ توزيع، بيروت، 0ط ،"محمد محمد قاسم "ا شر وا عربية  هضة ا  .60، ص...0، دار ا
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معلومات من اجل  يةجمع ا و تي تقوم على و  ااستبيان أداةتم ااعتماد على  ا سئلة أساسا مرتبطة إعدادا  ا
بعضها و  ملة  م دراسةاا لة ا مستقصيو  بعض حول مش يجيب عليها ا ك تفريغها ،فروضها   تبويبهاو  يتم بعد ذ
لوصول و  تحليلهاو  ها  تائج م ىاستخاص ا دراسة أهداف إ ون من ثاث اجزاء : و  ا ا م مستخدم ه ااستبيان ا  

جزء ااول :  - ا  

مستجيب ازمة عن ا ديمغرافية ا معلومات ا سو  يتمثل في ا ج عمر ،هي : ) ا تعليمي ،ا مستوى ا عدد  ،ا
خبرة وات ا شهادة ،وحدة اارتباط ،س وظيفي ( ،ا تخصص ا . ا  

ثاني: - جزء ا ا  

عاملي ءأدامتغير  سابقةو  تم صياغةو  نا دراسات ا متغير استرشادا با اء فقرات هذا ا )  أبعاديتضمن ثاثة و  ،ب
عمل عمل،جودة ا عمل،مية ا مواظبة في ا (ا  . 

ث - ثا جزء ا : ا  

منمتغير برامج  ي ا مه متغيرو  تم صياغةو  ا اء فقرات هذا ا متمثلة في :و  أبعادمتضمن ثاثة و  ب  

عمل) برامج  عاملين ،بيئة ا دعم برامج،برامج تثقيف ا متابعةو  ا صحية ا ( ا  . 

ي سلم  مقياس وفقا  فقرات ا وين جميع مقاييس ااستجابات   ما يلي:  تر و قد تم ت

 موافق بشدة موافق  محايد غير موافق غير موافق بشدة

       

 

مرج حسابي ا متوسط ا ك تم حساب ا مرج حبعد ذ متوسط ا  ما يلي : حتحديد ااتجا حسب قيم ا

 

 

مستوى مرجح ا متوسط ا  ا
ى  من   7.1ا  

ى  71من   7ا 1  

ى  72من   7ا 1  

ى  7من   7ا 1  

ى  7من   ا  
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فرع  ثا ثا يب :ا بيانات  اإحصائية اأسا مستخدمة في تحليل ا ا  

حزم  لعلوم ااجتماعيةتم استخدام برامج ا ظمةاإحصائيةSPSS V 17 اإحصائية  تي  وهو من ا ا
ات إدارةتستخدم في  بيا تطبيقات و  تحليلها في مجاات متعددةو  ا ها ا  إجراءحيث يستخدم هذا في  ،اإحصائيةم
تعديات  مختلفة من  اإحصائيةا ات إدخالا بيا العرضها و  تلخيصهاو  ا دسية بأش اتو  ه  حساباتو  بيا

تشتتو  زية من ا مر زعة ا تواءو  مقاييس ا تفلطحو  اا حدارو  ا فتريو  معدات اا تقدير ا فروض و  ا اختبارات ا
ى باإضافة،اإحصائية  . تحليات إحصائية متقدمة إ

ا تم استخدام  يبو في دراست سا ية : ا تا ا  

مئوية -2 نسب ا رارات و  ا ت بحث:ا وصف مجتمع ا ك  مئويةو  وذ سب ا ظهار خصائصه بااعتماد على ا  ا 
راراتو  ت .ا  

باخ : معامل اارتباط -1 رو فا  قياس ثبات و  : أ ك  دراسة أداةذ ا  . 

تواءمعامل  - لتحقو  :اا ات قيستخدم  لبيا طبيعي  توزيع ا من ا  . 

متوسطات  - حسابيةا متغيرات  :ا ة  عي دراسةتحديد معدل استجابة أفراد ا ا  . 

معيارية -1 مط اانحرافات ا تشتت ا قياس درجة ا حسابيب:  قيم ااجابات عن وسطها ا ق   . 

(R) محسوبة و ا (F) قيمة حساب  One wayAnova تباين -1 . اأحاديتحليل ا  

مطلب  ث : ثباتا ثا دراسة  أداةصدق و  ا  ا

دراسة   فرع ااول : ثبات اداة ا ا  

دراسة  قلتحق بام حساب تمن ثبات ا رو ثبات طبقا  لية خمعامل ا هائية ا داخلي بصيغته ا فا ا ل و  . أ 
ون معامل ثباتها يفوققبول تم و  أبعادمتغير بجميع  تي ي فقرات ا ما هي (℅ 90) ا تائج  ت ا ا و قد 

ي: تا جدول ا  موضحة في ا
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مهني- :برامج اأمن ا 1 

عمل  1-1  برنامج بيئة ا

جدول  ) عمل2-2ا فقرات بعد برنامج بيئة ا ثبات   ( : معامل ا

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,854 

 

 

4 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

جدول  ات في ا بيا ىتشير ا فقرات بعد برامج بيئة  أن إ ثبات  عمل يفوق ) معامل ا ت  .( ℅70ا ا حيث 
سبة و  (.℅85سبة )   ثبات با ي فان ا تا بعد مقبولبا  . فقرات هذا ا

عاملين: 21  برنامج تثقيف ا

جدول ) عاملين 3-2ا فقرات بعد برنامج تثقيف ا ثبات   ( معامل ا

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

ى ان جدول ا ات في ا بيا عاملين  تشير ا فقرات بعد برامج تثقيف ا ثبات  حيث  ،(℅70) يقترب منمعامل ا
سبة ) ت  بعد مقبولو  ،(℅,69 9ا فقرات هذا ا سبة  ثبات با ي فان ا تا  . با

لدعم31  :و برنامج   لمتابع

جدول ) دعم 2-4 ا فقرات بعد برنامج ا ثبات  متابعة.و  (: معامل ا  ا

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج ال   spssا

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,699 4 

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,813 4 
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دعم فقرات بعد برامج ا ثبات  ى ان معامل ا جدول ا ات في ا بيا متابعة يفوق و  تشير ا ت  . (℅70 )ا ا حيث 
بعد مقبولو  (℅81) سبته  فقرات هذا ا سبة  ثبات با ي فان ا تا  . با

عاملين - :أداء ا 2 

عمل 2 -  1 فقرات بعد (:  2-5 لجدو )             مية ا ثبات  عملمعامل ا  .مية ا

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج ال  spssا

فقرات بعد  ثبات  ى ان معامل ا جدول ا ات في ا بيا يتشير ا مه من ا ت  . (℅70 يفوق ) برامج ا ا حيث 
ي و  (℅74 سبته ) تا بعد مقبولبا فقرات هذا ا سبة  ثبات با  . فان ا

لعمل 2-2 جود   

جدول )                                       فقرات بعد 2-6ا ثبات  عمل (: معامل ا  .جودة ا

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

فقرات بعد  ثبات  ى ان معامل ا جدول ا ات في ا بيا عاملينتشير ا سبته   . (℅70 يفوق ) أداء ا ت  ا حيث 
بعد مقبولو  (℅91) فقرات هذا ا سبة  ثبات با ي فان ا تا  . با

 

 

 

 

 

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,742 4 

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,896 4 
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عمل  مواظبة في ا ا 3-2 

جدول ) عمل. 2-7ا مواظبة في ا فقرات بعد ا ثبات   (: معامل ا

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج                                                spssا

فقرات بعد  ثبات  ى ان معامل ا جدول ا ات في ا بيا عاملينتشير ا سبته  . (℅70يفوق ) أداء ا ت  ا حيث 
بعد مقبولو  (℅86) فقرات هذا ا سبة  ثبات با ي فان ا تا  با

ثاني : صدق  فرع ا دراسة أداةا ا   

ظاهري صدق ا   اوا : ا

مستخدمة داة ا دراسة.و  لتحقق من صدق محتوى ا ها تخدم أهداف ا د من أ ثم عرضها على هيئة من لتأ
ساتذة علوم ااقتصادية ا لية ا ذين يعملون في  مين ا مح تسيير .ا رةو  ا تجارية بجامعة بس علوم ا هم و  ا طلب م

لمحتوى رأيهم إبداء عبارات  اسبة ا مستخدمة من حيث مدى م داة ا فاية و  .حول ا در  أداةمدى  اسة من حيث ا
عبارات وع محتواهاو  ،يتهاشمو و  ،عدد ا لغويةوتقي ،ت ة ا صيا  أخرىماحظات  أية أو اإخراجو  ،يم مستوى ا

تعديل أيرو  اسبة فيما يتعلق با تغييرها م حذف وف .و ا م ازمااو ا مح  .ق ما يرا ا

ا و  مين بأخذقم مح مطلوبة أجريتمن ثم و  ،اقتراحاتهمو  ،ماحظات ا تعديات ا صدق  وهو ما يحقق ا ا
ظاهري ك اعتبرا أو  ،ا هبذ قياس ما وضعت  حة   . ها صا

بنائي ا  :ــيـثان صدق ا ا  

ائي من خال معامل بيرسون  ب صدق ا ن قياس ا ذي يقيس قدرةو  يم ى  ا مع دراسة على قياس ا فقرات ا
ذي يحتويها بعد ا ل فقرة مع ا لمتغير من خال عاقة  مقصود  ون  ،ا تي ي فقرات ا معامل بحيث يتم قبول ا

خاص بها     . قيمة  مرجعية( ℅ 5.) ضع دراسات اخرى  ت، فيما (℅ 5) بيرسون ا

 

 

 

فا رونباخ أ فقرات   عدد ا

0,867 5 
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مهني : اأمنبرامج  -2 ا  

عمل : - برنامج بيئة ا  

جدول ) عمل 2-8ا بعد برنامج بيئة ا بنائي  صدق ا  . ( : ا

ة ااحصائية  دا عمل ا فقرات  ااحصائيات  برنامج بيئة ا  ا
ة احصائيا  **0,781 دا

 

0,000 

 

37 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة  - عي جحم ا  

فقرة     5ا  

ة احصائيا  **0,835 دا

0,000 

37 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة       5ا

ة احصائيا  **0,792 دا

 

0,000 

 

37 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة     5ا  

ة احصائيا  **0,927 دا

 

0,000 

 

37 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة     5ا  

++ conelation is significant at the 0.01 .level (2- Tailed  (  

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

جدول  ت محصورة بين  أغلبية أنيتضح من ا ا بر من )و  0,927و 0,781معامات اارتباط   (℅ 5. هي ا
تي وضعت من اجله و  هدف ا قياس ا ة  د على هوو هذا ما يدل على صدق فقرات ااستبا ائي  ما يؤ ب صدق ا ا

عمل   .بعد برامج بيئة ا
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عاملين :   - برنامج تثقيف ا  

جدول ) عاملين  2-9ا بعد برنامج تثقيف ا بنائي  صدق ا  . ( : ا

ة  دا اإحصائيةا عاملين   فقرات  اإحصائيات برنامج تثقيف ا  ا
ة احصائيا 0,628 دا

**
 

 

0,000 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    11ا  

ة احصائيا 0,794 دا
**

 

 

0,000 

 

37 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    12ا  

ة احصائيا   دا

0,746
**

 

,0000 

 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    10ا  

ة احصائيا   دا

0,792
**

 

0,0 00 
37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    14ا  

++ conelation is significant at the 0.01 .level (2- Tailed   (  

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

جدول  ت محصورة بين   أغلبية أنيتضح من ا ا بر من ) و  0,792و 0,628معامات اارتباط   90هي ا
تي وضعت من اجله هذا ما يدلو  (℅ هدف ا قياس ا ة  صدق و  . على صدق فقرات ااستبا د على ا مما يؤ

عاملين بعد برامج تثقيف ا ائي  ب  . ا
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دعم -1 متابعة :و  برنامج ا  ا

جدول )    دعم  2-10ا بعد برنامج ا بنائي  صدق ا متابعةو  ( : ا  . ا

ة اإحصائية دا دعم برنامج  ا متابعةو  ا ا فقرات  اإحصائيات    ا
ة احصائيا 0,849 دا

**
 

 

0,000 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    11ا  

ة احصائيا 0,861 دا
**

 

 

0,000 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    12ا  

ة احصائيا 0,670 دا
**

 

 

0,000 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    10ا  

ة احصائيا 0,849 دا
**

 

 

0,000 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي جحم ا  

فقرة    14ا  

++ conelation is significant at the 0.01 .level (2- Tailed   (  

مصدر بااعتماد على نتائج            spssا

ت محصورة بين  ا جدول ان اغلبية معامات اارتباط  بر من و  0,861و 0,670يتضح من ا  (℅ 5.) هي ا
تي وضعت من اجلهو  هدف ا قياس ا ة  ائي و  . هذا ما يدل على صدق فقرات ااستبا ب صدق ا د على ا مما يؤ

دعم متابعةو  بعد برامج ا  . ا
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عاملين : أداء2-  ا

جدول )    عاملين   2-11ا بعد أداء ا بنائي  صدق ا  . (   : ا

ة اإحصائية  دا عاملين ا فقرات  اإحصائيات  أداء ا  ا
ة إحصائيا    دا

0,866** 

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,741 دا

0,0 00 
37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,795 دا

 

0,0 00 
37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,609 دا

0,0 00 
37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,758 دا

0,0 00 

37 
معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,894 دا

0,0 00 
37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة  2ا  

ة إحصائيا  **0,931 دا

 

0,0 00 

37 

 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة  .ا  

ة إحصائيا  **0,906 دا

 

0,0 00 

37 

 

 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة  1ا  

ة إحصائيا  0**880, دا

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة  1ا  
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ة إحصائيا  **0,835 دا

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة  5ا  

ة إحصائيا  **0,728 دا

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,774 دا

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -  

ة  - دا مستوى ا  

ة      - عي حجم ا  

فقرة   ا

ة إحصائيا  **0,836 دا

0,0 00 

37 

معامل بيرسون  -   

ة  - دا مستوى ا  

ة - عي حجم ا  

فقرة   3ا

++ conelation is significant at the 0.01 .level (2- Tailed   (  

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

ت محصورة بين  ا جدول أن أغلبية معامات اارتباط  بر من و  0,906و 0,609يتضح من ا  (℅ 5.) هي ا
تي وضعت من اجلههذا ما يدل و هدف ا قياس ا ة  ائي و  . على صدق فقرات ااستبا ب صدق ا د على ا مما يؤ

عاملين.  بعد أداء ا

مبحث ثاني : ا دراسة ا عرض نتائج ا  

دراسة  مطلب ااول : وصف عينة ا  ا

خصائص و   شخصية أفرادفيما يلي عرض  متغيرات ا دراسة حسب ا ة ا وظيفيةو  عي . ا  

فرع  شخصية  اأولا متغيرات ا :ا  

جزء سيتم عرض توزيع  شخصية أفرادفي هذا ا دراسة حسب خصائصهم ا وعو  مجتمع ا متمثلة في ا مستوى  ،ا ا
تعليمي عمر ،ا .ا  
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نوع– 2 :  ا  

جدول : )   نوعين( توزيع ع   2-3ا دراسة حسب متغير ا  ة ا

مئوية نسبة ا رار ا ت نوع ا  ا
ور 33 89,2℅  ذ
 اناث 4 10,8℅

مجموع 37 100,0℅  ا
مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

ل )   ش نوعين(:توزيع ع  3ا دراسة حسب متغير ا  ة ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج                spssا

جدول ور عدد أن(  -)يوضح ا ذ بر من عدد    ا اثأ سبة حيث اا ور بلغت  ذ  في حين   ℅89,2 ا
اثسبة  بلغت دراسةمن   ℅10,8 اإ ة ا  .مجموع عي

تعليمي - مستوى ا ا  

جدول )    تعليمي  2-13ا مستوى ا دراسة حسب متغير ا  ( توزيع عينة ا

مئوية  نسبة ا رارات  ا ت تعليمي  ا مستوى ا  ا
ثانوي  9 24,3℅  ا
جامعي  22 59,5℅ تدرج ا  ا
جامعي  6 16,2℅ تدرج ا  ما بعد ا

مجموع  37 100,0℅  ا
مصدر بااعتماد على نتائج     spssا
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ل : ) ش تعليمي  2-4ا مستوى ا دراسة حسب متغير ا  . ( توزيع عينة ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج              spssا

ت  ا تعليمي  مستوى ا خاص با جدول ا فئة أعلىفي هذا ا جامعيسبة  تدرج ا سبتها ) ا  ( ℅59,5حيث بلغت 
وي تلتها فئةو  ثا سبة  )   ا  .لما بعد التدر الجامعي( من نصيب ℅16,2كانت نسب ) في حين℅( 24,3ب

عمر:  -0 ا  

جدول )                  عمر(: توز    2-14ا دراسة حسب متغير ا  يع عينة ا
وي  لم لنس  ر  ر لت لف    

℅2,7 1 
سن   22  -  21  

 

℅24,3 9 
سن  02 – 01  

 

℅59,5 22 
سن 42  - 41  

 

 سن فأكثر           50 5 13,5℅

℅100,0 37 
 

لمجموع  

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا
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ل  ش عمر ( 2-5)ا دراسة حسب متغير ا  . : توزيع عينة ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج            spssا

ا  بة هي ) آنيم غا فئة ا ة( 42  - 41قول ان ا سبة  ،س لت  دراسة℅59,5)فقد ش ة ا تلتها فئة ) و  ( من عي
سبة )02 – 01 ة ب دراسة (℅24,3 ( س ة ا ي :  أما. من عي تا حو ا فئات فقد تم تقسيمها على ا باقي ا

لفئة ) سبة  سبتها )سن فأكثر50فبا ت  ا صيب أما(. ℅13,5 ( فقد  ت من  ا سبة ف   -  21)فئة اصغر 
ة ب (22  .(℅2,7 )ـ س

وظيفية  متغيرات ا ثاني : ا فرع ا  ا

وحدة اارتباط : -1  

جدول )               دراسة حسب متغير وحدة اارتباط  2-15 ا  . ( : توزيع عينة ا

نسبة    رارات  ا ت  وحدة اارتباط  ا

 مصلحة  21 56,8℅

 دائرة  16 43,2℅
مجموع  37 100,0℅  ا

مصدر بااعتماد على نتائج                    spssا
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ل ) ش دراسة حسب متغير وحدة اارتباط  2-6 ا  (  : توزيع عينة ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج         spssا

جدول  ثراارتباط  وحدة أنيوضح ا رار هي  ا مصلحةت سبة  ) فقد   ا لت  دراسة( ℅56,8ش ة ا  . من عي
دائرة تأتيثم  سبة  )  ا دراسة℅43,2ب ة ا  . ( من عي

وظيفي -2 مستوى ا  ا

جدول )                  دراسة حسب متغير   2-16 ا وظيفي( : توزيع عينة ا مستوى ا  . ا

نسبة  رارات  ا ت وظيفي ا مستوى ا  ا
 عون تنفيذ 4 10,8℅

م 8 21,6℅  عون تح

 إطار 23 62,2℅
 اطار سامي 2 5,4℅

مجموع  37 100,0℅  ا
مصدر بااعتماد على نتائج   spssا
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ل )  ش دراسة حسب متغير   2-7 ا وظيفي(  : توزيع عينة ا مستوى ا  ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج                spssا

سبة هي فئة ) بر  وظيفي فان ا مستوى ا سبة ) و  (اطارفيما يتعلق بجدول ا متمثلة في  تليها و  . (℅62,2ا
ية فئة  )  ثا فئة ا ما سبة  )عون تح فئة )  ℅21,6 ( ب فيذ( اما  ا سبة ) عون ت ت ب ا فئة و  . (℅10,8 ( 

سبة ) اطار سامي) ت ب ا ماحظ و  . (℅5,4 ( ف حاصلين ا لموظفين ا سبة  بير با اك تفوق  في أن ه
 .اطار مستوى

مهنية : -3 خبرة ا  ا

جدول                      مهنية  2-17)  ا خبرة ا دراسة حسب متغير ا  . ( : توزيع عينة ا

نسبة  رار  ا ت فئة  ا  ا
سنوات  5اقل من    1 2,7℅  

سنوات  11 – 5من   8 21,6℅  

سنوات 15 – 11من  10 27,0℅  

ثر من  18 48,6℅ سنة  15ا  

مجموع  37 100,0℅  ا
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ل ) ش مهنية ( :2-8 ا خبرة ا دراسة حسب متغير ا  . توزيع عينة ا

 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

سبة هي فئة ) بر  ية فان ا مه خبرة ا ثر من فيما يتعلق بجدول ا سبة )و  (سنة 15ا متمثلة في   . (℅48,6 ا
ية فئة  )   و  ثا فئة ا سبة  )   ةسن 15 – 11من تليها ا فئة )    ( اما ℅27,0  ( ب (   سنوات 11 – 5من ا

سبة ) ت ب سبة )  سنوات 5اقل من  فئة ) و  . (℅21,6 ا ت ب ا ماحظو  . (℅2,7 ( ف يسو  ا موظفون  أن ا
تساب خبرة  .في مرحلة ا

ثاني : برامج  مطلب ا مهني اأمنا رة ". أداءو  ا صيانة بس مؤسسة سوناطراك " مديرية ا عاملين   ا

حسابيةفيما يلي حساب  متوسطات ا تواء و  قيمة ا ل بعد إجاباتمعاملي اا ة  و م فقرات ا مع تقييم  حول ا
دراسة  : متغيرات ا

حسابي  2-18جدول )ا متوسط ا مستقصين إجابات( : ا  . ا

متوسط    اابعاد  حد ادنى  حد اعلى  ا
درجة 
موافقة  ا

 احصائيا  احصائيا  احصائيا  احصائيا

فق عمل  1,00 4,00 2,0405 66540, مو  برنامج بيئة ا
 

فق  1,00 3,25 2,1757 54602, مو

برنامج تثقيف 
عاملين   ا

 

فق  مو
,57065 1,9730 3,25 1,00 

دعم  برنامج ا
متابعة و  ا  
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مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

  مهني  اأمنبرامج  أبعادتحليل  ا

عمل :  -1  برنامج بيئة ا

مبين  جدول ا بعد هو ) إجاباتان متوسط احظ  أعامن خال ا مستقصين حول هذا ا ي و  ( 2,0405ا هذا يع
ت ) اإجاباتاغلب  أن دو  (.موافقا عمل أن هو ما يؤ حو برامج بيئة ا توجه  ي مستوى ا برنامج  -2 عا

عاملين  :  تثقيف ا

بعد هو ) مستقصين حول هذا ا احظ ان متوسط إجابات ا مبين أعا  جدول ا ي و  ( 2,1757من خال ا هذا يع
ت ) اإجاباتاغلب  أن دو  (موافقا عمل أن هو ما يؤ حو برامج بيئة ا توجه  ي مستوى ا  . عا

دعم -0 متابعة :و  برنامج ا مستقصين حول هذا من خال ا احظ ان متوسط اجابات ا مبين اعا  جدول ا ا
بعد هو ) ت ) 1,9730ا ا ي ان اغلب اإجابات  دهو ما و  (موافق( هذا يع حومستوى  أن يؤ توجه  برامج  ا

دعم متابعةو  ا ي ا  . عا

  :مهني  تحليل فقرة بعد برامج اأمن ا

احظ ان متوسط اجاب مبين اعا  جدول ا بعد هو )من خال ا مستقصين حول هذا ا ي . ( 2,0631 ات ا هذا يع
ت )أ ا ي و  ( موافق  اغلب اإجابات  حو مستوى  أنهو ما يع توجه  ي ا مه من ا يبرامج ا  .                                                           عا

  عاملين :  ءاأد أبعادتحليل  ا

عمل -1  : مية ا

بعد هو ) مستقصين حول هذا ا احظ ان متوسط اجابات ا مبين اعا  جدول ا ي ه. ( 2,3581من خال ا ذا يع
ت ) ان ا ي ان مستوى و  ( موافق اغلب اإجابات  يهو ما يع عمل عا مية ا حو  توجه   . ا

 

 

فق  1,00 3,17 2,0631 53590, مو
برامج اأمن 

مهني  ا
 

فق  مو
,63064 2,3581 4,50 1,00 

عمل مية ا  

فق عمل 1,00 5,00 2,0878 67756, مو  جودة ا

فق  مو
,62269 2,2054 3,80 1,00 

مواظبة في  ا
عمل  ا

فق عاملين 1,00 4,38 2,2162 58914, مو  أداء ا
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عمل -2  :  جودة ا

بعد هو ) مستقصين حول هذا ا احظ ان متوسط اجابات ا مبين اعا  جدول ا ي . ( 2,0878من خال ا هذا يع
ت )  ان اغلب اإجابات ي ان مستوى و  ( موافق ا توجه هو ما يع يا عمل عا  . حو جودة ا

عمل -0 مواظبة في ا  : ا

بعد هو ) مستقصين حول هذا ا احظ ان متوسط اجابات ا مبين اعا  جدول ا ي هذ. ( 2,2054من خال ا ا يع
ت )موافق ا ي ان مستوى و  (ان اغلب اإجابات  يهو ما يع عمل عا مواظبة في ا حو ا توجه   . ا

 عاملين :اأد  ء ا

بعد هو ) مستقصين حول هذا ا احظ ان متوسط اجابات ا مبين اعا  جدول ا ي . (2,2162من خال ا هذا يع
ت )موافقأن  ا ي.                                                                           و  (اغلب اإجابات  عاملين عا حو أداء ا توجه  ي أن مستوى ا                هو ما يع

دراسة فرضيات ا ث:  نتائج اختبار ا ثا مطلب ا  ا

موذج قيام بتحليل ا ا، قبل ا م فإ طبيعي  توزيع ا قوم باختيار ا دراسةأوا س ة و  تغيرات ا هو ضروري في حا
فرضياتباخت قوم بحسابه من خالو  ار ا تواء  س جد دراسات معامل اا مجال  دراسات في هذا ا ومن بين ا

ون محصور بين Skewsnsesتقول أن  و دراسات أخرى ( 3. 3-) محصور بين   ( Kurtosis)،(1. 1- (يجب ان ي
ون  Skewnessأن  تقول  دراسة  11أقل من  (Kurtosis)و ( 3. 3-) محصور بين يجب أن ي أخذ با وسوف 
خيرة  .ا

دراسة( 2-19 جدول )ا متغيرات ا طبيعي  توزيع ا  .ا

 

 

 

 

 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا

kurtosis Skewness اأبعاد 
خطأ  خطأ  احصائيا  ا  احصائيا  ا

عمل  0,741 388, 949, 759,  برنامج بيئة ا
عاملين  برنامج 442,- 388, 357, 759, تثقيف ا  

متابعة  097,- 388, 175,- 759, دعم وا  برنامج ا
مهني 143,- 388, 029, 759,  برامج اامن ا
عمل 786, 388, 2,755 759, مية ا  

عمل 2,101 388, 8,844 759,  جودة ا

عمل 335, 388, 1,368 759, مواظبة في ا  ا
عاملين 1,198 388, 4,452 759,  أداء ا
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جدول  فهي موزعة توزيع طبيعي بح     ما هو موضح با ات  بيا توزيع ا سبة     Skewnessث أن يبا
تفلطح  0و 0-محصور بين  ك معامل ا ذ  .10أقل من  kurtosisوهذا مقبول، و

طبيعي أنبما  توزيع ا ات تتبع ا بيا ك من خال احتساب معامل و  ا مستقلذ لمتغير ا تواء  متمثل في و  اإ ا
ي، مه من ا تابع و  برامج ا لمتغير ا تواء  ح  أداءاحتساب معامل اإ موذج صا ي أن ا عاملين،فهذا يع ا

 .اختبار

جدول  انحدار )2-20)ا تباين   (Analysis of Variances(: نتائج تحليل ا

مصدر بااعتماد على نتائج   spsا

جدول  تحديد يساوي ، معامل(02-0)ما هو موضح في ا ي أن ،(377.1) ا تباين في  (%37 .7)هذا يع من ا
تابع ) متغير ا عاملينا مستقلة )أداء ا متغيرات ا تغير في ا ع( مفسر با عاملين،ملبرامج بيئة ا ، برامج تثقيف ا

دعم صحيةو  برامج ا متابعة ا د (. ا ةع موذج ذو أهمية   ،1.121يساوي   F مستوى دا يل بأن ا وهذا د
 .إحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج    ا

مجموع 
مربعات  ا

درجات 
حرية  ا

متوسط 
مربعات  ا

 Fقيمة
محسوبة  ا

مستوى 
ة   Fدا

معامل 
تحديد   ²Rا

معامل اارتباط 
(R) 

 1,776 1 1,776 اانحدار 0
5,797 ,021

b 
,142 ,377

a
 

متبقي خطأ ا      306, 35 10,720 ا

مجموع       36 12,495 ا
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جدول ) متعدد )2-21ا ( اختبار تأثير Multiple RegressionAnalysis(: نتائج تحليل اانحدار ا
مستقلة متغيرات ا  ا

 

نموذج  ا

Model 

نمطية معامات غير ا نمطية ا معامات ا  Tقيمة  ا

محسوبة  ا

 مستوى

ة   خطأ T Bدا معياري ا  Beta ا

 Constant ثابت 0
,988 ,494 ,003

b
 ,015 ,988 

عمل 121, 477, 601, برنامج بيئة ا
b
 ,528 ,601 

تثقيف توعية وا       برنامج ا

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا
جدول موضحة با تائج ا ل ة بما أن  ،طبقا  دا ي أن   T  >575مستوى ا هم تأثير على  X2و X1يع هذا و  ،Yيس 
عمل ل من برامج بيئة ا ي أن  توعيةو  يع عاملين.و  برامج ا ديهم تأثير في أداء ا يس  تثقيف   ا

 

جدول ) متعدد )2-22ا متغيرات Multiple RegressionAnalysis(: نتائج تحليل اانحدار ا ( اختبار تأثير ا
مستقلة  ا

نموذج  ا

Model 

معامات نمطية ا نمطية غير ا معامات ا  Tقيمة  ا

محسوبة  ا

 مستوى

ة   معياري T Bدا خطأ ا  Beta ا

 Constant 1,448 ,332  4,367 ,000 ثابت 8

X3 
,389 ,162 ,377 2,408 ,021 

مصدر بااعتماد على نتائج   spssا
جدول موضحة با تائج ا ل ة بما أن  ،طبقا  دا ي أن  T < 575مستوى ا برامج  هذا. Yتأثير على  ه X3 يع ي أن  يع

دعم عاملين.و  ا متابعة أثر في أداء ا  ا
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ث:  ثا مبحث ا دراسة. مناقشةا  نتائج ا

مطلب اأول: تفسير  دراسة نتائجا  ا

 عمل عاقة بين برامج بيئة ا عاملين: إو  ا ية من أداء ا ة خا مؤسسة تهتم بتوفير بيئة عمل آم ن ا
حوادث يةو  ا مه مراض ا عو  ا فيلة بم تدابير ااحترازية ا ك باتخاذ ا برامج وقوعها ذ ، من خال هذا ا

ع ذي يعمل على تهيئة بيئة ا ظيميةا ت ب سواء ا جوا ل ا مادية و  ااجتماعية أو ،مل من  خاصة ا
ى تقديم خدمات بأعلى جو  عاملين مما يؤدي ا اسب.و  دة.وهذا يساعد في تحسين أداء ا م وقت ا  في ا

 

 توعية عاقة بين برامج ا تثقيفو  ا مؤسسو  ا عاملين أن توعية ا من أداء ا لعاملين في مجال ا ة 
ي مه تقو  ،ا يب ا وقاية هو من أهم أسا يب ا حوادثتدريبهم على أسا تورط في ا  .ليل من معدات ا

همية وهذا غ ا برامج با وع من ا ه يعرف ا عمل،  محتملة في ا خطار ا عامل با ب يفو  ا ية تج
ان  مخاطر قدر اإم تي تقعهذ ا حوادث ا وعية ا يفية  ،أسبابهاو  ما  يعرفه أيضا ب ما يشتمل على 

دوات يةو  استخدام ا و سريعة و  ،اإسعافات ا طارئةااستجابة ا عامل من و  ،لحاات ا ن ا هذا ما يم
محيط ب ا جوا ل ا يةفهم  مه مخاطر ا عمل ، مما يسمح بتفادي جميع ا ى و  ة ببيئة ا هذا ما يؤدي ا

عامل.  زيادة في أداء ا
 دعم عاقة بين برامج ا صحيةو  ا متابعة ا وقائي و  ا مؤسسة تراعي في أسلوبها ا عاملين. أن ا أداء ا

دعم ل ا لعاملين ، تقديم  موجه  صائحو  ا ل مستمر و  ا صحية بش متابعة ا ك في تحسين ا تساهم بذ  ،
عمل حوادثو  ظروف ا وقوع في ا ظيمها بطريقة سليمة ، تحول دون ا ذي و  ت مر ا ية، ا مه مراض ا ا

ه برفع عامل ، مما يسمح  س باإيجاب على صحة ا ع عمل.و  ي  تحسين أدائه في ا
 خطار عموما فإ ها من تفادي ا ي يم مه من ا حو برامج ا مؤسسة  ية من حوادثن توجه ا مه  ا

ها من تحسين أداء عامليهاو  ما يم تاجية.و  أمراض،   زيادة اإ

توصيات ثاني : ا مطلب ا  ا

ية: تا توصيات ا قترح ا دراسة  تائج ا طاقا من   ا

 عاملين ثر بموضوع أداء ا مؤسسةا  و  ااهتمام أ تائجه اايجابية في ا مؤسسات  دراك  ، إذ تعتمد ا
ل عام في  همبش عما عاملين في أدائهم  تي تتوقف بدورها على و  جاحها على مدى فاعلية ا ا

ذي  مر ا عمل، ا بشريدرجة حماسهم في ا صر ا ع د أهمية ا  من ثم ضرورة ااهتمام بهو  يؤ
حفاظ عليهو   . ا
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 ي مه من ا تزام بمعايير ا مؤسسة اا عاملين في ا ك من خال احترام يجب على ا تباع و  وذ ا 
ية مه سامة ا حوادثو  سياسات اإدارة في مجال ا خاصة بتفادي ا قواعد ا مراض و  احترام ا ا

ية مه  . ا

 عمل ل متطلبات ا مؤسسة أن تحرص على توفير  اسبةو  يجب على ا م ظروف ا سواء من  ا
ة ،  مادية بتوفير درجة حرارة معتد احية ا احية ااجتماعية  اإضاءةا خ ، أو من ا تهوية...ا ، ا

عامل ، فسية ا ها من أهمية على  ما  شراف  ظيمي من خال  من قيادة وا  ت ب ا جا ى ا باإضافة إ
عمل ان وتوقيت ا ظيم م  . ت

 عاملين ازمة حول ا معلومات  ا عمل على معرفة ا عملو  ا تفهم حاجاتهم ظروف ا ك   رغباتهمو  وذ
حرص على إرضائهمو  وفهمتقدير ظر و  لهم وا مور و  مساعدتهم على حل مشا  . و في أبسط ا

 عمل محيطة با ب ا جوا ل ا ي في  مه من ا ية و  تعزيز استعمال برامج ا مه خطار ا تفادي ا ك  ذ
محتملة تاجية و  ا سلب على اإ س با ع عاملين مما ي تي تؤثر على أداء ا  . ا

  مؤسسة دى ا ون  رغبةأن ي لحصول على شهادة اايزو و  ا حافز     OHSAS18001و ،18000ا
سوق. افسي ريادي في ا اء موقع ت ب ك   وذ

ث:  ثا مطلب ا نظريةا تطبيقات ا عمليةو  ا  .ا

  ل ي  حا وقت ا بيرة في ا هميته ا ظرا  متغير تابع  عاملين  دراسة أداء ا ا في هذ ا أخذ
متغير مستقل مؤسسة ، ي  مه من ا ا برامج ا ذي و  وأخذ دور ا رئيسي هو دراسة ا هدف ا ا

دراسة. مؤسسة محل ا عاملين في ا برامج في تحسين أداء ا  تلعبه هذ ا

 .ثر من مؤسسة ى أ ي إ مه من ا ن مستقبا توسيع دراسة برامج ا  ما يم

  ات من اجل بيا ن استعمال طرق أخرى في جمع ا حصول على معلومات أوفرما يم ثر و  ا أ
 دقة.

 باحثين في أبعاد م يتفق ا ه  و عاملين بأبعاد أخرى  ن مستقبا أخذ أداء ا هذا يساعد و  ما يم
ثر دقة. تائج أ حصول على   في ا

  مزيد جراءإضرورة موضوع ا دراسات في هذا ا  من ا
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 خاصة 

مؤسسة  ا بها في ا تي قم دراسة ا يمن خال ا مه من ا ى برامج ا ا إ دراسة، تعرض أداء و  محل ا
ذي تم توزيعه  مؤسسة، من خال استخدام معامل اارتباط، حيث تم ااعتماد على ااستبيان ا عاملين في ا ا

دراسة، مؤسسة محل ا ة من إطارات ا ا بعرضو  على عي يها من خال و  بعدها قم متوصل إ تائج ا تفسير ا
د مؤسسة محل و  راسةتحليل أسئلة ا عاملين في ا ها دور في تحسين أداء ا ي  مه من ا ها أن برامج ا تي من بي ا

دراسة، حوادثو  ا ية من ا ة خا ذي  يتمثل في توفير بيئة عمل آم يةو  ا مه مراض ا هذا ما يساهم في تحسين و  ا
عاملين.  أداء ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 خطة الدراسة

 مقدمة  

الية الدراسة إش  

 أهداف الدراسة 

 أهمية الدراسة 

ج الدراسة   من

ل الدراسة  هي  

ر : اأالفصل  س إط لدر غير   لنظري لم

يد   تم

ملين   : اأالمبحث  لع ء   أد

ملين  :اأالمطلب         لع ء  هي أد  م

ملين  :المطلب الثاني       لع ء  ر أد  د

ملين : المطلب الثالث       لع ء  ييم أد  ت

ملين   :المطلب الرابع       لع ء   تحسين أد

ني :المبحث الثاني لم أمن  مج   بر

لعمل :المطلب اأ         ف  ني ر لم أمر  د  لحو  ،          

ح ا :الثانيالمطلب          ني ل لم  لسام 

ني  :الثالثالمطلب          لم أمن  هي   م

هي :الرابعالمطلب          ني  م لم أمن  مج   بر

ملين   :الثالثالمبحث  لع ء  ني في تحسين أد لم أمن  مج  ر بر  د

ملين   :المطلب اأ          لع ء  لعمل في تحسين أد مج بي  ر برن  د

مج  : المطلب الثاني          ر برن يف لد وعيث ل ءفي تحسين    ملين  أد  لع



 
 

 

 

    

لدعم   :المطلب الثالث     مج  ر برن ملين د لع ء  بع في تحسين أد  لم

ب :المطلب الرابع     لس س   لدر

 خاصة الفصل 

ي : الفصل الثاني ي ل ر  س             إط لدر غير   لم

ن بسكر                    ي ل طر مديري  سس سون ل م س ح  در

يد  تم

س المبحث اأ  لدر جي  من  

مع   :المطلب اأ         س مج  عينلدر

س  : المطلب الثاني         لدر  أسلو 

س    :المطلب الثالث         لدر  ث  صد أد 

س   :المبحث الثاني لدر ئج   عر ن

س   :المطلب اأ         لدر  صف عين 

ني  :المطلب الثاني        لم أمن  مج  طر  بر سس سون ملين لم لع ء   تحسين أد

س  :المطلب الثالث          لدر ر فرضي  خ ئج   ن

سير  :المبحث الثالث س  ت لدر ئج   ن

س : المطلب اأ          ئج ت لن  ير 

وصي   :المطلب الثاني           ل

لنظري  المطلب الثالث:          ي  سل لدر ئج   لعملي لن

 خاصة الفصل 

خاتمة ال  
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  عربية غة ا مراجع با  ا

 تب  ا

  تب م اعي و اسسه و تطبيقاته، ا ص فس ا ي، علم ا غ اشرف محمد عبد ا
درية،  حديث، ااس جامعي ا  1002ا

 بشري، ط عمل ا ي، ا توزيع، وهران، 1بوحفص مبار شر و ا ل عرب  ، دار ا
100 

  ،مطبوعات بشرية، ديوان ا موارد ا ة، حمداوي وسيلة، ادارة ا طي  4002قس

  ظرية و ظيمي بين ا ت اعي و ا ص فس ا حمدي ياسين و آخرون، علم ا
حديث، ط تاب ا تطبيق، دار ا  2111، 2ا

  وز عامة، دار  ية ا مه سامة ا د فتحي ماضي، احمد راغب خطيب، ا خا
توزيع، ااردن، ط شر و ا ل علمية  معرفة ا  1022، 2ا

  ى ادارة ة، مدخل ا تا ظرياتخيري  هج -ااعمال )ا عمليات اادارية( م ا
 4002تحليلي، دار جرير، ااردن، 

  اس ة  عمل ، شر ية و بيئة ا مه صحة ا سامة و ا رياء طاحون ، ا ز
توزيع ، شر و ا ل  6002عابدين 

  شر ل بشرية، دار وائل  موارد ا سهيلة محمد عباس ، علي حسين علي، إدارة ا
 6002،  3، اأردن ، ط

 بشرية، مدخل استيراتيجي، ط موارد ا ، دار وائل، 1سهيلة محمد عباس، ادارة ا
 4002عمان، 

  تاج، دار اعي و إدارة اإ ص تظيم ا عاطف محمد عبيد،حمدي فؤاد علي، ا
عربية، بيروت،  هضة ا  4721ا

 ظيم ت عمل وا ظيم ا ت عمل وا فس ا ى علم ا عايب رابح، مدخل ا شورات ،ا م
ة، جامعة  طي توري، قس  4600/6002م

  جامعة بشرية ، دار ا موارد ا ظيمي و إدارة ا ت سلوك ا في ، ا غفار ح عبد ا
درية شر ، اإس ل جديدة   6006 مصر ،ا
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  ،جامعية دار ا بشرية، ا موارد ا ظيمي و ادارة ا ت سلوك ا في، ا غفار ح عبد ا
درية،   1001ااس

 صحة ا دين فراح وآخرون، ا اعي واإسعافات عز ا ص ية واأمن ا مه
قاهرة، عربي، اأهرام، ا ر ا ف ية،دار ا  4727اأو

  ، ية اعي واإسعافات اأو ص ية و اأمن ا مه صحة ا دين فرج اه،ا عز ا
قاهرة ، عربي، ا ر ا ف  دون تاريخ دار ا

 بشرية، ط موارد ا مية ا شر و 1علي غربي و آخرون، ت ل فجر  ، دار ا
توز  قاهرة، ا  4002يع، ا

 ،ية، إسماعيل قبرة بشرية" علي غربي، بلقاسم ساط موارد ا مية ا هدى "ت ،دار ا
جزائر، بدون طبعة، مليلة.ا شر،عين ا  6006لطباعة وا

  تبة شأت، م م ية في ا سا عاقات اا علي محمود علي و آخرون، قضايا ا
شر ة  قاهرة، دون س  عين شمس، ا

  حديث ، مفاهيم و ظيمي ا ت اعي و ا ص فس ا شرود ، علم ا طيب  عماد ا
ى ، ،  طبعة ااو مجلد اأول ، ا س ، ا شورات جامعة قار يو ظريات ، م

 2111يبيا 

  ،توزيع، عمان شر و ا ل عملة، دار زهران  قوى ا عمر وصفي عقيلي، ادارة ا
2111 

 "فروخ رحمان ا ظ ،فايز عبد ا ت تعلم ا وظيفيا  ،يمي وأثر في تحسين اأداء ا
توزيع  شر و ا ل جليس    2011اأردن ،"دار ا

  لطباعة و ظيمي، دار قباء  ت اعي و ا ص فس ا قادر طه، علم ا فرح عبد ا
توزيع، ط شر و ا قاهرة، 1ا  1002، ا

  تطبيق، دار ظرية و ا اعي بين ا ص فس ا مجدي احمد محمد عبد اه، علم ا
درية،  جامعية، ااس معرفة ا  100ا

 س اعي،عرض تحليلي بمفهومهه ممحمد عبد ا ص يع علي، اأمن ا
قاهرة، ، مصر،  شاطه،مطبعة ا  4723و
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  ،شاطه مفهومه و  اعي، عرض تحليلي  ص سمع علي، اامن ا محمد عبد 
قاهرة، مصر،  قاهرة، ا  219مطبعة ا

   شر ل بشرية، عرض و تحليل، ، دار حامد  موارد ا ح، ادارة ا ح صا محمد فا
طبعة ااوى توزيع، ا  4002عمان، اأردن ،و ا

 "علمي بحث ا اهج ا ى م مدخل إ هضة 4ط ،محمد محمد قاسم "ا ، دار ا
توزيع، بيروت،  شر وا عربية   4777ا

  ية، طمحمود ذياب مه لسامة ا حديثة  عقابلة، اادارة ا صفاء، 2ا ، دار ا
 1001عمان، 

  دار افسية، ا ت ميزة ا تحقيق ا بشرية مدخل  موارد ا ر، ا مصطفى محمود ابو ب
درية، مصر) جامعية، ااس  (4002-4002ا

 )بشرية.)ادارة اأفراد موارد ا جيب شاوشي، إدارة ا لية اإقتصاد ،مصطفى 
علو   م اإداريةوا

  ي( طب ثا تب ا ية ) ا مه وقاية من اأخطار ا لعمال ، ا عامة  مفتشية ا ا
عمل  ا

 ية سا عاقات اا مي وا ظور  ، دار "مهدي حسن زويلف،"إدارة اأفراد في م
توزيع،  شر وا ل  ،عمان، اأردن4773مجداوي 

  مجاات"، دار مفهوم و ا طبي "ا سيد عمر، علم ااجتماع ا ادية محمد ا
درية،  جامعية، ااس معرفة ا  100ا

 بشرية مدخل إستراتيجي  حجيم يوسف موارد ا طائي و أخرون ،إدارة  ا ا
توزيع،عمان، اأردن ، ط شر و ا ل وارق  امل،ا  6002، 4مت

 جامعية رسائل و ااطروحات ا  ا

 ية و "ي حسين ، أحمد عل مه سامة ا صحة و ا تاجيةإدارة ا عاملين إ   ،"ا
عاقة عامة و اأثر ، ا ة ا شر عاملين في ا ة من ا ية اراء عي دراسة ميدا

لعوم  ريت  دين ،مجلة ت ية ، مصفى بيجي محافظة صاح ا شما لمصافي ا
عدد  خامس ،ا مجلد ا لية 12اادارية و ااقتصادية ،ا اادارة و ااقتصاد ،

ريت   4002،جامعة ت
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  سامة صحة وا ح مهدي، تقييم ادارة ا داء صا جار، أم  أد. صباح مجيد ا
مواصفة  ية على وفق ا مه لية اادارة وااقتصاد، OHSAS 18001 ا  ، ،

شر ة  عراق، دون س  جامعة بغداد، ا

  مو اظم عبد اه، مدى توافر متطلبات سلسلة ا اصفة بشرى صبيح 
ISO18001/2007 لية جلدية،  اعات ا لص عامة  ة ا شر ة في ا ، دراسة حا

عراق اعية/ جامعة بغداد ، ا ص  اادارة و ااقتصادة،  قسم اادارة ا

  ،عمل قذين و عاقته بحوادث ا م عمال ا دى ا وقائي  وعي ا دودة،ا دقيس خ
ترب فس و علوم ا شورة،قسم علم ا ة ماجستير غير م توري رسا ية، جامعة م

ة،  طي  6002قس

   عمل قذين و عاقته بحوادث ا م عمال ا دى ا وقائي  وعي ا دودة ، ا دقيش خ
تربية ، جامعة  فس و علوم ا شورة ، قسم علم ا ة ماجستير غير م رسا

ة ،  طي توري ، قس  6002م

  ة ية، رسا مه سامة ا شر اإسم ، مدى فاعلية تعليمات اأمن و ا دون 
ة س شر ا رياض، دون  عربية ،ا ايف ا علوم اإدارية ، جامعة   ماخستير في ا

  مؤسسة ااقتصادية عاملين" في ا ظام تقييم اداء ا ية  سعاد بعجي، "تقييم فعا
لية  ة ماجستير في علوم ااقتصاد، جامعة محمد بوضياف،  جزائرية، رسا ا

جزائر  علوم ااقتصادية، ا  4002ا

 ريم ا متوسطة في ظل عبد ا صغيرة و ا مؤسسة ا طيف، واقع و آفاق ا
شورة(،  ة ماجستير )غير م جزائري، رسا ة ااقتصاد ا سياسة ااصاحات: حا

جزائر )  (4004/4002جامعة ا

  ، ية تق سامة و ا ظمة اأمن و ا ية تطبيق أ مديفر، مدى فعا فهد بن محمد ا
علوم اإدارية،جامعة  ة ماجستير في ا رياض، رسا عربية ، ا  ، 6002ايف ا

  ، جامعة ااسامية تجارة في ا لية ا ة ماجستير في ادارة ااعمال ب رسا
 2006غزة

 عمال ية في تحسين أداء ا مه سامة ا في  مشعلي بال: دور برامج ا
مؤسسات صغير  ا متوسط ةا جزائرية ةو ا ة:  -ا  SAT PAPALIFدراسة حا
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باستيك، ورق و ا يل  تحويل ا جزء من متطلبات  ة مقدمة  ابة ، رسا ع
ماجستير تخصص إقتصاد و تسيير مؤسسات شهادة ا ، ةمتوسطاو  ةصغير ا ا

تسيير ، قسم اإقتصاد ، جامعة فرحات عباس ،  لية علوم اإقتصاد و ا
 4010/4011سطيف ، 

 وابل اعة ا اعية،  مؤسسة ص رة، ماجستير تخصص تسيير مؤسسات ص بس
تسيير، جامعة محمد خيضر  تجارية وعلوم ا علوم ااقتصادية وا لية ا

رة،  6003،6001بس

  تورا )غير غاز، اطروحة د هرباء و ا ل جزائرية  مؤسسة ا ة ا دراسة حا
جزائر،  شورة(، جامعة ا  4002/4002م

 مجات  ا
 عاقة  احمد علي حسين، ادارة عاملين/ ا تاجية ا ية و ا مه صحة ا سامة و ا ا

لمصافي  عامة  ة ا شر عاملين في ا ة من ا ية اراء عي و ااثر، دراسة ميدا
لعلوم اادارية و  ريت  دين، مجلة ت ية، مصفى بيجي محافظة صاح ا شما ا

مجلد  عدد 1ااقتصادية، ا لية اادارة و ااقتصاد، جامعة ت21، ا ريت، ، 
1001 

 عدد عربية، ا عمل ا عمل، مجلة ا اجي، حوادث ا توبر 12احمد  ، بغداد، ا
2192 

  طيف ؤي  ر ، عاملين ضمن  ،بطرس ش فاءة أداء ا تدريب في تقويم  "دور ا
مديرين و رؤساء اأقسام و  ة من ا ية أراء عي دقي"، دراسة ميدا ف قطاع ا ا

اد ف رشيد أحد ا دق ا عاملين في ف ممتازة بغداد ، مجلة اادارة و ا درجة ا ق ا
عراق ، سبعون ، ا حادي و ا عدد ا    4002ااقتصاد ، ا

  مؤسسة عاملين في ا رفع مستوى أداء ا عمل  توفيق برباش، تحسين ظروف ا
عين  ابير  ص براغي و ا ب و ا لوا ة وحدة ا جزائرية، دراسة حا اعية ا ص ا

ة ماجستير  بيرة سطيف، رسا شورة(، جامعة سطيف ا )غير م
(2111/2119) 
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  دسة ه سات ا ع عبيدي، ا سمان، اسام يوسف شيت ا ثائر أحمد سعدون ا
ية، دراسة  مه سامة ا صحة وا بشرية في متطلبات اقامة مواصفة إدارة ا ا
رافدين،  مية ا وصول، مجلة ت وادية في ا بسة ا استطاعية في مجمل اأ

عدد  موصل، 31مجلد 440ملحق ا لية اادارة وااقتصادية، جامعة ا  ،،
عراق  6046ا

 ية  د هابيل، اعاء محمد حسن عايش، "تقييم مدى فعا وسيم اسماعيل ا
ظر  علمية من وجهة  مختبرات ا ية في ا مه صحة ا سامة و ا اجراءات ا

فلسط جامعات ا عاملين في ا ية على ا عاملين" دراسة ميدا يا ة في قطاع ي
مجلد غزة"،  لدراسات ااقتصادية و اادارية، ا جامعة اإسامية  مجلة ا

يو  ي، يو ثا عدد ا عشرون، ا  1021ا

  ية على وفق هز مه سامة ا صحة وا ظام إدارة ا شمري، تقويم  رة عبد محمد ا
مواصفة  يةا دو ع مأمون/ OHSAS 40004.6002ا ة في مص ، دراسة حا

زبون ا اعة ا ص عامة  ة ا شر لية اادارة ا باتية.قسم ادارة اأعمال، 
صرية،مجلة  مست جامعة ا عدد 42مجلد،وااقتصاد  عراق 23.ا  2009.ا

  إداريين وظيفي  داخلية و أثرها على أداء ا عمل ا سهام بن رحمون ، " بيئة ا
سان و اإجتماع ة ، مجلة علوم اإ ليات جامعة بات ية ب ،  "، دراسة ميدا

عدد  رة ، ديسمبر 00ا  6043، جامعة محمد خيضر ، بس

  مادية و عمل ا رحمان ، م سمية عباس مجيد " بيئة ا م د فؤاد يوسف عبد ا
عامة  ة ا شر عاملين " دراسة استطاعية في ا أثرها في تحسيين اداء ا
ثاثون خامسة و ا ة ا س هربائية ، مجلة اإدارة و ااقتصاد ، ا اعات ا   لص

عراق ،  عدد واحد و تسعون ، بغداد ، ا  4014ا

  بيسي اعة ا ،م م . عبد جهاد ا ص عامة  ة ا ية في شر مه سامة ا
لعلوم اإقتصادية و  بار  حراريات ) دراسة تحليلية (، مجلة جامعة اأ ا

مجلد  عدد  1اإدارة، ا عراق ، 2، ا بار ، ا ي ، اأ ف معهد ا  6044، ا

 ي  اهد اسماعيل حمدا مال  ،عبد اه ا رم عبد اه علي  "رأس ا علي أ
عاملين"  دراسة تحليلية أراء  ري وأثر في ادارة أداء ا ف ة من رؤساء ا عي
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مية  لية اادارة و ااقتصاد مجلة ت موصل  علمية في جامعة ا اأقسام ا
عدد  رافدين  ا موصل     32مجلد   98ا  2010جامعة ا

 جرائد رسمية ا  ا

 جزائرية، رقم رسمية ا جريدة ا  19ا
  محاضرات  ا

خاصة ح- دورة ا عمل، محاضرات ا يميائية في بيئة ا فيزيائية و ا مخاطر ا مت جميل، دراسة ا
ية مه ية، اأمراض ا مه صحة ا سامة و ا اشر،4ط با  4704بغداد، جوان  ،دون 

ية في - مه سامة ا صحة و ا عابد ،ا ان ا عربية، محاضرات عد ين ا قوا ي و ا دو ون ا قا ا
ية،ط مه صحة ا سامة و ا خاصة با دورة ا اشر،بغداد، جوان 4ا  4704،دون 

عربي،  - وطن ا ية في ا مه صحة ا سامة و ا خاصة با دورة ا اظم، محاضرات ا محمود جواد 
ك خاصة بذ عمل و اإحصائيات ا خاصة ، محااهمية دراسة حوادث و اصابات ا دورة ا ضرات ا

ية،ط مه صحة ا سامة و ا اشر،بغداد، جوان 4با  4704،دون 
 غة ااجنبية مراجع با  ا
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 استمارة بحث
 
 
 
 
 
 

 -:الموظفعزيزي  
 تحية طيبة..

يك ضع بينأ      ا  ي س ست دور برامج اأمن المهني في تحسين أداء العاملين   :خاص ب
إجابجأ ،دراسة حالة مؤسسة سوناطراك مديرية الصيانة بسكرة   ك  ا  و م لو في أس  ع 

لا يانا  ها ك ل ا عت ف  ج ب ا ني   مم إع بث  ع  كزء  من متل
شري ل و  ل ص تسيير  استر، ت ./جامع ل ر ق أل  بس ا ب لع ر بقر   لت جو 

لع .  ث   ل ا إغر  يانا لن تست  ل اً بأ ه  وضوعي ع ا ب إجاب ع
ج ق  و  ً ست ير م عوناً ك ت مساه م  .  لابات ي ع ل نتائج موضوعي  لتوص    ف  

 غو مث عا: لطالب                                                                         
ف  رإشر  : أقل  جوهر لدكت

لتقدير.. احتر و  وتف بق فائق 
 
 

 البيانات الشخصية    الجزء اأول:
يانا   ل  لتالي :أرج تع 

عل-أوا                            أن        كر        :ن

 س 39-30من   س                    20-29 من             لعمر:-ثانيا

 س      59 - 50 من                     س 49-40من                  

رس فأ 60                                 ك

يمي: -ثالثا لتع انولمست  لزامع           ل لزامع              لت  لت                   ما بع 

بعا : وحد -ر ا ث ارت   ئر               م

لااا يفي: -خامساااا وووم           عوووو ت يووو  لمسااات  طوووا سوووام     عوووو تث                    طوووا         

سااا لمينياا -سا اار  و 5أقوو  موون  :ل و 10- 5موون        سوو  سوو         15 – 10موون       سوو

ر من                          س 15أك

  



احق  ل

 

030 

 

ضووع  ووا   :الجزززء النززاني وو ن وور ( عوون موو  لرجووا   ج وور  موون  لوو يع ربووع  ل ( فوو  
فقتك عن ك  عام  من ه م   في مو ص لعو سسا ي ا(  تع  لت ل  ب

متغير رقم ا قياسية ا عبـــــــارات ا تقييم ا  ا

مهني :أوا عاملين في محيط  برامج اأمن ا افة ا مهنية  سامة ا مؤسسة وسائل ا توفر ا
عمل.  ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□  

 
برنامج بيئة 

عمل   ا

1 
تنظيمي 2 مادية وا عمل ا مؤسسة بتحسين ظروف ا ل  ةتقوم ا بش

 .مستمر
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

حاات  3 مهنية وا لحوادث ا جراءات  مؤسسة  خطط وا  تضع ا
طارئة.  ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

4 
 

مستويات توف جميع ا مؤسسة بيئة عمل أمنة  وظيفيةر ا موافق  .ا
 بشدة 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
 

غير موافق 
 بشدة

 
 

برنامج توعية و 
عاملين  تثقيف ا

مؤسسة برامج تدريبية في مجال  5 مهنية تقدم ا سامة ا موافق  .ا
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

توعية ت 6 عاملين من خال وسائل ا مؤسسة بإرشاد و توجيه ا قوم ا
وقائية   .ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

نصائح 7 مؤسسة بتقديم ا حوادث ا و تنبيه تقوم ا تجنب ا عاملين 
مهنية   .و اأمراض ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

مهنية 8 سامة ا عاملين في وضع برامج ا مؤسسة بإشراك ا موافق  .تقوم ا
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

 
 

دعم و  برنامج ا
صحية متابعة ا  ا

عاملين 9 صحة ا مستمرة  متابعة ا مؤسسة على ا  .تحرص ا
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

ير غ
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

تعرف على مسببات  11 عمل و ا مؤسسة بمراقبة ظروف ا تقوم ا
حوادث و اأمراض  مهنية.ا  ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

لحوادث  11 لعاملين بعد تعرضهم  ية  مؤسسة اإسعافات اأو تقدم ا
مهنية   .ا

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

سامة  12 تطبيق إجراءات ا ازمة  انيات ا مؤسسة اإم توفر ا
مهنية.  ا

 

 

 

 

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 
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ى حسن تعاونك ر ع  ش

 

 

عاملينأداء  :ثانيا        ا

 
 
 
 

عمل  مية ا

 
م أنجز  13 عمل وفق ا مطلوبةا موافق  .ية ا

 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

عمل  14 مناسبةأنجز ا سرعة ا موافق  .با
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

يات أعلى 15 تحمل مسؤو موافق   .دي استعداد 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

تعظيم  16 عمل  يب ا مؤسسة على تطوير طرق و أسا تعتمد ا
 .اإنتاجية

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

 
 
 
عملجودة     ا

زبائن 17 مؤسسة احتياجات ا  .ترضي منتوجات ا
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

عمل بأ 18 دقة و اإتقاننجز ا موافق  .ا
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

اب اأخطاء أحرص  19 مؤسسة على تجنب ارت موافق  .با
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

عمل أتعامل 20 ل ا ل وعي مع مشا  .ب
 
 

موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

   
 
 

مواظبة في  ا
عمل  ا

جدية في انجاز عمله 21 مؤسسة با عامل في ا  .يتميز ا
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

عمل 22 محدد أنجز ا وقت ا  .في ا
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

ية انجاز  أتحمل 23 مؤسسة مسؤو عملبا موافق  .ا
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

غير 
 موافق
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

24 

 
25 

مستمرة رقابة ا عمل نتيجة وجود عملية ا تزم با  .أ

قيام به ذي ينبغي ا دور ا  .أدرك ا

موافق 
 بشدة 
□ 
موافق 
 بشدة 
□ 

 موافق
□ 

 

 موافق
□ 

 محايد
□ 

 

 محايد
□ 

 غير
 موافق
□ 
 محايد
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 

غير موافق 
 بشدة
□ 
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ملحق رقم:) مي ااستبانة.40ا  (قائمة مح

 
 

  اأستاذ الرقم
علوم   LMDرئيس قسم  أ د شنشونة محمد 1 تسيير و ااقتصاد و ا لية علوم ا

تجارية  ا
تجارية أ خان أحام 2 علوم ا تسيير و ااقتصاد و ا   لية علوم ا
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ملحق رقم) صيانة سوناطراك (: 2ا قسم ا تنظيمي  ل ا هي نقل باأنابيب  –ا ة اأم.–فرع ا  لشر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

م وحدة :صدرا  Présentation : les activités de la Direction Maintenance Biskra :وثائق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صيـانة  قســــم ا

تقنية مديرية ا  ا

 

صيانة اأغواط  مديرية ا

DML 

 تصليح اأنابيب  مديرية

DRC 

تموين  مديرية ا

APP 

رة صيانة بس  مديرية ا

DMB 

ية ما  دائرة اإدارة ا



 الماحق
 

134 

 

ملحق مؤسسة سوناطراك (: 3رقم) ا تنظيمي  ل ا هي صيانة–ا رة -مديرية ا  بس

 
 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramme de détail de la Direction Maintenance Biskra مصدر:   وحدا      ة:وثائق ا

رة صيانة بس  مدير ا

 اأمانــة

يداخاأمن ال ح الح  يطـــماي  المحـــمص  

ا اآليــركز اإعــم
ا اآليــركز اإعــم

ا اآليــركز اإعــم
ا اآليــركز اإعــم

ا اآليــركز اإعــم  

ني  ت

  حماي

ني   ت

 تدخل

 إطار دراسا

ط العمل  شر

ندس  م

 محيط

مسير 
 شبكا

ندس  م

 أنظم 

تدخل

 مسير قاعدة

 المعطيا

شروط 
العمل

ندس  م

 برامج

جي ااعتماد دائرة   المن  

  

ااعتماد  

ااتصال اإدارة   دائرة  

 

نلي ادائرة  الم نياال الشؤ ن  

 

ح  مص

رباء  الك

ح  مص

 اآلي

ح  مص

 اإلكتر

ني  ت

ح  مص

 التحضير

ح  مص

 ااعتماد

ح  مص

ثائق  ال

ني  الت

ح  مص

 الصيان

ح  مص

 التسيير

ديري  الت

ح  مص

سائل  ال

 العام

ح  مص

 الخدما

يااجتماع
ة

رباء اآلي دائرة  الك  

 

ااعتماد  

ح  مص

 تسيير

ر  اأج

ح مص

ن الشؤ

ني ان ال

ح مص

ن الشؤ

ني ان ال

ح  مص

ن  الشؤ

ني ان  ال

 

ح  مص

ازن  الم

 

ح  مص

 الخزين

 

ح مص

ن الشؤ

ني ان ال

ح مص

ن الشؤ

ني ان ال

ح مص

ن الشؤ

ني ان ال

ح  مص

 المحاسب

 العام

الصناعي دائرة  الميكاني  

 

ل يـن   الن  دائرة  التم

 

ح  مص

 التسيير

ني  الت

ح  مص

ين  التم

 

ح  مص

 تسيير

ن  المخز

ح  مص

ل  الن

 

ح  مص

 الميكاني

 الصناعي

ح  مص

 التدخا

 

ح  مص

 الصنع

يح   التص


