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النظرية احلديثة يف تصميم العمل ودور برامج السالمة املهنية يف
حتسني أداء العمال

– دراسة ميدانية مبؤسسة صرموك للمشروابت الغازية – سطيف
أ /هيشور حممد ملني ،جامعة :فرحات عباس ،سطيف،

امللخص:

إن التطور التقين الذي شهده العامل وما صاحبه من تطور الصناعات نتج عنه الكثري من املخاطر اليت
ينبغي على اإلنسان إدراكها وأخذ احلذر واحليطة من وقوع يف مسبباهتا ،فأماكن العمل من ورش ومصانع

وخمتربات ت عترب بيئات عمل ذات خماطر عديدة نظرا لوجود بيئة فيزيقية شديدة احلساسية ( ضجيج ،مواد سامة،

غازات ،سوائل )...،ويتأثر تصميم العمل كلية ابلبيئة ،ونظرا لذلك ال ميكننا القيام مبثل هذا اإلجراء إال بعد

أخذان بعني االعتبار الظروف السيكولوجية والثقافية واالجتماعية اليت تتواجد فيها املنظمة والعمل ،حيث جيب
أن أتخذ إجراءات تصميم العمل بعني االعتبار القرارات اإلدارية واألفعال املؤدية إىل حتديد مواصفات والعمل
وخصوصياته وعالقاهتا املتبادلة ،وهذا لغرض إشباع وحتقيق املتطلبات التنظيمية وكذا املتطلبات الشخصية

واالجتماعية لألفراد العاملني.

هذا وتعترب السالمة املهنية مسؤولية كل فرد يف موقع العمل ومرتبطة بعالقة متعدية مع من حوله من

األشخاص واآلالت واألدوات واملواد وطرق التشغيل ،فالسالمة املهنية ال تقل أمهية عن اإلنتاج وجودته

والتكاليف املتعلقة به ،وهي يف اآلونة األخرية أصبحت من األولوايت اليت جيب أن تطبقها اإلدارة وعدم السما

للعاملني جتاوزها .من هذه املداخلة سوف حناول التعرف على النظرة احلديثة يف جمال تصميم العمل ودور السالمة
املهنية يف حتسني أداء العمال وهي دراسة ميدانية على مؤسسة إنتاجية ابملنطقة الصناعية بسطيف.
الكلمات املفتاحية :تصمي العمل ،برامج السالمة امل نية ،العمال ،حتسني األداء.

 -0املقدمة:

تبند ا دارة يف مجيةع املن مةات مبةدأ اقهتمةايف ابلعنصةر الب ةري مي حةد املةؤثرات القويةة الة
تعلةي مية ة ووعية،خالةةة يف اآلووةة األخةرية مةةع ت ايةد أمهيةةة اقتصةاد املعرفةة الةةذي يعتةرب أن اوتاجيةةة رأ
امل ة ةةال الب ة ةةري ه ة ةةي العنصرالرئيس ة ةةي يف اس ة ةةتمرارية واطال ة ةةة بق ة ةةاء أي ة ةةة من م ة ةةة انجح ة ةةة حتق ة ةةق أرابح ة ةةا
مادية،وأسا أي اقتصاد انج يف العةامل،و بةذلك ألةبحد املةوارد الب ةرية ات امل ةارة والك،ةاءة هةي
القلب النابض للعملية اقوتاجية داخل املن مات .
وقد ألبحد املن مات تويل اهتماما ميبريا استثنائيا للعنصر الب ري،عكس ال،كر التةايلوري
التقليدي ،ومرد هذا اقهتمايف أن دوومة املن مة واسةتقرارها يف ظةل خصةائص ومسةتجدات العةامل الةذي
يتميّ ابملنافسة ال ديدة ق يقتصر على اجلودة يف اخلةدمات املق ّدمةة والسةلع املعروضةة أو مسعةة املن مةة
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و رهتا ،وامنا يرجع اىل ف عالية املوارد الب رية وتوالل مسامهاهت الناجحة يف أداء وظائ ،مةا خةالل
ما يقدمووه ما ابداعات وم ارات تدفع املن مة حنو األمايف،وتساعدها يف مواميبة التويري والتجديد.
ورغ أن املورد الب ري ألب ين ةر اليةه علةى أوةه مةا أهة مةوارد املؤسسةات وأحةد العنالةر
املةةؤثرة ميث ةريا يف األداء الكلةةي للمن مةةة ،اق أوةةه وعلةةى خةةالف ابقةةي امل ةوارد فإوةةه ةةديد الت ة ثر ب ةةروف
العمل غري احمل ،ة ،وyير املساعدة على ا باع خمتلف احلاجات يف اطار العمل،ومبعىن آخر أن ظروف
العمل غرب املالئمة تؤثر سلبيا على األداء ال،ردي واجلماعي للعمال.
ومةةا دايف املةةورد الب ةةري هةةو املسةةؤول املبا ةةر عةةا امل مةةة الة يؤدي ةةا يف املن مةةة،ف و أول مةةا
يت ثر ب،وائد ومكاف ت احه يف وظي،ته،وهو أول ما يت ثر بنتائج ف له يف األداء.وما ما ك يف أن
ادراك ال،رد ملدى احه أو ف له سيؤثر على تقديره الةذايت للموحاتةه ورغباتةه وآمالةه املسةتقبلية،لذلك
فإحدا التوافق والتلابق بني مؤهالت ال،رد والوظي،ة ال ي ول ا أضحى ا أمهية ميبةرية وألةب وثةل
أحةةد اهةةداف اقدارة يف املن مةةات املعالةةرة واحلديثةةة ،بةةل ان التوجةةه احلةةايل يراعةةي حتقيةةق التوافةةق بةةني
سيكولوجية العامل وخصائص املنصب لتحقيق أداء أمثل و اح أفضل للمن مة.
وسةةعيا م ن ةةا للح،ةةاظ علةةى مواردهةةا الب ةرية تلجة املن مةةات اىل وضةةع اسةرتاتيجيات تصةةمي
العمل وبرامج سالمة م نية للتقليل ما حواد العمل ووقاية العاملني ما املخاطر الناجتة عا اقعمال
الة ي اولو ةةا يف أمةةاميا العمةةل غةةري اآلمنةةة الة تتسةةبب يف تعريضة والةةابت ابحلواد ،خصولةةا يف
ظل التوريات التكنولوجية املتالحقة،وميذلك الضووطات اققتصادية،وهو أمر يسةتدعي دراسةات جةادة
توض العالقة بةني و،سةية العامةل يف ال،ضةاء ا وتةاجي واملتوةريات التكنولوجيةة ميةون هةذه اقخةرية ات
أتثري مبا ر علةى ال،ةرد .وابلتةايل حنةاول ضةما ا ةكاليتنا أن يةب عةا تسةاؤل أساسةي هةو :مـا مـدى
مسامهة اسرتاتيجية تصميم العمل وبرامج السالمة املهنية يف حتسني أداء العمال مبؤسسة صرموك

؟

 -2الفرضيات:

تعترب خلوة ال،رضيات ما أه اخللوات الة وةر هبةا البحةث ،وت،حةص ال،رضةيات يةت مةا
خالل حبث منلقي ملعليات و رية والت ميد التجرييب ما النتائج (بوووا قواتريي)Benoit Gwatrier, 2003 ،
ويف هذه الدراسة وكا تلخيص فرضيات البحث فيما يلي:
 .1تعتم ةةد مؤسس ةةة ل ةةرموك عل ةةى الل ةةرق احلديث ةةة (توس ةةيع امل ةةايف ،اثة ةراء امل ةةايف) يف أداء امل ةةايف
والوظائف ما وج ة و ر العمال.
 .9ق تلبق مؤسسة لرموك برامج وأو مة السالمة امل نية ما وج ة و ر العمال .
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.0

لربامج السالمة امل نية أثر على حتسني أداء األفراد العاملني يف مؤسسة لرموك .

 -0مفاهيم الدراسة:
 )1تصميم العمل:

هةةو عبةةارة عةةا منةةو ج عملةةي هةةادف غرضةةه تلةةوير ممارسةةات امل ةوارد الب ةرية داخةةل املؤسسةةة
الصةةناعية وحتقيةةق النجاعةةة األداتيةةة.فالعنصةةر الب ةةري لةةيس هةةو اهليكةةل اآليل الةةذي جةةاء اىل مقةةر عملةةه
لية ةةؤدي مسة ةةؤولياته،بل هة ةةو الوح ة ةةدة املرميبة ةةة مة ةةا القة ةةيّ واقجتاه ة ةةات واللموحة ةةات وامل ة ةةاعر واألم ة ةةاين
واألحاسيس وامل كالت ..اخل.ويف ضوء هذا جيب على املن مة أو امل رف على العملية التن يمية أن
حيقق اوسجايف وتوافةق بةني خصةائص العمةال ومتللبةات العمةل ةاح أهةداف امل ةروع الصةناعي .ويف
دراسةةتنا هةةذه وقصةةد بةةه تلةةك اللريقةةة التن يميةةة يف بلةةورة ا وتةةاج أي الكي،يةةة املتبعةةة يف اداء امل ةةايف فقةةد
تكون طريقة اثراء امل ايف وقد تكون طريقة توسيع امل ايف .
 )9السالمة املهنية:
هناك العديد ما التعري،ات هلذا امل ،ويف ،ويف هذا الصدد فإونا سنختار بعض التعري،ات ال
وراهةةا مالئمةةة للدراسةةة احلاليةةة.تعرف السةةالمة امل نيةةة أب ةةا "ال،ةةرع الةةذي يرمةةي اىل هتيئةةة مجيةةع ال ةةروف
املاديةة والن،سةةية واقجتماعيةة ،والة تك،ةةل أميةرب اوتةةاج مةةع اقهتمةايف برضةةا العامةةل عةا عملةةه.فالسةةالمة
امل نية هتةت ابلك ةف عةا أفضةل ال ةروف اقوسةاوية للعمةل ،وحةل امل ةكالت الصةناعية حةال علميةا "
)السيد رمضان1984( ،
ميما تعرف أب ا " توفري ما يل يف ما ال روط واملوال،ات ال،نية وا جراءات التن يمية يف بيئة
العمةل جلعل ةةا م مووةةة ولةةحية،مبعىن أن ق تقةةع في ةةا حةواد وق تن ة عن ةةا الةةاابت م نيةةة ") .سةةنان
املوسوري.(2004 ،
وهةةذا تعريةةف آخةةر مضةةمووه أن " السةةالمة امل نيةةة هةةي جمموعةةة ا جةراءات والتةةدابري الك،يلةةة
حبماية الرواح واملمتلكات يف املن ة الصناعية " (.عبا أبو امة.)1222 ،
ووكننةةا أن خنةةرج مةةا ميةةل هةةذه التعري،ةةات أبن السةةالمة امل نيةةة هةةي جمموعةةة ا جةراءات
ال ة ت ةةؤدي لت ةةوفري احلماي ةةة امل ني ةةة للع ةةاملني واحل ةةد م ةةا خل ةةر املع ةةدات واآلقت عل ةةى العام ةةل يف
املن ة ،وحماولة منع وقوع احلواد أو التقليل ما حدوث ا وتوفري اجلو امل ين السلي الةذي يسةاعد
العمال على العمل.
وجتدر ا ارة اىل أن مصلل السالمة امل نية أمشل ما مصلل األما الصناعي أو
السالمة الصناعية ،هذيا املصللحني يوحيان أبن املخاطر تقتصر على الصناعة فقط،يف حني أن
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ليس هناك عمل يف ظل التلور التكنولوجي لخلو ما خماطر خالة به،سواء ميان عمال خدميا ،أو
جتاراي أو زراعيا.

 )0األداء:

ابعتبار أن املورد الب ري أه املوارد ال تؤثر على أداء املن مة فقد هب بعض الباحثني
اىل حصر أداء املن مة يف أداء املورد الب ري فقط .ومت تعري،ه ما هذا املنللق على أوه " القدرة على
ا از امل ايف فريسلي ( Fericelli, 1996) ،وهو أيضا :و اط أو سلوك يؤدي اىل وتيجة وخالة
السلوك الذي يوري احمليط أبي كل ما األ كال(مصل،ى عا وري. )0330 ،وحسب Christian
 Batalفاألداء هو وتيجة ت،اعل ثال عنالر أساسية وهي :امل ارات ال وتلك ا ال،رد واملعارف ال
حيتاج ا ألداء عمله ومستوى التح،ي الذي حيض به ال،رد،مستوى تن ي العمل والوسائل املتاحة
لذلك ايستون اباتل(Chaistion Batal. 2000)،
 )4النظرة احلديثة يف تصميم العمل:
يّ ال،كر التقليدي بلوياوه على اجلواوب املادية،م مال يف لك اجلواوب ا وساوية
واقجتماعية.وقد ادى هذا اىل ظ ور أمناط سلوميية غري مرغوب في ا داخل ال،ضاء اقوتاجي،أو مبا
يعرف ابلتكاليف اخل،ي،ة أثرت سلبا على أداء األفراد واملن مات.ويف ضوء لك ولورض اعادة بعث
وحت،ي املوارد الب رية ظ رت و رايت حديثة أتخذ بعني اقعتبار خصائص األفراد ومؤهالهت وطبيعة
الوظي،ة،هلذا سنرمي على و رية العاملني قرتباط ا مبوضوع الدراسة دون التعرض اىل ابقي الن رايت األخرى.
 0-3نظرية العاملني:
ويللق علي ا أيضا الن رية ات املتورييا وتنسب اىل فرد يريك هريز برج
 )Herzbergالذي أجرى دراسة على  03م ند وحماسب يف مرمي للخدمات الن،سية،و كا ما
خالهلا أن يتولل اىل ال،صل بني العوامل املؤدية اىل الرضا والعوامل املؤدية اىل عديف الرضا .أويك
ميوهان( Annick Cohen, 2006) ،ويف اطار دراسته هذه ميّ بني ووعني ما امل اعر،لن ،ا اىل
العوامل الدافعة والعوامل الوقائية.
( Frederik

فالعوامل الدافعة:
ترتبط مبحتوى ومكوانت العمل،فإ ا توفرت ميان األفراد راضني عا وظائ، ،ولكا عديف
توفرها ق يؤدي ابلضرورة اىل حالة عالية ما اقستياء وعديف الرضا.وأه هذه العوامل :اق از،
التقديف،النمو ،اقعرتاف ،والتقدير ،املسؤولية (خليل حممد حسا ال ماع.)0333،
154

فعاليات امللتقى الدويل حول األرغنوميا ودورها يف الوقاية والتنمية ابلدول السائر يف طريق النمو ،خمرب الوقاية واألرغنوميا 03 -92 ،أفريل9319 ،

أما العوامل الوقائية:
ف ةةي العوام ةةل الة ة ي ةةؤدي وجوده ةةا اىل حت،ية ة العم ةةال بينم ةةا ي ةةؤدي غياهب ةةا اىل ت ةةدهور
مسةةتوى أدائ ة ،أي أ ةةا عوامةةل خارجيةةة ق ت ةرتبط ابلعمةةل (روايةةة حسةةني،)0333،وحسةةب ه ةذه
الن رية فتةوفر ال ةروط التن يميةة واقجتماعيةة ق يعمةل علةى زايدة دافعيةة األفةراد وامنةا يعمةل علةى
احلد ما م اعر األفراد ابقسةتياء و نةع مةا ظ ةور عةديف الرضةا (أمحةد مةاهر .)0333،ويف معاجلةة
"هريز برج" لعامل طبيعي الوظي،ة وحمتواها ضما عوامل التحضري ميّ بني أسلوبني:

أسلوب توسيع العمل:

يتضما هذا األسلوب اضافة واجبات أخرى للوظي،ة األساسية ال يقويف هبا العامل يف
العمةةل ،فبةةدق مةةا أن ي ةةل العامةةل يكةةرر و،ةةس العمةةل اجملة أ ،ومةةا ينةةتج عنةةه مةةا ملةةل وتعةةب فإونةةا
علةةه (العامةةل) يق ةويف إب ةةاز عمليةةات مةةا و،ةةس املسةةتوى لكن ةةا خمتل،ة،وهةةذا بصةة،ة دورية،وهةةذه
الت ةةكيلة تسةةم بتخ،يةةف الراتبةةة وخلةةق أو ةةلة متعةةددة يف حالةةة الوياب،وتسةةم ابلرتقيةةة امل نيةةة
للعمال ).جون ماري بري ( Jean Marie peretti. 1995،
أسلوب إثراء املهام:
يقصةةد مببةةدأ اث ةراء امل ةةايف اعلةةاء العةةاملني فرلةةة أميةةرب وحريةةة أوسةةع يف ختلةةيط وتن ةةي
ومراقبة أعماهل ،وهذا يعين زايدة التوسةع العمةودي يف الوظي،ةة،وابلتايل زايدة م ةارميته يف القةرارات
ال تتعلق بوظي،ته ب كل يؤدي اىل تويري يف حمتوى الوظي،ة.
عموما وكا القول أن "هريز برج" تولل اىل أن الرضا وعديف الرضا مها وقيضان،وليس
م ةةا الض ةةروري ال ةةتخلص م ةةا العوام ةةل ال ة ة ت ةةؤثر عل ةةى اس ةةتياء األف ة ةراد .فق ةةد لخل ةةق اوس ةةجاما يف
العمل،وليس ابلضرورة أن يؤدي لك اىل الرضا الوظي،ي،وابملقابل فقد اعترب بعض امل ككني أن
و رية ة ةةة "هة ة ةةريز ب ة ة ةةرج" تة ة ةةؤدي مة ة ةةا الناحي ة ة ةةة العملية ة ةةة اىل العة ة ةةودة اىل الن ري ة ة ةةة التقليدية ة ةةة لتن ة ة ةةي
املؤسسات،وخبالة مديرية األفراد وتعريف وحتديد امل ايف).(D, Roux
 -0السالمة املهنية:
عرف ةةد اللبق ةةة العمالي ةةة أوض ةةاعاً م ري ةةة داخ ةةل ال،ض ةةاء اقوتاجي،مي ه ةةا ميث ةةرة األخل ةةار
امل نية الة أملت ةا ظةروف ومالبسةات العمليةة الصةناعية.ورغة لةدور الت ةريعات القاووويةة اهلادفةة
اىل محاي ةةة العمة ةةال،اق أن الدولة ةةة مل تق ةةديف يف املاضة ةةي السة ةةحيق هل ةةذه اللبقة ةةة الرعاية ةةة الالزمة ةةة أو
التعةويض املناسةةب (ال ةاهرة حممةةد عبةد هللا .)0330،ومينتيجةةة حتميةة لكثافةةة الن ةاط اقجتمةةاعي
وال ةةروف اققتص ةةادية واقجتماعي ةةة للمجتمع ةةات الص ةةناعية تل ةةورت اقو م ةةة القاوووي ةةة والعناي ةةة
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ابلسالمة امل نية األخرى،ميتوفري العالج وتوفري أدوات ووسائل الوقايةة والعنايةة ابلتوعيةة والتةدريب
يف جمال السالمة امل نية.وعموما هتدف السالمة امل نية اىل:
 محاي ةةة العنص ةةر الب ةةري م ةةا اقل ةةاابت النامج ةةة ع ةةا خم ةةاطر بيئ ةةة العمل،و ل ةةك ون ةةع تعرضة ةللحواد وا لاابت واألمراض امل نية .
 احل،اظ على مقومات العنصةر املةادي املتمثةل يف املن ة ت ومةا حتتويةه مةا أج ة ة ومعةدات مةاالتلف والضياع وتيجة للحواد .
 توفري وتن،يذ ميافة ا رتاطات السةالمة والصةحة امل نيةة الة تك،ةل تةوفري بيئةة آمنةة حتقةق الوقايةةما املخاطر للعنصريا الب ري واملادي.
 تسةةت دف السةةالمة امل نيةةة ميمةةن ج علمةةي تثبيةةد األمةةان واللم وينةةة يف قلةةوب العةةاملني أثنةةاءقيام أبعماهل ،واحلد ما ووابت القلق وال ،ع والتوتر وميل اقضلراابت الن،سية ال تنتاهب
 خت ،ةةيض ميل،ة ةةة اقوتاج،و لة ةةك بتة ةةوفري األم ة ةوال ال ة ة تة ةةدفع وتيجة ةةة وقة ةةوع ح ة ةواد العمة ةةل مة ةةاتعويضةةات ومصةةاريف عةةالج ،ووقةةل والةةالح واسةةتبدال املع ة ّدات واألج ة ة أو املن ة ت ال ة
تتعرض للتلف والدمار وخت،يض الن،قات املتعلقة بوقد العمل الضائع،وتيجة حدو الاابت
العمل واألمراض امل نية وتكاليف استبدال العامل وتدريب ما حيل حمله .
 خلق الوعي لدى العةاملني فيمةا يتعلةق ابألسةاليب واللةرق اآلمنةة ألداء العمةل وأمهيتةه ا ل اميةةبقواعد السالمة وال ما ا تدعي السالمة والصحة امل نية،وميذلك رفع معنوايت العاملني
وزايدة ثقت أبو،س ،وابلتايل زايدة اوتاجيت وحتسني أدائ .
عموما تتلخص أهداف السالمة امل نية يف محاية عنالر اقوتاج ما موارد ب رية مادية تقنية
مةةا الضةةرر والتلةةف الةةذي قةةد يلحةةق هبةةا مةةا ج ةراء وقةةوع احل ةواد وال ةاابت العمل،و لةةك عةةا طريةةق
جمموعة ما اقجراءات وا حتياطات الوقائية واختا احللول اهلندسية (ال،نية) والصحية الضرورية هبدف
أتمني بيئة عمل آمنة ما املخاطر واألمراض امل نية .
 -3أبعاد السالمة املهنية:
مث ةةة عالق ةةة مبا ةةرة ب ةةني ج ةةود املن م ةةة يف جم ةةال الس ةةالمة امل ني ةةة وبة ةني فعاليت ةةا يف حتقي ةةق
أهةةداف ا ،مما يوج ةةب علي ةةا وضةةع سياس ةةة اداري ةةة حبيةةث تص ةةب مس ة لة محايةةة الع ةةاملني م ةةا اقل ةةاابت
واألمراض امل نيةة مةا أهة مسةؤولية املن مةة،وان هةذه املسةؤولية ليسةد أدبيةة فحسةب بةل أ ةا مسةؤولية
ادارية أساسية وضرورية اقتصادية واجتماعية.ووكا اجياز أبعاد السالمة امل نية فيما يلي:
 البع ــد اهلندس ــي :بت ةةوفري ال ةةروف املادي ةةة املناس ةةبة،ومالئمة التص ةةمي املالئة ة للمب ةةاين،وتوفري156
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اققت احلديثة ...اخل.

 البعـ ــد الصـ ــحي :ي،ة ةةرض ضة ةةرورة اج ة ةراء ال،حولة ةةات اللبية ةةة ال ة ةةاملة للمر ة ةةحني للتعية ةةنيواس ةةتعمال أدوات الوقاي ةةة ال خص ةةية املناس ةةبة للوقاي ةةة م ةةا األخلار،ووض ةةع سياس ةةة واض ةةحة
للت مني الصحي.

 البعـ ــد األم ـ ــين  :يتمثة ةةل يف محة ةةالت التحسة ةةيس والتوعية ةةة للعمة ةةال ميإلة ةةدار و ة ةةرة اعالمية ةةةواحص ةةائية ع ةةا احل ة ةواد ال ة ة وقع ةةد يف املؤسسة،اض ةةافة اىل البع ةةد التن يم ةةي اخل ةةدمي أو
اقجتماعي والبيئي.

 -0إجراءات وبرامج السالمة املهنية:

ان ما تنص عليه الت ريعات هةو ضةرورة اقهتمةايف بصةحة وسةالمة العمال،و لةك مةا خةالل
اجبةةار ميةةل مةةا أرابب العمةةل والعمةةال أو،سة علةةى اتبةةاع أسةةاليب واجةراءات وتبةةين لةربامج الصةةحة يف
جمال السالمة امل نية،وتتمثل هذه ا جراءات والربامج يف مايلي:
 0-0حتسني ظروف العمل:
يقصةد ب ةروف العمةةل ميةل مةةا حيةيط ببنيةةة األعمةال والةذي يةةؤثر علةى الصةةحة واحليةاة ال،رديةةة
واقجتماعيةةة للعمةةال .سةةكيون ااتل Sekion Etal,(2001) ،وت ةةمل ظةةروف العمةةل املاديةةة و ةواحي
متعددة ما اضاءة،حرارة،رطوبة،الضجيج ،الوبار،األتربة الت وية الوازات الضارة .
 2-0حتسني ظروف العمل االجتماعية:
وهي مبوازاة ال روف املادية للعمل،حيث قبد ما اعلةاء امهيةة للجاوةب اقجتمةاعي السةائد
يف املن مة ميا راف،القيادة،منط اقتصال،مجاعة العمل.
 0-0ادماج السالمة املهنية ضمن اختيارات التوظيف:
ان تةةورط العامةةل وتسةةببه يف وقةةوع حةواد العمةةل دفةةع ابلعديةةد مةةا اخلةرباء اىل اقةرتاح اجةراء
احتياطةات وقائيةةة لتجنةب احلةواد امل نيةةة عةا طريةةق اختيةار يةةد عاملةةة أقةل عرضةةة للحواد ،و لةةك
إبجةراء اختبةةارات قبةةل التوظيةةف حتةةدد مةةدى امةةتالمي للممية ات املللوبةةة .ومةةا بةةني هةةذه اقختبةةارات
ةةد اختب ةةارات اقس ةةتقرار الن،س ةةي،مقاييس التنس ةةيق العض ةةلي،اختبارات امل ةةارات البص ة ةرية،اختبارات
مصداقية املوظف ( ديسلر جاري. )0330،
 3-0إشراك العمال يف وضع برامج السالمة املهنية:
تؤدي م ارمية العمال اىل ااثرة اهتمام وت جيع يف تن،يذ األمور ال يقصد هبا محايت
ورعةةايت .مبعةةىن آخةةر أوةةه ا ا مت ت ةةجيع العمةةال علةةى اق ةرتاك واملسةةامهة يف حتديةةد متللبةةات السةةالمة
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امل نية لوظائ ،فإ سوف يضعون أو،سة موضةع املسةؤولية.وسةوف يقبلو ةا أل ةا تكةون انبعةة مةا
أو،س .
 0-0التدريب على منع احلوادث:
ي ةةدف الت ةةدريب اىل خ ،ةةض أخل ةةار احل ةواد م ةةا خ ةةالل تعل ةةي األف ةراد ل ةةبعض األس ةةاليب
اجلديةةدة للسةةلوك السةةلي يف الوظي،ة،وجتةةدر ا ةةارة أوةةه مةةا األفضةةل أن يقةويف ابلتةةدريب أ ةةخاص مةةا
داخل املؤسسةة و،سة ا الةذيا يعلمةون عةا األحةدا اليوميةة الة تقةع أثنةاء العمل،وقةد يكةون م نةد
السةالمة امل نيةة أو امل ةرف املبا ةر علةى العمل،ميووةه واحةةد مةا أفةراد املؤسسةة العةارفني ابألوضةاع الة
تعرتض العمال أو ت كل هل لعوبة يف األداء
 6-0استخدام معدات ووسائل الوقاية الشخصية:
يقصةةد هبةةا جمموعةةة وسةةائل يسةةتخدم ا العامةةل لتوليةةة جة ء أو عضةةو أو جمموعةةة اعضةةاء مةةا
جسةةمه ل،ةةرض احلمايةةة مةةا ح ةواد العمةةل .وتتمثةةل معةةدات ووسةةائل الوقايةةة ال خصةةية يف :املالبةةس
الواقي ة ةةة ،أدوات محاي ة ةةة الوج ة ةةه والعين ة ةةني،أدوات محاي ة ةةة الي ة ةةديا ،أدوات محاي ة ةةة ال ة ة ةرأ  ،أدوات محاي ة ةةة
القدمني،أدوات محاية السمع،أدوات محاية اجل از التن،سي .
ميمةةا وكةةا أن وةذمير أيضةةا مةةا بةةني ا جةراءات الوقائيةةة اسةةتعمال اقعةةالانت وامللصةةقات يف
جمةةال السةةالمة امل نيةةة،توفري اقسةةعاف األويل واملسةةاعدة اللبيةةة (طةةب العمةةل ) مةةا قبةةل أطبةةاء خمتصةةني
و وي مي،اءة عالية) .طيب بلولة ( Tayeb Belloula, 1994،اضافة اىل اتباع أو مة حت،ي ية وأتديبية
خالة ابلسالمة امل نية.
اإلجراءات املهنية للدراسة:
ةةد هةةذه الدراسةةة يف مؤسسةةة لةةرموك للم ةةروابت الوازيةةة بسةةليف،وال تقةةع يف منلقةةة
الن اطات الصناعية رق  00 :احملا ية لللريق الوطين الرابط بني وقية سليف ووقيةة قسةنلينة،مياود
فيم ةةا مض ةةى تس ةةمى املق ةةى ال ةةرقية الك ةةربى ،ويف س ةةنة  0300ق ةةرر الس ةةيد مص ةةل،ى ل ةةرموك تل ةةوير
املؤسسة،وموالةةلة العمةةل رفقةةة أبنائةةه .حتتةةوي املؤسسةةة حاليةةا  006عامةةل مةةوزعيني خسةةب التصةةني،ات
التالية 00:اداري 06،أعوان التحك والصياوة 000،عمال تن،يذيا.
دامد الدراسة ما  06في،ري اىل غاية  06في،ري ،0300وأجريد الدراسةة علةى  60عامةل

قصةد معرفةةة أرائ ة عةةا طبيعةةة تصةةمي العمةةل وبةةرامج السةالمة امل نيةةة.وقةةد مت اسةةتخدايف عينــة عشــوائية

عرضية فرضت ا طبيعةة الدراسةة.أمةا أدوات مجةع البيةاانت فقةد اعتمةدان علةى اقسةتمارة مية داة رئيسةية
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جلمةةع املعلومةةات .وقةةد مت اج ةراء  30مقةةابالت مةةع ا داريةةني لتس ة يل الدراسةةة واملسةةاعدة ،يف حةةني مت
اعتماد املن ج الول،ي التحليلي ميمن ج رئيسي هلذه الدراسة.
نتائج الدراسة:

مناقشة وحتليل نتائج فروض الدراسة:
بعد تبويب اجلداول وحتليل البياانت املتحصل علي ا ما امليدان حناول أن وعرض أه النتائج
األساسةةية واملتعلقةةة ابل،رضةةية األوىل ومضةةمو ا أن مؤسسةةة لةةرموك تلبةةق اللةةرق احلديثةةة يف تصةةمي
العمل وابلتايل تكيف العامل مع منصبه دلد النتائج املتولل الي ا أن:
-

وسبة % 03.03راضون عا منصب العمل،فخصائص املنصب وخصائص العامل متوافقان.
مي ،د الدراسة أن ا دارة ق تقويف بقيا مدى هذا التوافق و لك بنسبة .% 00.60
ميمةةا أجةةاب مع ة العمةةال بنسةةبة  % 00.00أن تقةةدير الوظةةائف موجةةودة يف املؤسسةةة،وهي
طريقة كا ما ت،ادي اقج اد الن،سي.
أميةةدت وسةةبة  % 00.03مةةا جممةةوع اقجةةاابت أن مكةةان العمةةل يتصةةف هبةةامش مةةا احلريةةة
واقستقاللية،وهذا م،يد ما الناحية العملية.

-

فيما لخص ال،رضية الثاويةة والة م،ادهةا أن مؤسسةة لةرموك ق تلبةق بةرامج السةالمة امل نيةة
فوج ةةدان أن وس ةةبة  %60.03ت ةةرى غي ةةاب اقجة ةراءات التحس ةةينية ل ةةروف العم ةةل .أم ةةا ع ةةا
الدورات التدريبية فقد أجاب  % 00.60أبوه ق توجد دورات تدريبية سواء مياود داخلية أو
خارجية ما أجل حتسني قدراهت .
يصةرح  % 60.06مةا جممةوع اقجةاابت أوةه ق يوجةد اهتمةايف ميبةري إبدراج اختبةارات السةالمة
امل نيةةة ضةةما اختيةةارات التوظيف.ولعةةل اقختبةةار الوحيةةد املعمةةول بةةه مةةا بةةني اقختبةةارات
املتعددة للسالمة امل نية هو اختبار امل ارات البصرية.
املؤسسة ق ت رك يف ميثري ما األحيان عماهلا يف وضع الربامج وا جراءات اخلالة ابلسالمة
امل نية،و لك بنسبة . % 00.30
يؤميةةد مع ة العمةةال أن املؤسسةةة ق تعمةةل علةةى تةةوفري مجيةةع متللبةةات ومسةةتل مات الوقايةةة
ال خصةةية ،رغة أن مع ة العمةةال يف حاجةةة ملثةةل هةةذه املسةةتل مات،ميما ا ةةا ق ت ةةدد علةةى
ضرورة الت ايف العمال على استعمال وسائل احلماية ال خصية.
يق ةةدر أميث ةةر م ةةا وص ةةف جمتم ةةع البح ةةث بنس ةةبة  % 00.00أن املؤسس ةةة تق ةويف بص ةةياوة دوري ةةة

-

نتائج الفرضية لثانية:

-

-

-
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لآلقت واألج ة ت،اداي لألخلار امل نية.

نتائج الفرضية الثالثة:

 وال م،ادها أن لربامج السالمة امل نية أثر على حتسني أداء العاملني،فقد أجاب العمال بنسبة % 00.30أوه فعال تؤثر ظروف العمل خالة املادية السلبية على أألداء الكلي.
 أما عةا اللريةق يف تصةمي العمةل فقةد لةرح بنسةبة  % 60.00أن تةدوير امل ةايف واثةراء منالةبالعمة ةةل ية ةةؤدي اىل حتسة ةةني األداء،وتة ةةدع وسة ةةبة  % 03.00أن األداء يت ة ة ثر بعامة ةةل الة ةةدورات
التكوينيةةة والتدريبيةةة .وأخ ةريا أجةةاب العمةةال بنسةةبة  % 30.30أن التن ةةي اجليةةد ووضةةع ب ةرامج
السالمة امل نية يؤثران اجيااب على األداء العمايل.

خامتة:

يف ظةةل احملةةيط املتقلةةب تواجةةه املؤسسةةات معرميةةة رسةةة لكسةةب األفضةةليات ال ة وكةةا أن
ت ةةدع موقع ةةا وتض ةةما هل ةةا البقاء،معتم ةةدة وب ةةكل مت اي ةةد عل ةةى امل ةوارد الب ةرية وال ة تعت ةةرب م ةةا أه ة
مقومةةات النجاح،لةةذا توليةةه أغلةةب املؤسسةةات أمهيةةة ابلوةةة للمسةةائل الة تتعلةةق جبةةذب وتلةةوير مواردهةةا
الب رية والعمل على احملاف ة على سالمت ا مةا خةالل تةوفري أقصةى درجةات السةالمة امل نيةة يف مكةان
العمة ة ةةل وعية ة ةةا من ة ة ةةا أبمهية ة ةةة هة ة ةةذا اجلاوة ة ةةب يف حتسة ة ةةني األداء واقوعكاسة ة ةةات ال ة ة ة تة ة ةةنج عة ة ةةا عة ة ةةديف
توفره،ميةةاحلواد امل نيةةة الة مياوةةد تصةةنف مينتيجةةة حتميةةة للن ةةاط مل تعةةد بةةذلك األمةةر املسةةل بةةه،بل
اضحد عالمة اختالل جيب التحك في ا والسيلرة علي ا.
التوصيات:
-

-

الع مل على ارساء ثقافة ت دد على السالمة امل نية وإب راك العمال.
دمج مس لة السالمة امل نية يف مكان العمل ضةما السياسةة العامةة للمؤسسةة واسةتوالل لةك
يف اعادة تصمي األعمال.
التكثيةف مةةا الةربامج الة تسةةت دف توعيةةة العمةال مةةا املخةةاطر امل نيةةة،مما وكةةن مةةا ت،ةةادي
الوقوع يف األحدا .
العم ةةل عل ةةى رس ةةكلة وأتهي ةةل مس ةةريي املؤسس ةةة م ةةا خ ةةالل تن ةةي دورات تدريبي ةةة وتكويني ةةة
ومسةةاعدهت علةةى تلبيةةق خمتلةةف األو ةةلة احلديثةةة الة مةةا ة ا أن تةةنعكس اجيةةااب علةةى العمةةال
واملؤسسة يف آن واحد.
جيةةب علةةى املؤسسةةة القيةةايف بتلةةوير واسةةتوالل امكاويةةات أفرادهةةا ومةةنح التعليمةةات واملعةةارف
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-

حول اسرتاتيجيات تصمي العمل أو اثرائه.
مراعاة ال روف السيكولوجية واقجتماعية والثقافية ال تتواجد في ا املؤسسة والعمل.
اقهتمايف ابلصياوة الدورية للمعدات واآلقت.
دع املرامي املتخصصة للبحو والدراسات اخلالةة ابلسةالمة امل نيةة وتلةوير املنةاهج التدريبيةة
اخلالة بذلك.
ضرورة اقستعاوة ابملتخصصني علميا ،واقست،ادة ما خةربات الةدول املتقدمةة يف جمةال تصةمي
العمل وبرامج السالمة امل نية.
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Résumé:
La vue moderne dans la conception du travail et le rôle des
programmes de sécurité du travail dans l'amélioration de la
performance des travailleurs
Le sujet proposé représente une tentative d’évaluation de conception
du travail et les programmes de sécurité du travail appliqué en entreprise
industrielle, dans le but de suggérer des solutions pour diminuer les accidents
du travail.
Cette tentative d’évaluation s’est concentré principalement sur le
pourcentage de la réalisation des programmes de sécurité et conception de
travail afin d’améliorer la performance des travailleurs et les protéger contre
toute sorte de danger. Diminuer les accidents, le coût total le sens qu’ils
sortent les objectifs que tout programmes de sécurité vise a réaliser.
En plus de l’étude théorique des conditions du travail, des accidents
du travail dans l’entreprise SARMOUK il s’est avéré à travers cette étude le
taux de réalisation des programmes de la sécurité et de la conception du
travail par rapport aux objectifs.
L’importance de cette étude réside fondamentalement dans la
réalisation des résultats sur lesquels on a donné des suggestions selon
l’extraction des points forts et des points faibles du programme de sécurité
du travail appliqué.
Mots clés: conception du travail, programmes de sécurité professionnelle,
amélioration de la performance des travailleurs, les travailleurs.
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