


 شكر و تقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم"  

نور  طب القلوب و شفائها على سيدنا محمد م علىالوالس الةوالص
 اإلبصار و ضيائها .

أوال و قبل كل شيئ نشكر اهلل عز وجل عاله الذي وقفنا إلتمام ىذا 
العمل المتواضع و نرجو من جاللتو أن يوفقني و إياكم في المستقبل 

. إلى خير ما نرضاه  

نتقدم بشكرنا الخاص و إحترامنا الكبير إلى كل من ساىم في تقديم يد 
 العون إلنجاز ىذا البحث األستاذة الفاضلة " سيدي موسى ليلى " التي 

القيمة  اومساعدته اوسعة صدرى اعلى ىذا العمل وعلى صبرىأشرفت 
ساتذة علم أالتي كانت لنا السند الحقيقي في إتمام عملنا , ولكل 

, كما نوجو شكر خاص إلى  تنظيم وعمل تماع وتحديدا تخصصجاإل
مستغانم , فلوال  -طلبة علم اإلجتماع بجامعة عبد الحميد بن باديس 

أحسسنا بمتعة العمل و حالوة البحث , و لما وصلنا إلى وجودىم لما 
 ما وصلنا إليو فلهم منا كل الشكر ...



 
 

ىل  ىل روح وإدلي رمحه هللا و أ سكنه فس يح جناته  إ  إ 

... رمحه  وإدلي إحلبيبجنات إخلدل اي أ عظم إلرجال و أ نبلهم 

 هللا 

ىل وإدليت إلغالية إلقلب إذلي ينبض ابحلب و إلصدق و  إ 

 إلعطاء أ طال هللا يف معرها ...
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 أ

 ،التنسيق بني مجيع عناصره ادلادية و التقنية و البشرية اخلاصة على  يرتكز جناح ادلنظمات وادلؤسسات العامة و

، ولكي ينجح ديثل األفراد فيها أمهية كبرية  ولعل أبرز ركيزة من ركائز التنظيم تتمثل يف العنصر البشري حيث

التنظيم يف بلوغ مسعاه ال بد لو من اإلىتماـ هبذا العنصر و خلق بيئة عمل مناسبة لو كوف ىذا األخري ىو األداة 

احليوية واحملرؾ األساسي لباقي عناصر التنظيم ، و ىو من مقومات جناح ادلنظمات ، األمر الذي جعلو حيضى 

داريني و الباحثني و أربا  العمل و ادلؤسسات من خلاؿ ثحث يف مجيع اوجواب  و الوسائل و ادلصادر بإىتماـ اإل

ىتمامهم على ظروؼ العمل دلا ذلا من تأثري عليو و على التنظيم ككل إاليت تؤدي إىل رضاه . و قد سلطو 

 تنظيمية ... إخلبدراسة ظروؼ العمل بكافة أبواعها : الفزيائية ، اإلجتماعية و ال افإىتمو 

ديثل ادلورد البشري العنصر احليوي داخل التنظيم وأساس لكل عملية ، فوجود ادلؤسسة مرتبط بوجود العنصر 

الفعاؿ وباوجهد الذي يبذلو ، ال ديكن للعامل أف ديارس مهامو دوف أف يؤثر ويتأثر مبا حييط بو من ظروؼ فهو 

ئد فيو ، وعندما بتكلم عن ظروؼ العمل فاألمر ال يتعلق فقط ليس مبعزؿ عن زليط عملو و ال عن ادلناخ السا

ادلكافآت .... بل يتعداه إىل جواب  أخرى كاوجاب   باوجاب  ادلادي ، أو بساعات العمل ، أو باحلوافز ، و

 ادلعنوي و اإلجتماعي ... وكل ىذا لو دور زلوري يف توجيو سلوؾ العامل.

لعمل على الوفاء مبتطلباهتم ، وإجياد السبل الكفيلة برفع معنويات العاملني ، ىتماـ باألفراد من خلاؿ الذا جاء اإل

ولذلك حتقق تلػك ادلنظمات وادلؤسسات أىدافها ، ويعد موضوع ظروؼ العمل من ادلوضػوعات التػي حظيت وما 

ىم االيت تستزاؿ حتظى بإىتماـ الباحثني ولعل السب  يف ذلك ىو أف ظروؼ العمل تعترب أحد أىم ادلتغريات 

  السائدة يف مكاف العمل يعد أمرا األجواءبابعكاساهتا على معنويات العػاملني وبالتايل على أدائهم الوظيفي ، ف

و ختتلف ظروؼ العمل وتأثرياهتا من منظمة إىل  حامسا و مهما لتحمل قدرة العاملني على اإلستقرار يف العمل ،

فادلؤسسات الصحية منها العيادات ىي أكثر ادلؤسسات حساسية و أكثر ادلؤسسات اليت ينبغي اإلىتماـ  أخرى ،

هبا كوهنا تتابع صحة ووقاية الفرد و اجملتمع ، فتأثر ىذه ادلؤسسات بظروؼ العمل سيولد عنو تأثر أداء العاملني و 



 مقدمة 
 

 
ب  

، و بالتايل يكوف ذلا إبعكاس على ادلرضى ادلتوافدين ويف ميوالهتم إجتاه العمل واجملموعة اليت يعمل معها سلوكهم 

ذلا ، فحىت يتمكن العامل من تأدية عملو على أحسن وجو وج  على إي مؤسسة تسعي إىل حتقيق أىدافها و 

ضماف إستمرارىا أف هتتم بتوفري أحسن الظروؼ ادلناسبة ذلذه ادلوارد البشرية كما عليها احلرص على احلفاظ عليها 

 .واجد ىذه ادلوارد البشرية داخلها ألف ىذه األخرية ىي حجر األساس يف أية  مؤسسة ضماف ت و

الشك أف البحث يف أي موضوع تكوف وراءه أسبا  معينة تدفع الباحث إىل دراستو و التعمق فيو ، و من 

تعددة ادلعيادة األسبا  اليت جعلتنا خنتار موضوع تأثري ظروؼ العمل على األداء الوظيفي للطاقم الطيب يف ال

دة اخلدمات فراح زلمد لدائرة عني النويصي مستغاًل ىي أف ظروؼ العمل جديرة بالدراسة يف العيادة متعد

  األمهية ادلتزايدة اليت يعرفها موضوع ظروؼ العمل ،أيضا  ادلوارد البشرية و أدائهم  علىاخلدمات و دلا ذلا من تأثري 

خاصة مع ظهور النقابات العمالية اليت تندد بتحسني حياة العمل و تعمل جاىدة لوضع ادلعايري الدولية لظروؼ 

قلة اإلىتماـ مبوضوع ظروؼ و العمل تسًتشد هبا ادلؤسسات عند القياـ بعملية التهيئة على مستوى ادلؤسسة ، 

لوظيفي جدير بالبحث والتشخيص للوقوؼ على و كذلك أف األداء ا العمل على مستوى عيادة متعددة اخلدمات

متطلباتو ليتحقق بشكل إجيايب وحيقق معو متطلبات قطاع ادلوارد البشرية ، و أيضا األمر ادلهم الذي دفعنا إلختيار 

ىذا ادلوضوع ىو حتسيس ادلؤسسات اوجزائرية بشىت رلاالهتا بأمهية ادلورد البشري و بالتايل اإلىتماـ بو بتوفري 

 مل مناسبة و بيئة عمل ملائمة ، ثحيث تساىم يف الرفع من مستوى أدائو الوظيفي .ظروؼ ع

زلاولة معرفة  يف التعرؼ على سلتلف ظروؼ العمل اليت حتيط بالعامل يف مكاف عملو وو تتمثل أىداؼ دراستنا 

لاقة بني ظروؼ العمل ظروؼ العمل اليت تؤدي اىل حتقيق مستوى أداء العاملني ادلطلو  ، كذلك زلاولة معرفة الع

مدى تأثري ظروؼ العمل على الوضعية االجتماعية للعامل داخل تبيني  و، و األداء الوظيفي للطاقم الطيب 

 العيادة.
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تعددة اخلدمات فراح زلمد لدائرة عني ادلو تتلخص أمهية دراستنا يف إلقاء الضوء على ظروؼ العمل داخل العيادة 

و الوقوؼ عند أثار و إبعكاسات ظروؼ العمل على أداء الطاقم الطيب و كفاءاهتم ، أيضا  النويصي مستغاًل ،

األمهية اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت يكتسيها ادلوضوع السيما بعدما أدركت ادلؤسسات أمهية العنصر البشري و 

 تسليمها بأبو ادلصدر الرئيسي للرقي بأدائها .

ستنا احلالية اليت تتمحور حوؿ موضوع تأثري ظروؼ العمل على األداء الوظيفي ويف ىذا السياؽ فقد قسما درا 

 داخل عيادة متعددة اخلدمات فراح زلمد لدائرة عني النويصي والية مستغاًل  كاأليت : 

يتناوؿ اإلطار ادلنهجي للدراسة ، و لقد مت فيو طرح اإلشكالية ، و الفرضيات و حتديد مفاىيم الفصل األول : 

وي علاقة موضوع تحتخري ادلقاربة السوسيولوجية الذي اسة ، و الدراسات السابقة ، صعوبات الدراسة ، يف األالدر 

، كتذكري فقط حوؿ أسبا  إختيار  ادلوضوع و أىداؼ الدراسة و ة بتخصص علم إجتماع تنظيم و عمل الدراس

 أمهية الدراسة ذكرباىا سابقا فادلقدمة .

و ىو فصل بظري حوؿ ظروؼ العمل ، تطرقنا فيو إىل التطور التارخيي لظروؼ العمل ، مفهـو الفصل الثاني : 

ظروؼ العمل ، أبواع ظروؼ العمل ، أمهية حتسني ظروؼ العمل ، أىداؼ توفري ظروؼ عمل ملائمة ، و يف 

 األخري أسالي  حتسني ظروؼ العمل 

يو مفهـو األداء الوظيفي ، زلددات األداء الوظيفي ، عرضنا ف فصل بظري حوؿ األداء الوظيفيالفصل الثالث : 

أبواع األداء الوظيفي ، عناصر و أبعاد األداء الوظيفي ، مؤشرات األداء الوظيفي ، تقييم األداء و أىداؼ عملية 

 التقييم ، و يف األخري طرؽ قياس و تقييم األداء الوظيفي يف ادلؤسسات .

فيو بعرض الدراسة ناوؿ تفاصيل اوجاب  ادليداين للدراسة ، قمنا و ىو الفصل الذي يتالفصل الرابع : 

 ، مث عرضنا فيو رلاالت الدراسة ، رلتمع و عينة الدراسة ، منهج الدراسة ، أدوات الدراسة .اإلستطلاعية 
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بالبيابات الشخصية و  و ىو الفصل األخري الذي قمنا فيع بعرض و حتليل اوجداوؿ اخلاصةالفصل الخامس : 

 و يف األخري توصيات .العامة بالفرضية األوىل و الثابية ، إضافة إىل النتائج  داوؿ اخلاصةاوج

العناصر ادلتبقية  و خادتة ، و يف األخري  و بشري أف لكل فصل من الفصوؿ حيتوي على دتهيد و ملخص للفصل ،

 كقائمة ادلراجع و ادللاحق ادلعتمدة يف الدراسة .
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 اإلشكالية :  .1

تعترب ادلؤسسات اليـو مسة من مسات العصر ، فهي متواجدة يف حياتنا اإلجتماعية لتشمل كافة نواحيها ادلختلفة 

تتفاعل فيو رلموعة من ادلوارد منها البشرية و ادلالية و التنظيمية ادلختلفة ، و يعتمد صلاح  بإعتبارىا نسق إجتماعيا

ادلؤسسات يف إدارة موارده البشرية على اإلدارة الواعية اليت تقـو بتهيئة الظروؼ ادلناسبة حىت تتحصل على أقصى 

اليت من شاهنا أف تساىم يف حتقيق ىذا ادلردود ،  مردود فتوفر الظروؼ ادلالئمة يكوف إنطالقا من بيئة العمل ادلهنية

نظرا للدور الفعاؿ الذي تلعبو مؤسسات القطاع الصحي يف دفع عجلة التنمية ، بإعتبارىا مؤسسات تساىم يف و 

يف ظل التغَتات والتطورات احلاصلة يف اجملتمعات  حتقيق الرفاىية من خالؿ تقدمی اخلدمات الصحية للمجتمع ، و

ستمر للسكاف وتزايد الطلب على اخلدمات الصحية ، أصبح على ادلؤسسات الصحية و طلص بالذكر من ظلو م

العيادات مواكبة ىذه التطورات واحلرص على تقدمی خدمات صحية عالية اجلودة و ذلك بالعمل على حتسُت 

عة صحة ووقاية الفرد و ، و دلا كاف القطاع الصحي من القطاعات األكثر حساسية اليت تتم فيو متابظروؼ العمل 

اجملتمع كاف ال بد من دتتع العاملُت يف ىذا القطاع بظروؼ عمل مناسبة اليت تضمن أداء و تقدمی خدمات صحية 

دورا زلوريا اليت تلعب ذات نوعية جيدة بإخالص و دوف تقصَت ، و ىذا بالطبع ػلتاج توافر ظروؼ عمل مالئمة  

و متغَتات ىذه الظروؼ تأثَتات باإلغلاب و بالسلب على العاملُت فيو  حيث دتارس عوامليف صلاح ىذا القطاع 

 وعلى مستوى أدائهم . 

حيث أنو من شأف متغَتات ظروؼ العمل و ادلتضمنة أساسا طبيعة العمل نفسو ، أنظمة و إجراءات العمل ، 

تكوف مصدر رضا و حتفيز  أساليب و شلارسات اإلدارة ، إضافة إىل العوامل ادلادية و اإلجتماعية ....إخل أف

بالنسبة للعاملُت كما قد تكوف مصدرا للضغوط و التوتر لديهم شلا يًتؾ أثارا نفسية و إجتماعية و إقتصادية 

 عليهم و على ادلؤسسة على حد سواء .
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كذلك اإلىتماـ بتطوير ورفع مستوى األداء الوظيفي أصبح ضرورة ألي مؤسسة ألنو يساىم يف حتقيق األىداؼ 

رسومة ، حيث صلده يأخذ عدة اشكاؿ و إجتاىات اليت من بينها اإلىتماـ بادلوظف و هتيئتو علميا و عمليا ، ادل

إضافة إىل توفَت ظروؼ عمل مناسبة مادية و معنوية دتكنو من إبراز قدراتو و مهاراتو العلمية و الفنية يف أداء 

 وظائفو و على مستوى جيد من الكفاءة و الفعالية .

العمل ادلناسبة إذا حتققت لدى العامل حتما سيكوف ذلا انعكاس إغلايب على الفرد و ادلؤسسة من  إف ظروؼ

خالؿ بلوغ أىداؼ منهما ، و يف ادلقابل  إذا مل حتقق سيكوف ذلا تأثَت سليب على كليهما ، كوف بيئة العمل 

ة و على إجتاىاهتم و سلوكياهتم يف العمل ، حتتوي على رلموعة من ادلتغَتات ذات التأثَت ادلباشر على ادلوارد البشري

حيث أنو كثَتا ما يواجو العاملوف داخل ادلؤسسة مواقف و ظروؼ سلتلفة يتعرضوف من خالذلا حلاالت اإلضطراب 

 و القلق الذي يؤثر سلبا على نفسيتهم و سلوكياهتم و منو على أدائهم للعمل . 

ظروؼ العمل على األداء الوظيفي للطاقم الطيب يف عيادة و يف ىذه الدراسة سنقـو بالبحث عن مدى تأثَت 

اإلستشارية الطبية والعالجية البسيطة و لتقدمی الرعاية الصحية واخلدمات  منشأةو ىي  متعددة اخلدمات ،

: ما مدى تأثير ظروف العمل على و على ضوء ما سبق نطرح التساؤؿ الرئيسي كالتايل  اإلسعافات األولية

 مستغانم ؟  -متعددة الخدمات فراح محمد دائرة عين النويصي اللطاقم الطبي في العيادة وظيفي لاألداء ال

 كاآليت:   ىي ؽلكن طرح رلموعة من التساؤالت الفرعية وو إنطالقا من ىذا السؤاؿ الرئيسي 

  ؟ ي لوالية مستغاًلتعددة اخلدمات فراح زلمد دائرة عُت النويصادلعيادة الما طبيعة ظروؼ العمل السائدة يف   -

دائرة عُت النويصي لوالية عيادة متعددة اخلدمات فراح زلمد طاقم الطيب لللما مستويات األداء الوظيفي   -

 مستغاًل ؟ 
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 فرضيات الدراسة : .2

تتميز طبيعة ظروؼ العمل يف عيادة متعددة اخلدمات فراح زلمد دائرة عُت النويصي لوالية مستغاًل بعدـ   -

  للعمل . مالئمتها

تؤثر ظروؼ العمل على األداء الوظيفي للطاقم الطيب لعيادة متعددة اخلدمات فراح زلمد دائرة عُت النويصي  -

 لوالية مستغاًل .

 تحديد مفاهيم الدراسة : .3

يقصد بظروؼ العمل تلك العوامل اليت حتيط بالعامل وتوجو سلوكو يف عملو وتنقسم  : ظروف العمل .3.1

تنظيمية واجتماعية . فهي إحدى احملددات األساسية دلستوى نشاط العماؿ ، مبعٌت  إىل عوامل فيزيائية ،

 ، و تنقسم ظروؼ العمل اىل : 1العوامل اليت بإمكاهنا تسهيل أو إعاقة وتَتة العمل  رلموعة

رة يقصد بظروؼ العمل الفيزيائية اإلضاءة ، التهوية الضوضاء ، الرطوبة ، احلرا  : ظروف العمل الفيزيائية

ر يف توفَت جو عمل آمن والنظافة وىي ذات تأثَت كبَت على الصحة البدنية والنفسية للعامل ، دلا ذلا من دو 

                                                                                                                       .ومريح

تتمثل يف إجراءات العمل ، ساعات العمل وتكنولوجيا العمل ، و تلعب دورا حاسم يف   :الظروف التنظيمية 

 أداء العماؿ يف بعض احلاالت ودور ثانوي يف حاالت أخرى ، أي أف تأثَتىا نسيب يتوقف على طبيعة العمل و

ة ، كما أف حيث تؤثر ساعات العمل بشكل واضح إذا كاف العمل عضليا أو كاف منصب مسؤولي،  العامل معا

 إجراءات العمل ادلعقدة تؤثر على نفسية العامل خاصة إذا ما تطلبت تكنولوجيا عالية ، ألف ىذا يتطلب منو بذؿ

 جهود فكرية مضاعفة من أجل مطابقة إجراءات العمل والتحكم يف التكنولوجيا ادلستخدمة .

                                                           
، ختصص )منشورة ( رسالة ماجستَت  ، التمريض بالمؤسسة اإلستشفائية العموميةهيئة ظروف العمل على أداء تهيئة تحليل أثر سلمى حلمر ،   1

 . 21، ص  2131-2132، قسنطينة ،  2تسيَت ادلوارد البشرية ، جامعة عبد احلميد مهري 
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تؤثر ظروؼ العمل االجتماعية بشقيها )خدمات اجتماعية وعالقات   : جتماعيةاإلالنفسية و الظروف      

فقد يصاب باإلحباط عندما غلد أف واقع  ملو من خالؿ التأثَت على نفسيتو ،إنسانية ( على دافعية العامل ضلو ع

 .  1أي أنو مل يستطع إشباع حاجاتو من خالؿ تفاعلو مع ظروؼ عملو االجتماعية  فق مع توقعاتو ،عملو ال يت

مهمات معينة  يعرؼ بأنو السلوؾ أو ادلمارسة اليت يقـو هبا الفرد لتنفيذ واجبات أو : األداء الوظيفي .2.1

يضا القدرة على اإلنتاج بفاعلية للسلع و اخلدمات اليت تستجيب لطلب السوؽ مبا يف العمل ، و يعٍت أ

 . 2يسمح بتحقيق فائض لتحريك النظاـ االقتصادي 

ىي من اذلياكل الصحية خارج ادلستشفى هتدؼ إىل توفَت رعاية عامة  :متعددة الخدمات العيادة ال .1.1

ومتخصصة للمرضى الذين يسًتشدوف هبياكل الوقاية والرعاية األساسية للسكاف ، يتم توزيع ىذه 

جهُت من العيادات على األراضي الوطنية لتغطية ادلدف الرئيسية يف البلديات والدوائر إلستقباؿ ادلرضى ادلو 

غرؼ الرعاية يف األحياء والقرى احمليطة بعد أف استفادوا من الرعاية األساسية والوقاية ، تتم يف ىذه 

يف النهاية إىل ادلستشفيات اليت يتمثل ىدفها  إحالتهمالعيادة تقدمی الرعاية الصحية الكافية للمرضى قبل 

   . ة واجلراحيةالرئيسي يف اإلستشفاء باإلضافة إىل حاالت الطوارئ الطبي

يتكوف من أطباء و شلرضُت لتقدمی اخلدمات التشخيصية و العالجية للمريض و يتعاوف   :الطاقم الطبي  .3.1

 كل فريق الطاقم الطيب فيما بينهم لتقدمی الرعاية الصحية للمجتمع .

 

 

                                                           
 . 88، ص  مرجع سابقسلمى حلمر ،   1
 -علم إجتماع  -يف العلـو  ،)منشورة ( ، رسالة نيل شهادة الدكتوراه  بيئة العمل الداخلية و أثرها على األداء الوظيفيسهاـ بن رمحوف ،   2

 . 31-33، ص  2133-2131ختصص تنمية ادلوارد البشرية ، جامعة زلمد خيضر ، بسكرة ، 
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 الدراسات السابقة :  .4

مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع أو بعض من  مصطلح الدراسات السابقة ىو مصطلح يراد بو

نتهى غَته ، وأف يوضح مدى اإلختالؼ و التشابو بُت دراستو و بُت ، حىت يتسٌت للباحث أف يبدأ شلا إجوانبو 

 ؽلكن أف يستفيد منها ، أيضا دتكن الباحث من التعرؼ على اإلجراءات و األدوات اليت 1من سبقو من دراسات 

، و جتعلو يتجنب األخطاء اليت وقع هبا اآلخروف ، وأف يستفيد من جتارهبم . إف معرفة الباحث دراستو يف 

بالبحوث السابقة جتعل عملية تفسَت النتائج لديو أكثر سهولة و يسرا . و تناقش النتائج فيما إذا كانت تتفق أو 

حسب األقرب لدراستنا و من الدراسات اليت  ، و قد بدأنا تصنيف الدراسات السابقة 2ختتلف مع نتائج البحث 

 تناولت موضوع حبثنا ىي :

دراسة عربية أجرهتا الباحثة  مارليس موسى سركيس و ىي بعنواف " أثر بيئة العمل على  الدراسة األولى :

سوريا ،  ، رسالة ماجستَت ، ختصص إدارة األعماؿ ، اجلامعة اإلفًتاضية السورية ،3األداء اإلبداعي للعاملُت " 

، و اليت طرحت التساؤؿ الرئيسي التايل : ىل يوجد أثر لبيئة العمل ادلادية و  2138-2132للموسم اجلامعي 

رئيسية و كانت بالًتتيب التايل و إستندت الباحثة على ثالث فرضيات ، ؟  ادلعنوية على األداء اإلبداعي للعاملُت

ل يف األداء اإلبداعي للعاملُت ، ال يوجد فروؽ جوىرية يف تقييم ثر ذو داللة إحصائية جلودة بيئة العمال يوجد أ

أفراد العينة ادلدروسة من العاملُت ضلو مستوى األداء اإلبداعي ذلم يف ادلصارؼ اخلاصة العاملة دمشق حسب 

يفي ( ، ال ادلتغَتات الدؽلوغرافية )  العمر ، احلالة اإلجتماعية ، ادلؤىل العلمي ، سنوات اخلربة ، ادلسمى الوظ

يوجد فروؽ جوىرية يف تقييم أفراد العينة ادلدروسة من العاملُت ضلو جودة بيئة العمل داخل ادلصاؼ اخلاصة العاملة 

                                                           
 . 34، ص  2118،   3، دار دجلة ، عماف ، ط منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي ،   1
 . 81، ص  2112 ، 3، دار ادلسَتة ، عماف  ، ط  أساسيات البحث العلميمنذر الضامن ،   2
، ختصص إدارة األعماؿ التخصصي ،  )منشورة ( ، رسالة ماجستَت  أثر بيئة العمل على األداء اإلبداعي للعاملينمارلُت موسى ساركيس ،   3

 . 2138اجلامعة الإلتراضية السورية ، سوريا ، 
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العمر ، احلالة اإلجتماعية ، ادلؤىل العلمي ، سنوات اخلربة ، ادلسمى ق حسب ادلتغَتات الدؽلوغرافية ) يف دمش

و اجملالت و الرسائل اجلامعية  د على ادلنهج الوصفي التحليلي و اإلستبيافالوظيفي ( . و قامت الباحثة باإلعتما

 331موظف و مت تقسيم اإلستبياف على  221إختارت عينة عشوائية من العاملُت حيث بلغ رلتمع الدراسة 

ئة العمل وجود تأثَت إغلايب ألبعاد تأثَت بيئة العمل كأفضل عامل من عوامل بي عامل فقط و توصلت فاألخَت إىل 

حسب تقييم العاملُت يف ادلصارؼ ، مث اذليكل التنظيمي ، مث التكنولوجيا ، مث التدريب و أخَتا احلوافز و 

 ادلكافآت حسب تقييم عينة الدراسة . 

حتت عنواف " ظروؼ العمل داخل  براكتة سليمة دراسة جزائرية منجزة من قبل الباحثة الدراسة الثانية :

ماجستَت ، كلية العلـو اإلجتماعية رسالة  1نعكاساهتا على الوضعية االجتماعية للعماؿ " إو  ادلؤسسة ادلخوصصة

 2132-2133ة احلاج خلضر باتنة ، اجلزائر ، للموسم اجلامعي و اإلسالمية ، ختصص تنظيم و العمل ، جامع

عية اإلجتماعية دتحورت إشكالية الدراسة حوؿ إنعكاسات ظروؼ العمل داخل ادلؤسسة ادلخوصصة على الوض

للعماؿ واليت إرتكزت على التساؤؿ الرئيسي التايل : ماىي ظروؼ العمل داخل ادلؤسسة ادلخوصصة ؟ و ما 

إنعكاساهتا على الوضعية االجتماعية للعماؿ داخل ادلؤسسة ؟ وقامت بصياغة فرضية عامة ىي : لظروؼ العمل 

عية للعماؿ ، و تفرعت ىذه الفرضية إىل فرضيات داخل ادلؤسسة ادلخوصصة إنعكاسات على الوضعية اإلجتما

جزئية التالية : لإلتصاؿ إنعكاس على العالقات اإلجتماعية بُت العماؿ ، لإلشراؼ إنعكاس على العالقات 

نعكاس على الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي للعماؿ ، للحوافز إاإلجتماعية بُت العماؿ ، لألجور إنعكاس على 

لباحثة ادلنهج الوصفي عن طريق ادلسح الشامل و إعتمدت على أداة اإلستبياف و ادلالحظة للعماؿ . و إختذت ا

 11البسيطة و الوثائق و السجالت ، و إستخدمت يف العينة ادلسح الشامل جلميع أفراد العينة البالغ عددىا 
                                                           

، رسالة ماجستَت )منشورة ( ،  عية اإلجتماعية للعمالظروف العمل داخل المؤسسة المخوصصة و إنعكاساتها على الوضبراكتة سليمة ،  1
 . 2132-2133ختصص علم إجتماع تنظيم و عمل جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، 
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جيدة ، ناجتة عن عامل ، و يف هناية الدراسة حتصلت على نتائج و ىي : الوضعية اإلجتماعية ىي وضعية 

العالقات اإلجتماعية اجليدة اليت ختلقها عمليات اإلتصاؿ و اإلشراؼ ، للظروؼ العمل ادلادية إنعكاس على 

الوضعية اإلجتماعية للموظفُت داخل ادلؤسسة ادلخوصصة ، كما أف ادلوظفُت متمسكُت بالعمل داخل ادلؤسسة 

 و التقدير داخل ادلؤسسة . األجر و احلوافز ألهنم  وجدو اإلحًتاـ ةرغم قل

دراسة جزائرية أجرهتا الباحثة مومية عزري و ىي بعنواف " ظروؼ العمل و الرضى ادلهٍت  الدراسة الثالثة :

رسالة ماجستَت ، كلية العلـو اإلنسانية و العلـو اإلجتماعية ختصص تنمية ادلوارد البشرية ، جامعة  1للمعلم" 

، كانت إشكالية الدراسة مرتكزة حوؿ ظروؼ  2112-2114موسم اجلامعي منتوري قسنطينة ، اجلزائر ، لل

العمل و عالقتها بالرضى ادلهٍت للمعلم و اليت طرحت التساؤؿ الرئيسي : ىل ىناؾ عالقة بُت ظروؼ العمل 

اإلجتماعية و ادلادية و الرضى ادلهٍت للمعلم ؟ و إعتمدت على فرضية عامة و ىي : ىناؾ عالقة بُت ظروؼ 

ظروؼ العمل عمل اإلجتماعية و ادلادية و الرضى ادلهٍت للمعلم ، و أيضا على فرضيات فرعية و ىي كالتايل : ال

اإلجتماعية اجليدة تنعكس إغلابا على الرضى ادلهٍت للمعلم ، ظروؼ العمل ادلادية السيئة تنعكس سلبا على 

 العمل اإلجتماعية على الرضى ادلهٍت للمعلم . الرضى ادلهٍت للمعلم ، ظروؼ العمل ادلادية أشد تأثَتا من ظروؼ

و قامت الباحثة بإنتهاج منهج ادلسح بالعينة حيث إعتمدت كل من األدوات التالية : السجالت و الوثائق ، 

ادلالحظة البسيطة و ادلالحظة بادلشاركة ، ادلقابلة احلرة و ادلقابلة ادلقننة ، اإلستمارة . إختارت الباحثة العينة 

مفردة  121ائية الطبقية ادلنتظمة حيث رلتمع الدراسة األصلي مقسم إىل مقاطعتُت تضماف يف رلموعها العشو 

مدرسة تعليمية إبتدائية نظامية ، و توصلت يف األخَت إىل رلموعة من النتائج وىي : ىناؾ  14موزعتُت على 

ظروؼ العمل اإلجتماعية اجليدة تنعكس عالقة بُت ظروؼ العمل ادلادية و اإلجتماعية و الرضى ادلهٍت للمعلم ، 

                                                           
 ، ختصص تنمية ادلوارد البشرية ، جامعة منتوري قسنطينة ،)منشورة ( ، رسالة ماجستَت  ظروف العمل و الرضى المهني للمعلممومية عزري ،   1

2114-2112. 



 الفصل االول :                                                                          اإلطار المنهجي 
 

 
13 

إغلابا على الرضى ادلهٍت للمعلم ، الظروؼ ادلادية السيئة يفوؽ تأثَتىا بكثَت على الظروؼ اإلجتماعية اجليدة 

 ادلتواجدة يف مهنة التعليم .

 نقد عام للدراسات : .1.4

روؼ العمل كعنصر من عناصر بيئة من خالؿ الدراسات السابقة اليت مت التطرؽ إليها ، صلد أهنا تناولت متغَت ظ

العمل و ركزت على الظروؼ اإلجتماعية اخلاصة بالشؤوف اإلدارية و إعلاؿ الظروؼ األخرى كالظروؼ الفيزيقية و 

 التنظيمية داخل مكاف العمل ،  و ىذا ما سنحاوؿ اخلوض فيو من خالؿ دراستنا .

 صعوبات الدراسة :  .5

و من الصعوبات اليت  صعوبات مهما كاف وزنو و قيمتو ،ؼللو من بعض العلـو أف كل حبث سوسيولوجي ال من ادل

 دراستنا :صادفتنا خالؿ 

 صعوبة احلصوؿ على ادلادة العلمية ) ادلراجع ( لتغطية اخللفية النظرية دلتغَت األداء الوظيفي . -

 مستغاًل عُت النويصي  فراح زلمد لدائرةمتعددة اخلدمات صعوبة تقسيم اإلستمارة على الطاقم الطيب للعيادة  -

 نظرا إلنشغاذلم الدائم ، و ألف الوقت لديهم لو أعلية كبَتة . 

 إتساع حجم ادلوضوع وصعوبة التحكم فيو . -
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 المقاربة السوسيولوجية :  .6

الطريقة إلقًتاب الباحث من الظاىرة ادلعنية بعد إكتشافها وحتليلها وذلك لتفسَتىا  ادلقاربة السوسيولوجية ىي

باإلستناد إىل عامل أو متغَت ، مت قد كاف حتديد دوره يف حركة الظاىرة مسبقا بناءا على خربتو اليت إكتسبها 

 يف رلاؿ البحث العلمي ، والنظرية اليت تبنيناىا يف حبثنا ىي :

 النظرية البنائية الوظيفية : -

اليت شغلت حيزا كبَتا يف أدبيات علماء اإلجتماع خاصة  تعترب البنائية الوظيفية من النظريات السوسيولوجية

يف بدايات القرف العشرين ، وإحتلت مكانة مرموقة بُت نظرياتو .  و نشَت يف ىذا السياؽ إىل أف ىذه النظرية 

مل تأت نتيجة جهد عامل بعينو بل تضافرت جهود العديد منهم يف رلايل علم االجتماع و األنثروبولوجيا 

. كما جتدر اإلشارة إىل أف ىذا االجتاه يف علم االجتماع مل ينطلق من  ة يف إرساء دعائم ىذا التياراإلجتماعي

فراغ أيضا بل جاء إستجابة دلنبهات كثَتة أتى بعضها شلا سبق ىذا اإلجتاه من تراث علمي ، سواء أكاف تراثا 

بة لدواعي إيديولوجية و واقعية حوؿ اإلنساف أو حوؿ الطبيعة و ظواىرىا ، و أتى بعضها اآلخر إستجا

شكلت بعض الظروؼ اليت أحاطت برواد ىذا االجتاه و الباحثُت الذين أسهموا فيو و حكمت على آرائهم 

طرؽ أبواب دوف غَتىا أو اإلىتماـ مبواضيع معينة من مواضيع البناء االجتماعي كالتكامل و التوافق و 

 . 1التوازف...اخل 

ء الػػوظيفي أف معظػػم األظلػػاط و األشػػكاؿ االجتمػػاعي وجػػدت لتحػػافظ علػػى تكامل النسق جتػػاه البنػػايػػرى اإل

تساند األجزاء  الكػل أو مػا يطلػق عليػو فػي بعض األحياف وتوازنو وىػو يؤكػد ضػرورة تكامػل األجػزاء فػي إطػار

لػل يصػػيب أي جػػزء فػػي النسػػق الكلػػي يػػؤدي فكل جزء يقـو بدوره وظيفتو مػن أجػل قيػاـ وبقػاء الكػل وأي خ

                                                           
 .  2-3، ص  2133،  11، العدد  مجلة الدراسات اإلنسانيةنبيل محيدشة ، البنائية الوظيفية دراسة الواقع و ادلكانة ،   1
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بػػدوره إلػػى إحلػػاؽ اخللػػل والضػػرر بػػو باعتبػػار أف وظػػائف أجػػزاء النسػػق متكاملػػة ومتناسػػقة فيمػػا بينهػػا مػػن 

 أجػػل احلفػػاظ علػػى تػػوازف واسػػتمرار النسق الكلي .

 المفاهيم األساسية لالتجاه البنائي الوظيفي :  .1

جتاىات بأف اجملتمع نسق مػن األفعػػػاؿ احملػػػددة جتاه البنائي الوظيفي يف معظم اإل: يتصور اإل مفهـو اجملتمع -

 دلتساندة وظيفيا .ادلنظمػػػة ، ويتػػػألف ىػػػذا النسػػػق مػػن رلموعػػػة مػػن ادلتغيػػػرات أو األبعػػػاد ادلًتابطة بنائيا وا

جتػاه البنػائي الػوظيفي إذ أف غايػة التػوازف ىػي مػن ادلفػاىيم األساسػية فػي اإل : يعػد تػوازف اجملتمػع تػوازف اجملتمػع -

نسػجاـ بػُت تمراره ، ويتحقق بالتنػاغم أو اإلسػػاجملتمػػع علػى أداء وظائفػػو و إ ىػػدؼ فػي حػػد ذاتػو وىػػو يسػاعد

ت البنػاء والتكامػل بػُت الوظػائف األساسػية ، ػليطهػا مجيعػا بربػػاط مػن القػػيم واألفكػار التػي يرسػمها مكونػا

اجملتمػػع ألفػراده ومجاعاتػػو ، فػال ؽلكػػن حتػى اخلػػػروج عنهػػػا و إف خرجػػوا أو حػػػدثتهم أنفسػػػهم بػػػذلك فيقعػػوا 

 . يحتػػػت وطػػػأة الضػػبط االجتماع

اجملتمع كنسق  : يتصور البنائيوف الوظيفيوف اجملتمع كبنػاء ؽلكػن رؤيتػو من ثالث زوايا ىي : جتماعيالبناء اإل -

 ، اجملتمع كمنظومة من القيم والقواعد والضوابط الثقافية . جتماعياجملتمع كنظاـ إ ، جتماعيإ

 رواد النظرية البنائية الوظيفی : .2

 . "النظاـ االجتماعي"الفرنسي إميل دوركامی   -

 . 1 "الفعل االجتماعي" األدلاين ماكس فيرب  -

                                                           
 . 322 - 51، شركة إجلا ، مالطا ، ص  النظرية اإلجتماعية إتجاهات سياسيةعلي احلوات ،   1
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عتمػدنا البنائيػة الوظيفيػة باعتبػار أف العيادة متعددة اخلدمات عبػارة عػن نسػق كلػي يتكػوف مػن أنسػاؽ لقػد إ

قيػاـ و سػَتورة فرعية وكل نسق لو دور ووظيفة يقػـو هبػا ، وىػذه األنسػاؽ بػدورىا تكمػل بعضػها مػن أجػل 

النسػق الكلػي الػذي ىػو ادلؤسسػة الصحية ، والطاقم الطيب ىنػا يعتبػر أحػد ىػذه األنسػاؽ الفرعيػة فػي ادلؤسسػة 

بػدوره خلػل علػى مسػتوى األنساؽ األخرى وبالتايل على  بالصحية  وأي خلػل فػي أدائػو الػوظيفي سيسػب

 مات ( .تعددة اخلدادلالنسق الكلي ) العيادة 
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 تمهيد

شكل العمل كافة اجملهودات الواعية واإلرادية اليت يسعى من خبلؽبا اإلنساف إىل إشباع حاجاتو عن طريق ي

اؼبسامهة يف إنتاج السلع و اػبدمات ، وربيط يف العمل ؾبموعة من الظروؼ والعوامل اليت تشجع اؼبفكرين 

وىل و األساسية يف ؾباؿ دراسة اضيع األموضوع ظروؼ العمل من اؼبو والباحثُت على ربليلو ودراستو ، حبيث كاف 

جتماع التنظيم و دراستها بداية لظهور و تطور علم اإلجتماع الصناعي ، علم إاؼبصانع و التنظيمات وقد كانت 

العمل ، علم النفس الصناعي و العديد من العلـو ، و إىل حد اآلف مزاؿ ىذا اؼبوضوع يلقى إىتماـ العلماء و 

اؽبندسة البشرية ....إخل  ، و ذلك للتوصل إىل ظروؼ   ، اإلقتصاديُت ، علماء النفس ،يُتالباحثُت السوسيولوج

قيق كافة أىداؼ اؼبعمل مبل منظمات األعماؿ اؼبتنوعة واؼبساعدة على  سؤسسات والشركات ومئمة من أجل ربقح

ة ربسُت نواعو ، و أمهيتوفَت حاجات األفراد اؼبختلفة ، و يف ىذا الفصل سنتطرؽ إىل مفهـو ظروؼ العمل ، و أ

ىداؼ توفَت ظروؼ عمل مبلمئمة ، و يف األخَت أساليب ربسُت ظروؼ العمل و ظروؼ العمل ، إضافة إىل أ

 خبلصة للفصل .
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 التطور التاريخي لظروف العمل :   .1

السيكولوجيُت إف النظرة القددية للعمل و ـبتلف الظروؼ احمليطة بو و اليت إعتمدىا معظم اإلداريُت و 

الصناعيُت نظرة بسيطة ال تعرب عن قيمة ىذا اؼبصطلح دبعناه الصحيح و الواسع ، و بالنظر إىل طبيعة العمل 

فقد كاف اإلنساف و منذ زمن بعيد يعتقد أف العمل اعبسماين أو العضلي ما ىو إال لعنة فرضت كعقاب لو 

فقط و بالنظر إىل دوافع العمل قبد أف اغبافز  نساف العاقل يعمل ليعيش و أسرتوإف اإل على خطياه ، و

جر   ، و اغبافز السليب ىو اػبوؼ من التعطل   البطالة   فالعمل  و األساسي للعمل ىو اؼباؿ   األاإلجيايب

يعترب جزء جوىري يف حياة اإلنساف ماداـ ذلك اؼبظهر من اغبياة الذي يعطيو اؼبكانة و يربطو باجملتمع ، و 

التغَتات الشاملة اليت  ؿ أف العمل مرتبط بظروؼ جيب أف رباط ببيئة العمل أو موقعو ، و معنستطيع أف نقو 

اؼبصانع الضخمة و اليت ربتاج الثورة الصناعية يف التكوين الصناعي خاصة و الذي كاف نتيجة ظهور أحدثتها 

، و ذكر الباحثوف أنو اعة فراد إمتبلكها يف ؾباؿ الصنرؤوس أمواؿ كثَتة يصعب على فرد واحد أو عدة أإىل 

ومنذ حوايل طبسوف عاما أف الصناعة ليست ؾبرد آالت ، بل ىي ؾبموعة من اجملهودات البشرية ، فماضيها 

و حاضرىا يسؤكد أمهية العنصر اإلنساين فيها و مصطلح ظروؼ العمل يعكس الصورة اليت يعمل فيها العامل 

رخيي لظروؼ العمل تطور مع تطور اإلنسانية عرب الزمن و خاصة داخل ؾباؿ عملو أو احمليطة بو . فالتطور التا

مع كرب حجم اؼبسؤسسات و التقدـ الصناعي و التكنولوجي الذي غزى أغلب دوؿ العامل و كرب حجم 

مسؤسساهتا و مصانعها ، و أصبح عندىا اإلىتماـ باعبانب البشري و بيئة العمل عموما يشغل باؿ معظم 

 ، ألف ىذا األخَت ىو القوة الكامنة و احملركة للمسؤسسة سواء داخل ؾباؿ اإلدارة أو اإلداريُت و السيكولوجيُت

على مستوى الورشات و اإلنتاج . وعلى ىذا األساس قبد معظم األحباث و الدراسات العلمية و اإلقتصادية 
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ساهتا على العامل و و اإلجتماعية هتتم بالظروؼ احمليطة بالعامل يف ؾباؿ عملو و تأثَت بيئة العمل و إنعكا

 . 1اؼبسؤسسة معا 

 مفهوم ظروف العمل :  .2

،  ر و ذلك االختبلؼ يكوف حسب الكتابإختلفت التعاريف حوؿ مصطلح ظروؼ العمل و تعددت اؼبصاد

 ويتغَت حسب اغبقب التارخيية و حسب اؼبسؤسسات ، و فيما يلي سنتطرؽ إىل بعض من ىذه التعريفات : 

ظروؼ العمل   ىي كل ما حييط بالفرد يف عملو و يسؤثر يف سلوكو و أدامئو ، و ميولو إذباه العمل و اجملموعة اليت 

 . 2يعمل معها و اإلدارة اليت يتبعها و اؼبسؤسسة اليت ينتمي إليها   

هزة اؼبعدة األج وفردية بواسطة األدوات ، األلبسة كذلك ديكن القوؿ بأف ظروؼ العمل   ىي تلك اغبماية ال

لذلك ، و اغبماية اإلجتماعية بتحسُت التهوية و اإلضاءة ، و اإلقبلؿ من اجملهود بواسطة اآلالت و اإلىتماـ 

 . 3بالصيانة و األمن   

ا : درجة اغبرارة ، الرطوبة ، اإلضاءة تتمثل ظروؼ العمل داخل التنظيم يف ؾبموعة من العوامل ديكن أف نذكر منه

، مدى نظافة مكاف العمل ، مدى إتساع اؼبساحات اؼبخصصة لآلالت و اؼبعدات ، و توافر  التهوية ، الضوضاء

غرؼ إلستبداؿ اؼببلبس و الراحة و اإلغتساؿ ، ساعات العمل ، و قيمة األجور ، و اغبوافز اؼبقدمة ، باإلضافة 

 .يت يعترب العامل عنصر مهم فيها إىل العمليات التنظيمية كاإلتصاؿ و اإلشراؼ ال

                                                           
، اؼبلتقى الدويل حوؿ ظاىرة اؼبعاناة يف  ثارها و نتائجهاأنواعها ، أظروف العمل في المؤسسة الجزائرية : مفهومها ، عناصرها ، منية غريب ،   1

 . 707، ص  16/01/2013-15العمل بُت التناوؿ السيكولوجي و السوسيولوجي ، اعبزامئر ، 
  .  205 ص، 2004،  1عة ، اإلسكندرية ، ط ، مسؤسسة شباب اعبام االنسانيةإدارة االفراد و العالقات صبلح الشنواين ،   2
 . 69، ص  1، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزامئر ، ط  مساهمة في دراسة ظروف العملدمَتي أضبد ،   3
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تسؤثر ظروؼ العمل على العامل باإلجياب و بالسلب ، فهي تسؤثر على إنتاجيتو حبيث تساعده على سرعة اإلنتاج 

 . 1و ربسينو ، و على قلة التعب و اؼبلل و اإلرىاؽ و زبفض من إحتماالت تعرضو إلصابات و حوادث العمل 

العوامل اليت ربيط بالعامل أثناء قيامو بعملو  و بناء على ىذه التعريفات ديكننا أف نقوؿ أف ظروؼ العمل ىي تلك

 و تسؤثر فيو باإلجياب إف كانت عوامل ؿبفزة و العكس صحيح . 

 أنواع ظروف العمل :  .3

لقد كاف و ال يزاؿ اإلىتماـ ببيئة العمل من أىم ؿبددات قباح اؼبنظمة ، فضعف أو سوء ظروؼ العمل و 

تقدًن خدماهتا حىت و إف أبدعت يف بعض الوظامئف اإلدارية ، فما ىي مكوناهتا قد تسؤدي باؼبنظمة إىل الفشل يف 

 ىذه الظروؼ ؟

 ظروف العمل الفزيائية :  .1.3

تتمثل ظروؼ العمل الفيزيامئية يف ؾبموعة من العناصر اؼبادية احمليطة بالعامل يف عملو وأهنا تسؤثر بصفة مباشرة على 

السيئة تسؤثر تأثَتا كبَتا عل الصحة و السعادة ، ولكن فبا  وعلى كفايتو اإلنتاجية ، و أف الظروؼ صحتو و سبلمتو

إىل رفع الروح اؼبعنوية الشك فيو أف الظروؼ الفيزيامئية ربتل مكانة ىامة يف أغلب العمليات اإلنتاجية فهي تدفع 

و إف ىذه الظروؼ زبتلف من صناعة إىل أخرى و من منطقة إىل أخرى و كذلك لكل مسؤسسة طرؽ  للعامل

 ، و من بُت الظروؼ الفيزيامئية نذكر ما يلي :  2ذه الظروؼ تسيَت ؽب

                                                           
 . 10ص ،  مرجع سابقبراكتة سليمة ،   1
  . 708، ص  مرجع سابقمنية غريب ،   2
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من اؼبسلم بو أف العمل ال يتم إال ربت مستوى جيد من اإلضاءة ، و أف األعماؿ اإلضاءة :  -1

دبستوياهتا اؼبختلفة ربتاج إىل وظامئف بصرية قوية ومستوى إنارة عايل ، ويبلحظ أف اإلنارة ترتبط 

 . 1بالرؤية ، فالضوء ىو الوسط اغبيوي اؼبساعد على اإلبصار 

أساسي إلمكاف العمل و اإلنتاج ،  البد من توافره يف بيئة العمل كشرط اإلضاءة اؼبناسبة و الكافية عامل ىاـ

ذلك أف رؤية عناصر بيئة العمل أمر ضروري ؼبعاعبتها على النحو الذي يرفع الكفاية اإلنتاجية ، فأجزاء اآللة و 

من فرد أف ينقل  اؼبواد اػباـ و اؼبنتجات ال يتم التعامل معها تعامبل ناجحا إف تعذرت رؤيتها و لنا أف نطلب

 ،صفحة من كتاب على ورقة بيضاء يف حالة من الظبلـ التاـ لنرى أف كفاءتو اإلنتاجية يف ىذه اغبالة تكاد تنعدـ 

ذلك أف الرؤية عنصر أساسي من عناصر اإلدراؾ البلـز للتعامل الكفء مع البيئة اػبارجية و طاؼبا أننا نشًتط 

 الفرد فيو ، فبل بد من ربقيق قدر معُت من اإلضاءة يف بيئة العمل عبعل للعمل درجة معينة من اإلبصار حىت يعُت

 . 2اإلنتاج يتم بيسر و كفاية أعلى 

كلما كاف العمل دقيقا حيتاج كمية أكرب من الضوء ، وقد وجد أف شدة الضوء تزيد من دقة اإلنتاج يف أيضا  

تقاف عملو ، وجيب أف تقًتف شدة اإلضاءة بتوزيع األعماؿ الدقيقة ، وكلما زاد عمر العامل إحتاج إضاءة أشد إل

متجانس للضوء ، وال كانت الشدة مصدر إضطراب للعمل و إزعاج للعامل ، و من اؼبعروؼ أف شدة اإلضاءة 

 . 3إف قبمت عن ضوء مباشر كانت مصدر إزعاج شديد 

عند وجود إنارة ضعيفة مع حاجة العمل إىل إنارة عالية فذلك  و من األثار اؼبًتتبة عن سوء اإلضاءة نذكر مايلي :

يسؤدي إىل إرىاؽ العُت و لكن عند العمل لفًتات طويلة قد يسبب تأثَتات حادة مثل : الصداع ، األمل يف العينُت 

الشعور ، تعرض العاملُت لئلجهاد البصري يسؤدي إىل حدوث أخطاء يف أداء العمل ، إحًتاؽ القرنية ....إخل 
                                                           

 . 95، ص  2008الكتاب اغبديث ، القاىرة ،  ، دار سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العملضبدي علي ،   1
 . 250، ص  2001،  9، دار قباء ، القاىرة ، ط  علم النفس الصناعي و التنظيميفرج عبد اهلل طو ،   2
 . 111ـ ، ص 1994،  1، مكتبة الفبلح للنشر و التوزيع ، بَتوت ، ط  علم النفس الصناعيعويد سلطاف اؼبشعاف ،   3
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اإلضاءة ، و يسؤدي إىل تدىور مستوى األداء ، باإلكتئاب و اإلنقباض فبا يقلل من ضباس العامل إذباه عملو 

تقتضي اإلضاءة اؼبناسبة ؼبكاف ، زيد من إحتماؿ وقوع حوادث العمل  تالسيئة يف أماكن العمل من العوامل اليت

وزيعها بشكل جيد على صبيع زوايا مكاف العمل العمل أف تصل يف شدهتا إىل درجة معينة ، أف تكوف متجانسة بت

 . 1و أف يقًتب لوهنا من اللوف الطبيعي للضوء 

يسقط الضوء بطريقة مباشرة على العُت سواء كاف ذلك من اؼبصدر و للوقاية من سوء اإلضاءة جيب : أف ال 

أف ،  يفة و بصفة دامئمةأف يكوف زجاج النوافذ وفتحات الضوء يف حالة نظ، الضومئي أو إنعكاس من سطح المع 

يكوف توزيع مصادر الضوء الطبيعية و اإلصطناعية بطريقة متجانسة خالية من الوىج ، الضوء اؼبنعكس أو الضبلؿ 

عند تصميم اإلضاءة يف مكاف العمل جيب أف تكوف على مركز العمل ، و باؼبقابل جيب تصميم أماكن أقل إنارة 

جيب أف يكوف ىناؾ فارؽ  ذه األماكن بعيدة عن موقع العمل ، ال ىمن أجل إراحة العُت من الضوء و تكوف 

، كبَت يف مستوى اإلضاءة بُت حجرتُت أو ورشتُت للعمل يدخلها نفس العامل و ذلك من أجل تفادي اإلنبهار 

و يط العمل و لكن ليس بفارؽ كبَت و بالنسبة ؼبعظم اؼبهاـ جيب أف تكوف اإلضاءة مركزة على اؼبهمة أكثر من ؿب

جيب أف يتم توزيع اإلضاءة توزيعا ، و  2التقليل من إستعماؿ اإلضاءة الشديدة الوىج ألثارىا الضارة على العينُت 

 . 3سليما ، لتجنب أف يكوف جزء من مكاف العمل مضاء بشدة 

ينبغي أف يعمل اإلنساف يف بيئة عمل توفر درجة حرارة معتدلة سواء كاف العمل عضليا الحرارة :   -2

أو ذىنيا فإف كفاية الفرد تقل فيو كلما زادت درجة اغبرارة أو إلبفضت عن اؼبعدالت اؼبناسبة يف 

مكاف العمل ) إرتفاع أو إلبفاض ( يسبب ضيقا لدى العامل كما تسؤثر على النواحي الفسيولوجية 

                                                           
 . 129-128، ص  2007، مسؤسسة شباب اعبامعة ، اإلسكندرية ،  علم النفس المهني و الصناعيطارؽ كماؿ ،   1
 . 172، ص  2007،  1، دار الفجر ، مصر ، ط  الصحة المهنيةأضبد زكي حلمي ،   2
 . 129، ص ابقمرجع سطارؽ كماؿ ،   3
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، و قد عرفت على أهنا : إحدى   1عامل فبا يزيد إحساس العامل بالضيق ويقلل كفاءتو يف العمل لل

 أشكاؿ الطاقة و ديكن أف تنتج اغبرارة يف بيئة العمل من مصادر طبيعية مثل : أشعة الشمس أو

جودة يف حيث يتم تبادؿ اغبرارة بُت ىذه اؼبصادر و األجساـ اؼبو صناعية مثل : األفراف و غَتىا ، 

 ...2حيز العمل بطرؽ تبادؿ اغبرارة اؼبعروفة : إشعاع ، سباس ، ضبل 

أيضا لدرجات  ، 3لبفاض اإلنتاج يف درجات اغبرارة اؼبنخفضة الغَت اؼبناسبة لدرجة اغبرارة إثار و من األ

 اغبرارة الغَت اؼبناسبة أثار على صحة العامل نذكر منها مايلي :

حيث يبدأ العامل يف الشعور بالضيق و العصبية و سهولة اإلثارة ، كل ىذه إضطرابات نفسية وعصبية :  -

التأثَتات ال ديكن  مبلحظتها أو قياسها ، بل يعتمد على تصرحيات ذاتية يديل هبا العامل حسب شعوره ، 

يبدو ذلك يف ومع إزدياد اإلرتفاع يف درجة اغبرارة اؼبسؤثرة على العامل تبدأ التأثَتات النفسية الفسيولوجية ، و 

زيادة نسبة األخطاء ، الزيادة يف معدؿ اإلصابات و اغبوادث ، نقص القدرة على أداء العماؿ الذىنية و 

 فقداف القدرة على الًتكيز يف أداء العمل .

تقلصات مسؤؼبة يف عضبلت اليدين و القدمُت : يصاحبها قيئ و إهناؾ بسبب نقص اؼبلح يف اعبسم نظرا  -

 لغزير .إلفرازه يف العرؽ ا

صدمة اغبرارة )ضربة الشمس ( : ربدث لؤلشخاص الذين مل يتعودوا على العمل الشاؽ يف جو حار ، حيث  -

جيف اعبلد و ترتفع اغبرارة و حيدث دوار ورعشة و إغماء ، و قد تسؤدي ضربة الشمس يف وفاة ما يزيد عن 

 باؼبامئة من اؼبصابُت هبا .  50

                                                           
 . 114، ص  مرجع سابقعويد سلطاف اؼبشعاف ،   1
 . https://hrdiscussion.com/hr23325.html  ،22/04/2019  ،18:37فارس النفيعي ،  2 

 . 255،  مرجع سابقفرج عبد القادر طو ،   3

https://hrdiscussion.com/hr23325.html
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لتهابات اعبلدية فعة تضعف مقاومة اعبلد و تبدأ اإللدرجات اغبرارة اؼبرتإلتهاب اعبلد : نتيجة تعرض العامل  -

و تلوف اعبلد مع ظهور البثور ، قد تلتهب ىذه البثور فبا يسؤدي إىل ظهور اإللتهابات التقيحية  يف الغدد 

 العرقية اؼبنتشرة على اعبلد على شكل دمامل .

إىل إلتهاب اؼبلتحمة او إىل إلتهاب اعبفوف ، الذي قد يسؤدي إلتهابات العيوف : يسؤدي التعرض للحرارة اؼبرتفعة  -

 . 1للتعرض لعتامات القرنية الذي سبب ضعف اإلبصار  

سد الفتحات اؼبوصلة إىل ،  حجب مصادر اغبرارة دبواد عازلة ال توصل اغبرارةو للوقاية من سوء اغبرارة جيب 

إستعماؿ أقراص اؼبلح أو  ،إستعماؿ اؼببلبس الواقية من اغبرارة ،  مصدر اغبرارة حبيث ال تفتح إال عند الضرورة

ربسُت وسامئل التهوية العامة والتهوية اؼبوضعية ،  اؼباء احمللى لتعويض ما يفقده الفرد أو العامل من اؼبلح بالعرؽ

مل والراحة أثناء تنظيم فًتات الع ، حبيث ديكن التخلص من اؽبواء الساخن حىت ال تتأثر صحة الفرد حبرارة اؽبواء

العمل بأف يقـو العامل بأداء العمل لفًتة زمنية معينة مث الراحة ويكوف ىذا النظاـ يف اؼبناطق اليت يصعب فيها 

   2. التغلب على مصادر اغبرارة 

 الرطوبة :   -3

التأثَت يقصد بالرطوبة زيادة نسبة خبار اؼباء باعبو ، و ينتج عنها ضيق التنفس ، و تساعد على زيادة مظاىر 

هنار و النتح من حار ، احمليطات ، البحَتات ، و األمن مصادر متعددة أمهها الب اغبراري ، تستمد الرطوبة

 . 3النباتات ، وأىم شيء يف قياس الرطوبة معرفة نسبتها  

                                                           
 . 386 ص 2004،  1، دار اؼبعرفة اعبامعية ، مصر ، ط  علم النفس الصناعي بين النظرية التطبيقاهلل ، ؾبدي أضبد ؿبمد عبد   1

،  html?m=1-http://therealwealthofhealth.blogspot.com/2011/11/1.2يوسف الطيب ،  2 
22/04/2019  ،10:22 . 

، زبصص علم النفس العمل و التنظيم ، )منشورة (  مذكرة ماجستَتظروف العمل الفيزيقية و أثرها على صحة العامل ، كلحوش كهينة ،     3
 . 56، ص  2015-2014جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

http://therealwealthofhealth.blogspot.com/2011/11/1-2.html?m=1
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اإلحساس بعدـ و سبب إلبفاض نسبة الرطوبة عن حدىا األدىن ن األثار الناصبة عن سوء نسبة الرطوبة أهنا تو م

ٕاذا زادت الرطوبة عن حدىا األقصى ينتػاب العماؿ  و ،الراحة والتعب ، نتيجة عبفاؼ اغبلق واعبيوب األنفية 

اليت تلحق باآلالت واؼبعدات خاصة منها  إنسداد أجهزة التنفس ، ناىيك عن األضرار اإلحسػاس بالزكػاـ و

 . 1من اؼبعدف  اؼبصنوعػة

بالنسبة لرطوبة اعبو يتم التأكد أف نسبتها يف اعبو ال تتعدى اغبدود اليت : جيب سوء الرطوبة  و للوقاية من

مئل وكذلك بالنسبة للرطوبة الناشئة عن البلل يتم التخلص منها عن طريق التخلص من السوا ، تستلزمها الصناعػة 

ديكن تقليل ضررىا بتزويد العماؿ باؼببلبس غَت النفاذة للسوامئل كالقفازات واؼببلبس وكذلك األحذية اؼبصنوعة من 

منع خروج العماؿ من ، جيب توفَت التهوية اؼبناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبيعية أو صناعية ،  اؼبطاط

عدـ تشغيل العماؿ اؼبصابُت الفرؽ الكبَت يف درجات اغبرارة ،  حيثاألجواء شديدة الربودة إىل اعبو اػبارجي ، 

 بنقص الدورة الدموية يف األطراؼ حيث أهنم أكثر تعرضا لئلصابة من غَتىم .

 التهوية : -4

، و  تعترب التهوية عامل ىاـ يف مكاف العمل ، فالغرفة اليت تسوء هتويتها تسؤدي إىل زيادة اغبرارة أو إرتفاع الرطوبة

أروع التجارب اليت أجريت عن غَت قصد للداللة على أثر التهوية ، تلك الىت حدثت يف أحد السجوف من 

جنديا يف حجرة صغَتة جدا كانت درجيت اغبرارة و الرطوبة غاية يف اإلرتفاع ، و   186الربيطانية ، يـو سجن 

من ىسؤالء السجناء إال قليل ..إف من كاف اؽبواء ال يكاد يتحرؾ ، فما أصبح الصبح حىت مل يبق على قيد اغبياة 

ف يشعر بالنعاس و اػبموؿ و التعب و الضجر  و الضيق ، و كاف يظن ويتها ال يلبث أيعمل يف غرفة ساءت هت

أف ىذه األعراض ترجع إىل أف عملية التنفس تستنفذ األكسيجُت الذي بالغرفة و تستبدؿ بو ثاين أكسيد الكربوف 

                                                           
 . 348، ص  2003، ؾبموعة النيل العربية ، القاىرة ،  الصحة والسالمة في العملجَتمي سًتانكس ،  1
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و ذىبت نظرية أخرى إال أف ىذه األعراض ترجع إىل تسمم إىل األكسيجُت ، سم يف حاجة ماسة فيصبح اعب

 اعبسم بثاين أكسيد الكربوف اؼبًتاكم .

سوء التهوية البالغ قد يودي حبياة ،  1تسؤثر التهوية تأثَتا كبَتا يف إنتاج العامل و نشاطو و من أثار سوء التهوية أهنا 

الفرد ، فإف سوء التهوية يعرقل زبلص اعبسم من حرارتو الزامئدة فتظل حرارتو ترتفع دوف أف تنصرؼ خارج اعبسم 

 . 2حىت تقتل اإلنساف يف هناية األمر إف ىي تعدت الدرجة اليت حيتملها للبقاء 

يف تنظيم درجة حرارة اعبسم ، فتربيد و ربريك اؽبواء بواسطة إزالة تأثَت اؽبواء من سوء التهوية جيب و للوقاية 

لذلك ينبغي تزويد اعبسم باؼبلح لتعويض الكمية اليت يفقدىا عن ح يساعد على إختفاء ىذه األعراض ، اؼبراو 

إستخداـ التهوية اؼبوضعية و ذلك بواسطة أجهزة الشفط أو ؽ عندما تكوف التهوية غَت كافية ، طريق التعر 

، ويقصد هبا سحب و إخراج اؽبواء اؼبلوث عند نقطة خروج الشوامئب أو يف أقرب مكاف ػبروجها و  السحب

بذلك ربد أو سبنع من إنتشارىا داخل مكاف العمل حىت ال تسؤثر على العماؿ اؼبوجودين بداخل اؼبكاف ، وتعترب 

أيضا العناية بالتهوية العامة يف اؼبصنع ، ،  3ىذه الطريقة من أكثر الطرؽ فعالية يف تنقية اؽبواء الفاسد و اؼبلوث 

حبيث جيب أف يكوف إذباه تيار اؽبواء بعيدا على مستوى التنفس للعماؿ ، هتوية احملبلت مهما كانت طبيعتها ،  

                                            .          4ووضع اؼبكيفات 

علينا أف نعرؼ ما ىو الصوت أوال ،  معٌت الضوضاء بشكل الصحيحإلدراؾ   الضوضاء :  -5

فالصوت حبد ذاتو نػوع مػن أنواع الطاقة صادرة عن حركة تذبذب سبوجية يف وسط ما )كاؽبواء واؼباء 

                                                           
 . 117، ص  مرجع سابقعويد سلطاف اؼبشعاف ،   1
 . 260، ص  مرجع سابقفرج عبد القادر طو ،   2
 . 376، ص  مرجع سابقؾبدي أضبد ؿبمد عبد اهلل ،   3
 . 349، ص  2004، دار اؼبعرفة اعبامعية ، مصر  التنظيمي وتطبيقاتهأصول علم النفس المهني و الصناعي و عبد الفتاح ؿبمد دويدار ،   4
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اغبديد( ، والبد ؽبذه الطاقة من أف تػسؤثر على حاسة السمع ويصدر الصوت من أشكاؿ ـبتلفة  و

 ومنهػا التموجػات الغَت منتظمة اليت ربدت دويا .منها اإلىتزازات اؼبنظمة كاؼبوسيقى مثبل ، 

وتعرؼ الضوضاء يف مكاف العمل بأهنا تلك األصوات الضارة وغَت اؼبرغوب فيها واليت ديكن أف تقاس يف أماكن 

و لقد ن أصوات غيػر مرغوبػة ومتداخلة ، خاصة وتعطى ؽبا متوسطات يف زمن ؿبدد أو بتعبَت أخر ىي عبارة ع

إنتشار اؼبرض  : هٍت للضوضاء إىتماما متزايدا منذ سنوات مضت وىذا يرجع إىل عدة عوامل منهاأخذ التعرض اؼب

اؼبهٍت اؼبعروؼ بالصم اؼبهٍت والذي يصنف على أنو إصابة من إصابات العمل ، تعرض أعداد متزايدة من العماؿ 

كر منها صناعة النسيج فالضوضاء أصبحت مشكلة يف الكثَت من الصناعات نذ  ، للضوضاء يف بيئة العمل

 . 1وصناعة اإلظبنت....اخل 

يف اؼبقدرة على العمل و اإلنتاج ، و خاصة بالنسبة إىل تسؤثرا تأثَتا مباشرا أهنا أثار الضوضاء على العامل و من 

األعماؿ اليت تعتمد على اجملهود الذىٍت ، إذ تسؤدي األصوات اؼبرتفعة إىل تشتت الذىن و عدـ تركيزه ، و إىل 

اإلجهاد العصيب ، و يف بعض األعماؿ اليت ينجم عنها ضجيج مرتفع جدا ، قد يسؤدي ذلك بالتدريج إىل ضعف 

 . 2السمع 

ػدؼ تقليػل فضل الوسامئل اؼبمكنػة وبتكلفػة معقولػة هببإتباع أو يتم التقليل من الضوضاء عن طريق زبفيضها 

، يل مدة تعرض العماؿ للضوضاء التقل قل مستوى فبكن وذلك بعدة طرؽ منها :مػستوى الػضوضاء إىل أ

ضاء بأغطيػة لػؤلذف وتكػوف عازلػة للصوت إسػتخداـ معػدات الوقايػة الشخػصية وخاصػة للعمػاؿ اؼبعرضػُت للػضو 

تركيب اؼباكينات على قواعد عازلة للصوت تقلل من تأثَت الذبذبات اؼبنبعثة ،  باإلضافة للخوذات وظباعات األذف

                                                           
جامعة ضبة ػبضر الوادي ،  مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعيةإسعادي فارس ، أثر الضوضاء على صحة العاملُت يف اؼبسؤسسات الصناعية ،   1

 . 123-122، ص  2015، اعبزامئر ، مارس  18العدد 
 . 581، ص  2005،  1ل للنشر و التوزيع ،عماف ، ط ، دار وامئ إدارة الموارد البشرية المعاصرة " بعد إستراتيجي "عمر وصفي عقيلي ،   2
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السعي لتصميم آالت وأجهزة ال و  إستخداـ بعض اؼبعدات اليت ال ربدث أصوات عالية،  عند تشغيل اآلالت

                                                                                                                                                                                                .1 ؿباولة إنتقاء أفضل اآلالت عند الشراء ومراعاة شدة الصوت الصادرة عن أجزامئها اؼبتحركةضوضاء ، و تصدر 

 نظافة المكان : -6

تويل إدارة اؼبسؤسسة أمهية بالغة لفعاليات التنظيف ؼبا للنظافة من دور يف توفَت اعبو الصحي اؼبناسب اػبايل من 

                                                                                          ق : الروامئح الكريهة واألدخنة عن طري

                 الفضبلت يف صبيع أرجاء اؼبسؤسسة بصفة دورية وبطريقة صحية .                                                                       التخلص من ذبمعات األوساخ و -

                                         األسقف وغرؼ العمل بشكل دوري واللجوء إىل طبلمئها من حُت آلخر.                                                                   تنظيف اعبدراف و -

ض وحوادث العمل ، ألف تلعب النظافة دورا ىاما يف اغبفاظ على صحة العماؿ من خبلؿ ضبايتهم من أمرا -

رمي األوساخ والفضبلت بشكل عشوامئي يف  معظم حوادث العمل كاإلنزالؽ واغبرامئق تقع بسبب اإلمهاؿ و

                                                                                                           :أماكن العمل الشيء الذي يستلـز

 ماؿ اؼبسؤسسة باألمهية الصحية والنفسية لنظافة مكاف العمل .                                                                  توعية ع -

فبا الشك فيو أف النظافة يف مكاف العمل من أىم العوامل اليت تقوي إرتباط العامل بعملو وربفزه على األداء  -

يف حُت عدـ توفر إجراءات النظافة الكافية يولد نفورا لدى العامل فبا يسيء لنفسيتو وجيعلو غَت مرتاح يف 

  .عملو 

 تجهيز و ترتيب المكاتب : -7

                                                                                                        :وفَت كل اؼبستلزمات وتوفَت اؼبكاف اؼبناسب ؽبا. وتتوقف عملية الًتتيب والتجهيز علىيقصد بالًتتيب والتجهيز ت

                                                           
،  مجلة اإلدارة و اإلقتصاد ،أثَت عبد اهلل ؿبمد ، أثر إستخداـ نظرية اغبواجز لتقليل مستوى الضوضاء الداخلية للمصنع يف رفع كفاءة األداء   1

 . 254، ص  02/11/2011، بغداد ،  90جامعة بغداد ، العدد 
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 بُت مكتب وآخر.                                                                                                       ترتيب األثاث بالشكل الذي ديكن العماؿ من اغبركة حبرية داخل اؼبكتب والتنقل -

                  اغبفاظ على ترتيب وتنظيم منطقة العمل بتخزين اؼبواد اليت ال تستخدـ يف مكاف بعيد .                                               -

                                 الًتتيب اعبيد للملفات يف اػبزامئن .                                                                                            -

                                                              مراعاة معايَت النظافة اؼبذكورة سابقا .                                                        -

تتحدد إجراءات هتيئة ظروؼ العمل الفيزيامئية على أساس بعض القيم اؼبثلى اليت تسؤخذ كمعايَت تكوف يف  -

شكل مقاييس جيب إحًتامها عند تصميم اإلضاءة أو التهوية . كما أنو ديكن أف تأخذ اؼبعايَت شكل تدابَت 

و تدخل يف  .ية أو إجراءات توعية ال بد من احًتامها ، كما ىو اغباؿ بالنسبة للتدخُت واإلشعاعات وقامئ

                                                                                                          إطار ذبهيز وترتيب اؼبكاتب ربديد اؼبساحة اؼبخصصة لكل عامل ، وذلك كما يلي :                                                    

                                    تسعة أمتار مربعة لكل عامل .                                                                                                   -

                                                                                                                               ·عاملُتإثنا عشر مًتا مربعا لكل  -

                            واحد وعشروف مًتا مربعا لكل ثبلثة عماؿ .                                                                                    -

                         إثناف وثبلثوف مًتا لكل أربعة عماؿ .                                                                                           -

                                                                          طبسة وأربعوف مًتا مربعا لكل طبسة عماؿ .                                        -

 .1عشرة أمتار مربعة لكل عامل إذا كاف عدد العماؿ يتجاوز اػبمسة يف اؼبكتب الواحد  -

على العاملُت و  إضافة إىل كل ىذه الظروؼ الفيزيامئية ىناؾ ظروؼ أخرى قد قبدىا يف بعض اؼبسؤسسات وؽبا تأثَت

 : ىي

اإلىتزاز حركػػة توافقيػػة ومتكػػررة مثػػل حركػػة اؼبرجيحػػة أو حركػػة البنػػدوؿ ، أي أهنػػا حركػػة تكػػرر نفسػها اإلىتزازات : 

بعػد فتػرة ؿبػددة مػن الزمػن وتنتقػل اإلىتزازات اؼبيكانيكيػة مػن اآللة إلػى يػد اإلنساف ، ثػم ذراعػو ، ثػم إلػى باقػي 

                                                           
 . 56-55، ص  مرجع سابقسلمى غبمر ،   1
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سػم ، و ىناؾ العديد من األضرار خيلفها اإلىتزاز على جسم  االنساف و ىي : أنو يسؤثر تأثَتا ضارا على أجػزاء اعب

األعصاب خصوصا األطراؼ ، تسؤثر على مهارة العاملُت الفكرية واليدوية ، أيضا لو تأثَت أخر كالتأثَت على اؼبباين 

الوقاية من أضرار  هتا وعمرىا اإلفًتاضي . من أجلو اآلالت وتقلل من كفاءواألساسات ، تسؤثر على اؼباكينات 

اإلىتزاز جيب قياس وربليل إىتزاز اآلالت واؼبعدات وأنشطة العمل اؼبختلفة بصفة دورية و إستخداـ التقنيات 

  .1اغبديثة وبرامج الصيانة الدورية والوقامئية لتقليل اإلىتزازات أيضا التدريب والتثقيف والتوعية 

ػػرؼ الشػػػعاع بأنػػػو إصػػػدار طاقػػػة علػػػى شػػػكل جسػػػيمات أو موجػػػات مػػػن مصػػػادر طبيعيػػػة أو يعػاإلشعاعات : 

وىناؾ نوعاف من اإلشعاعات مسؤينة : مثل أشعة أكس وأشعة جاما وجسيمات ألفا وبيتا ،  عمليػػػات صناعيػػػة

غيػػر مسؤينػػة : مثػػل األشعة الكهرومغناطيسية ومنهػػا موجػػات الراديػػو والتليفزيػػوف وموجػػات   .وىي األكثر خطورة

يػث يسؤثػر اإلشعاع علػػى خاليػػا اعبسػػم ويزيػػد مػػن إحتماالت حػػدوث السػػرطاف ح .الػػرادار واؼبيكروويػػف 

لكميػػة كبيػػرة مػػن اإلشعاع  طفاؿ ، وفػػي حػػاؿ تعػػّرض اإلنسافوالتحوالت اعبينيػػة األخرى التػػي قػػد تنتقػػل إلػػى األ

 اإلبتدامئي والفحص الدوري . و للوقاية من أخطار اإلشعاع جيب أف يتم الكشف الطيب قػػد ربػػدث الوفػػاة

أشهر و إرتداء مبلبس الوقاية الشخصية مثل : مرايل من رقامئق الرصاص وقفازات من  3ضُت ؽبا كل للمعر 

 .2مثل : اػبرسانة وألواح الرصاص    رصاص ، أيضا إستخداـ اؼبواد اليت تعوؽ نفاذية اإلشعاعات اؼبسؤينةال

و يف األخَت ديكننا القوؿ أف الظروؼ الفيزيامئية من أىم العوامل اليت زبلق جو مريح إف ربققت بالشكل الذي 

 يناسب العمل و ىي عديدة يف مكاف العمل . 

 

                                                           
،  2016،  1ط  ،ة ، القاىرة مكتب منظمة العمل الدولي دليل المبادئ األساسية للسالمة و الصحة المهنية في بيئة العمل ،طو حسُت ،    1
 .16ص 

 . 18، ص اؼبرجع نفسو   2
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 ية : ظروف العمل اإلجتماع .2.3

ويقصد هبا العبلقات والتفاعبلت اليت تربط العماؿ فيما بينهم يف إطار صباعة العمل واليت ربقق نوع من اؼبساندة 

اإلجتماعية واليت تعٍت الشعور بالدعم واؼبساعدة بُت العاملُت ، فظروؼ العمل اإلجتماعية تدفع بالعاملُت يف 

ل وتكوين عبلقات من أجل التعاوف و التفاىم لضماف خلق روح صباعية يف التماسك والتضامن مع صباعات العم

 مستوى جيد يف أداء العامل ، و من ىذه الظروؼ نذكر ما يلي : 

 العالقات اإلنسانية :  -1

ض ؿبدده ، وإف سبب وجود األفراد هبا ىو داؼ أو أغراإف سبب وجود اؼبنظمة ىو من أجل إقباز أى

لتحقيق أىدافهم الشخصية من خبلؿ أىداؼ اؼبنظمة ، كما إف اؼبنظمة سواء كانت مدرسو أو مصنع أو 

مستشفى أو وزارة يوجد فيهػا ؾبموعات من األفراد يتفاعلوف مع بعضهم ، وىنا يأيت دور اإلدارة لتوجيو ىذه 

و اؼبنظمػة بذات الوقت والتقليل ما أمكن من التفاعبلت العشوامئية أو غَت التفاعبلت ػبدمة أىداؼ األفراد 

اؼبنتجة ، فالسلوؾ اإلنساين ىو ؿبصلة التفاعل بُت خصامئص الفرد وطبيعة اؼبوقف الذي يعيش فيو ، وبالتايل 

اؼبوقف ، عتبار طبيعة وخصامئص وعند دراسػتو البػد أف يأخػذ باإليتخذ السلوؾ اإلنساين شكل نظاـ متكامل 

، العبلقات وظواىر أخرى ) كسياسات اإلدارة  فالفهم ىنا يعٍت كشف العبلقات اليت تقـو بُت العاملُت

اإلقتصادية ، بيئة العمل ، وىنا يظهر مفهـو العبلقات اإلنػسانية  التنظيمية واإلدارية ، الظروؼ اإلجتماعية و

وىي تكامل األفراد كبو موقف العمل بطريقو ربفزىم    أهنا ؾباؿ للتطبيق اإلداري ،ديفنز إذ عرفت من قبل 

  Scott قتصادي سيكولوجي وإجتماعي    ويرىإعض بإنتاجيو عاليو وبتعاوف ورضا للعمػل مػع بعضهم الب

يف موقف معُت بشكل فعاؿ يسؤدي للوصوؿ إىل تشَت إىل عمليات ربفيز األفراد  أف   العبلقات اإلنػسانية

يعطي اؼبزيػد مػن اإلرضاء اإلنساين كما يساعد على ربقيق مطالب اؼبشروع   ، ويرى توازف يف األىداؼ ، 
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الشنواين أف العبلقات اإلنسانية    تبدأ بالفرد ، فالفرد ىو وحدة اإلشباع ، كذلك فإف الفرد ىو وحدة 

الذي أطلق عليو   ء يم البناجتماعي واألفراد ىم اللبنات التػي تقػاإلنساين الذي حيتوي اجملهود اإل التنظيم

 النشاط اعبماعي و العبلقات اإلنسانية ىي اإلظبنت الذي جيعل ىذا البناء متماسكا . 

من التعريفات السابقة يتضح منو أف العبلقات اإلنسانية ىي اؼبدخل الصحيح للكشف عن جدية وواقعيػة 

ىونة دبدى حصوؿ العاملُت على مػا ف ىذه اعبدية مر لُت واإلدارات اؼبوجهة ؽبم علما أالتفاعػل بػُت العام

حيفزىم للعمػل ويػسؤمن رفاىيتهم دبا يتعلق باػبدمات ، اغبوافز ، اإلجازات ، بيئة العمل ، وبذات الوقت 

 . 1يدفعهم ألداء مهامهم الوظيفيػة علػى كبػو فعاؿ  

 الخدمات االجتماعية : -2

تتمثل أساسا يف  سد إحتياجاهتم اإلجتماعيةىي تلك اػبدمات اليت ديكن أف توفرىا اؼبسؤسسة لعماؽبا هبدؼ 

 خدمة طب العمل ، النقل ، اإلطعاـ ، السكن .

تسؤثر التغذية على ـبتلف عناصر اجملتمع ، نتيجة التأثَت يف صحة ونشاط أفراده  وقد إىتم العديد  التغذية : -

العمل من الغذاء  يف نفدىا اؼبرءمن الباحثُت بأمهية الغذاء يف زيادة إنتاجية العامل إذ تتأيت الطاقة اليت يست

. ونظرا ألمهية  فبدوف غذاء أو بغذاء غَت كاؼ سواء كما أو نوعا ، تقل قدرة العامل عل العملالذي يتناولو 

تقدـ وجبات بأسعار رمزية ، أو  مل هتمل اؼبسؤسسات ىذا اعبانب ، حبيث توفر مطاعم للعماؿموضوع التغذية 

من أجر العامل يعرؼ بتعويض القفة ، يستفيد منو العامل وفقا لعدد أياـ أهنا تقدـ تعويضا ماديا يدمج ض

 يـو حسب مانصت عليو ـبتلف تشريعات العمل . 22 العمل خبلؿ الشهر

                                                           
، ص  2011، حبث مقدـ يف اؼبعهد التقٍت ، البصرة ،  العالقات االنسانية و تأثيرها في تحسين األداء الوظيفيمناؿ عبد اغبميد عبد اغبميد ،   1

05 . 
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اإلنساف بطبيعتو يبحث دوما عن اإلستقرار ، وأوؿ ما يهدؼ إليو ىو اغبصوؿ على سكن آمن يتوفر  السكن :

على اؼبتطلبات الضرورية للحياة ، يضمن من خبللو إستقرار حياتو وحياة عامئلتو . وؼبا للسكن من اآلثار اإلجيابية 

لعماؽبا ، خاصة منهم اؼبتقلدين للمناصب  على اغبالة النفسية للعامل ، هتتم اؼبسؤسسات بتوفَت خدمات اإلسكاف

 اليت تفرض قرهبم من أماكن العمل ، و تفرغهم للعمل فقط . اغبساسة

يف ظل التغَتات اغباصلة ، من توسع للمدف ، نزوح ريفي وكثافة سكانية ، تفاقمت مشكلة النقل ،  النقل:

والعودة منو . وؽبذا ذبد اؼبسؤسسات نفسها  وأصبحت دبثابة قيد يواجو العامل يف كيفية الوصوؿ إىل مكاف عملو

ملزمة بتوفَت وسامئل نقل للعماؿ ، عن طريق شرامئها جملموعة من اغبافبلت أو بتعاقدىا مع إحدى شركات النقل 

لنقل عماؽبا من و ٕاىل العمل . ويف حالة غياب اغبلُت السابقُت ذبد اؼبسؤسسة نفسها ؾبربة بقوة القانوف على دفع 

 يـو ( .  22قل ، يدمج ضمن األجر الشهري للعامل وفقا لعدد أياـ العمل يف الشهر)تعويض عن الن

: يقصد بو ذلك اؼبركز الطيب اؼبتواجد باؼبسؤسسة ، والذي يقدـ للعاملُت اغباليُت والقادمُت اعبدد  طب العمل -

وىناؾ نوعُت   .الفحوصات الطبية البلزمة وبصفة دورية ، هبدؼ التأكد من سبلمتهم من ـبتلف األمراض

 الربامج اليت تقدمها اؼبسؤسسة يف ؾباؿ طب العمل :من 

و برامج الصحة اعبسمية : تشمل إجراء بعض العمليات اعبراحية البسيطة ، عبلج البصر ، األسناف ، السمع ،  

 أي أمراض أو حوادث تقع بسبب ظروؼ العمل .

برامج الصحة العقلية والنفسية : تزايد إىتماـ اؼبسؤسسات بالصحة العقلية والنفسية للعاملُت نتيجة لوجود عبلقة 

قوية بُت أداء العامل وحالتو العقلية والنفسية ، فالعماؿ الذين يعانوف من إضطرابات عقلية ونفسية ، تنخفض 

 . 1العمل لديهم  وترتفع معدالت دوراف مغاباهتروحهم اؼبعنوية وتسوء عبلقاهتم مع غَتىم  فتكثر 
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بُت العماؿ و كذلك اػبدمات  على العاملُت من خبلؿ العبلقات ظروؼ العمل اإلجتماعية ؽبا تأثَت كبَت

 اإلجتماعية إف توفرت زاد ذلك من الثأثَت على العامل بشكل إجيايب و ذلك يعود بالفامئدة للمسؤسسة .

 ظروف العمل التنظيمية :  .3.3

تلك الظروؼ اليت ربدث داخل التنظيم ، و التنظيم ىو نسق حيوي ؾبموعة من األنساؽ الفرعية ، و  تتمثل يف

ربدث فيو ؾبموعة من العمليات اليت تضمن لو السَت اغبسن لبلوغ أىدافو ، أو تعيقو عنها إذا حدث خلل يف 

 ر ما يلي :تلك العمليات أو أهنا مل تسؤدى بالشكل اؼبطلوب  ، و من بُت ىذه الظروؼ نذك

 اإلتصال :  -1

يعرؼ مصطفى عشوي اإلتصاؿ :   أنو عملية ىادفة تتم بُت طرفُت أو أكثر و ذلك لتبادؿ اؼبعلومات و اآلراء و 

األفكار و للتأثَت يف اؼبواقف و اإلذباىات ، و لئلتصاؿ دور مهم و فعاؿ داخل اؼبسؤسسة فهو يعمل على تقريب 

مليات ، الشيء الذي يسرع يف أداء اؼبهاـ و توفَت وجهات النظر ، و إزالة التوتر ، و توضيح الرؤى و تسهيل الع

. من ىنا نقوؿ أف لئلتصاؿ أىداؼ و مهاـ ووظامئف عليو أداؤىا بفعالية و   1الوقت و إختصار اؼبسافات   

كفاءة حىت يتحقق ىدؼ اؼبسؤسسة ، كما يضم عدة عناصر و مكونات عليو ربديدىا و توضيحها كما يوجد 

                         اؼبسؤسسة إختيار اؼبناسب ؽبا حسب اؽبدؼ و اإلسًتاتيجية احملددة مسبقا .                                                           لئلتصاؿ أنواع و أشكاؿ على

تصاؿ عنصر مهم و أساسي  و ضروري يف تكوين اؼبنظمة ، إذ أنو بدوف إتصاؿ ال ديكن أف نفهم فبا سبق أف اإل

جل إستمرارىا  و بقامئها و من أجل ربقيقها ألىدافها جيب أف ألو بالتايل فا -أي اؼبنظمة  -ة ه االخَت تنشأ ىذ

يكوف اإلتصاؿ فعاال و أف يسؤدي مهامو و وظامئفو داخل اؼبنظمة . تكمن أمهية اإلتصاؿ يف أنو ديثل مهزة الوصل 

                                                           
 . 141، ص  1991امئر ، ، اؼبسؤسسة الوطنية للكتاب ، اعبز  أسس علم النفس الصناعي و التنظيميمصطفى العشوي ،   1



 الفصل الثاني :                                                                             ظروف العمل 
 

 
36 

دة ( ، فاإلدارة مثبل تقـو بإصدار التعليمات والقوانُت بُت اإلدارة العليا ) قمة اؽبـر ( و العماؿ و اؼبوظفُت ) القاع

 و األوامر و عن طريق عملية اإلتصاؿ تصل إىل العماؿ و اؼبوظفُت الذين يقوموف بتنفيذىا و تطبيقها  .       

 عدد ساعات العمل : -2

كر يف بداية من األمور اؽبامة اؼبسؤثرة على اإلنتاج ىو عدد ساعات العمل يف اليـو و يف األسبوع و نذ  

العشرينات من القرف العشرين كاف العمل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ستة أياـ يف األسبوع ؼبدة عشر 

                                           .                                                              1ساعات يف اليـو ، مث خفض أواخر الثبلثينيات إىل طبسة أياـ يف األسبوع ؼبدة شباين ساعات 

يعترب اغبجم الساعي للعمل اليومي من أبرز اؼبوضوعات اليت كانت ؿبل نقاش وصراع إجتماعي ، و قد 

توصلت إىل أف بالقدر الذي توفر ساعات العمل للفرد من حرية إستخداـ وقت الراحة بالقدر الذي يزيد فيو 

العمل مع أوقات الراحة بقدر الذي ينخفض رضا العامل  تتعارض ساعات رضا عن العمل ، فبالقدر الذي

 .           2يف العمل 

 فترات الراحة :       -3

باؼبامئة  20باؼبامئة و  8ما بُت إف الراحة خَت عبلج للتعب ، و لقد أدت فًتات الراحة إىل زيادة يف اإلنتاج تًتاوح 

فًتات الراحة لدافعية األفراد و ؼبدى ما ديكن أف تسهم بو كبو  إال أف ىناؾ شكا يف مدى التحسُت الذي تسببو

زبفيف وطأة التعب .. و ذلك نظرا ألف العنصرين السابقُت متداخبلف يف أثرمها على األداء و من الصعب التمييز 

ة من ي مسؤسسبينهما ، وال شك أننا نستطيع التعميم علميا خبصوص طوؿ فًتات الراحة أو عددىا أثناء اليـو أل

إذ خيتلف طوؿ ىذه الفًتات و عددىا لتأثَتىا بعوامل أخرى مثل : طبيعة العمل ، و أثر ، اؼبسؤسسات الصناعية 

    اؿ أف يقضوا فيها فًتات راحتهم نتاج و على وجود أماكن مستقلة للراحة يستطيع العمإلل ايالتوقف على سب
                                                           

 . 181، ص  2004،   1، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عماف ، ط  علم النفس اإلجتماعيبٍت جابر جودة ،  1
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اسبة يف توقيتها و طوؽبا و عددىا لكل عمل معُت ، ما و ينبغي على الراغب يف تنظيم فًتات الراحة أف تكوف من

مل يقم اؼبسسؤولوف بإعطاء ىذه الفًتات للراحة فإف العماؿ سوؼ خيتلسوهنا بالرغم منهم فيما ىو معروفة بفًتات 

و ىي فًتات غَت منتظمة يستثمرىا  unauthorized rest pauses الراحة اؼبختلفة أو غَت اؼبسموح هبا 

اإلنتاج الفعلي ، كالفًتات اليت يستغرقها اؼبوظف يف تناوؿ الشاي أو يف الورشة مع زميلو أو إستقباؿ العامل يف 

صديقو يف أثناء فًتة عملو . و تدؿ العديد من التجارب إىل أمهية تنظيم  فًتات الراحة يف أي عمل من األعماؿ 

    الصناعية حيث تدؿ ىذه التجارب على ما يأيت :

 دىن األقصى لفًتات الراحة و مكاهنا من عمل ألخر .خيتلف اغبد األ -

 أفضل وقت لتقدًن فًتات الراحة قبل إلبفاض مستوى اإلنتاج مباشرة . -

 اؼبواظبة على العمل فًتات قصَتة مث اإلسًتاحة أفضل من اؼبواظبة الثابتة ؼبدة أطوؿ دوف إسًتاحة . -

مح بفًتات للراحة أف العامل سوؼ ال يسًتيح ، فلقد و جيب أال تفًتض عن تنظيم فًتات للراحة أنو إذا مل يس

دلت أحباث عديدة أنو إذ مل يسمح بفًتات رظبية للراحة فإف العامل يأخذ فًتات الراحة عندما يشاء . و أحيانا 

تكوف فعالة يف زيادة اإلنتاج و تقليل التعب سباما كالفًتات الرظبية اليت تسمح هبا اإلدارة ، إال أنو يف بعض 

االت قد يصمم العماؿ على فًتات الراحة ، و قد يقوموف بذلك بطريقة غَت فعالة تسؤثر يف عملية اإلنتاج نتيجة اغب

 . 1للخطأ يف توقيتها 

 األجر :                                                                                                                         -4

يعترب األجر الذي يتقاضاه العامل عن عملو من أىم عناصر بيئة العمل و ظروفو . و ىو إىل جانب ىذا 

ما حيصل عليو الفرد  ستثنيناإت  فإذا قإلجتماعي و النفسي يف ذات الو عنصر جيمع بُت اعبانب الطبيعي و ا
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الفرد لقاء عملو ىو اؼبصدر لقاء من دخل نتيجة لًتاكم ثروتو ، فإننا قبد أف األجر الذي حيصل عليو 

ا ، أـ جية و النفسية ، سواء أكانت غذاءاألساسي إلشباع أغلب متطلباتو و حاجاتو األساسية ، الفسيولو 

ا ، أـ مأوى أـ تكوين أسرة ، أـ ربقيق ذات ، أـ تأمُت مستقبل .. و من ىنا ، كاف األجر ابا ، أـ كساءشر 

 . 1من أىم بواعث الفرد و دوافعو إىل البحث عن العمل و اإلستمرار و النجاح فيو 

طر إف الظروؼ التنظيمية دبثابة حجر األساس للمسؤسسة بدوهنا ال تستطيع اؼبسؤسسة أف ربقق أىدافها ، و أف تسي

 على عماؽبا .

 أهمية تحسين ظروف العمل : .4

ىتماـ بتحسُت بيئة العمل أضحى يف اؼبنظمات العامة واػباصة أحد اإلسًتاتيجيات اؼبهمة ومتطلبات إف اإل

العملية اإلدارية الناجحة اليت ربرص على تبنيها تلك اؼبسؤسسات يف ظل إحتداـ اؼبنافسة وإرتفاع مستوى الوعي 

 ، إذ البد أف يتفهم اؼبوظف أنو عنصر أساسي اتي يتوقع دامئمًا اغبصوؿ على أفضل اػبدملدى اؼبستفيد ، الذ

مطالب باإلرتقاء بأعمالو ومسسؤولياتو ، كما مطلوب إشراكو يف صياغة القرارات  ويف العملية اإلدارية التطويرية 

، وبرامج التطوير األخرى ، وال  ذات الصلة بشسؤوف العمل من حيث ربسُت األداء ، و إجراءاتو  وتطبيقات التقنية

يعٍت ىذا أف اؼبرؤوسُت يعرفوف بشكل أفضل من رمئيسهم ، لكن من اؼبفيد أف يشارؾ اؼبرؤوسوف بأفكارىم 

اإلىتماـ يشمل أيضا ربديد إحتياجات اؼبوظف لتطوير قدراتو  التطويرية ؼبا لذلك من إجيابيات على بيئة العمل و

سسؤولية ، إىل غَت ذلك من اغبوافز األخرى اؼبتاحة وصبيعها تساىم يف رفع معدالت ومعارفو وفرص الًتقي وربمل اؼب

اإلنتماء الوظيفي للمنظمة ، وحب العمل اؼبنتج ، وتطوير األداء وربسينو بصورة مستمرة إلكساب ىذه اؼبنظمة أو 

ظفُت وتعزيز ذلك من تلك مزيدا من النجاحات ورضا اؼبستفيدين ، ولعل اإلىتماـ دبستوى العبلقات بُت اؼبو 
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ىم بصورة  اخبلؿ توفَت بعض األنشطة اليت ذبمع العاملُت خارج أوقات الدواـ الرظبي ، مع اإلىتماـ بأفراحهم يس

كبَتة يف ربسُت بيئة العمل ، وتقوية الروابط والعبلقات اإلنسانية واإلجتماعية بُت منسويب اؼبنظمة فبا ينعكس 

اإلنتاجية والتعاوف القامئم على الشراكة البناءة بُت اعبميع لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة   إجيابا على زيادة مستوى األداء و 

بأداء العمل بشكل من القياـ ة اليت سبنع اؼبوظفُت ومن ذلك قبد أف التعرؼ على العوامئق واؼبمارسات غَت اؼبرغوب

 . 1وى قدراهتم إال من خبلؿ القرب من العاملُت والتعرؼ على بيئة العمل ومست أيتصحيح ، ال ي

 ىناؾ أىداؼ عديدة نذكر أمهها :أهداف توفير ظروف عمل مالئمة :  .5

ربقيق الرضا و اإلرتياح يف نفوس العماؿ ، مع خلق مشاعر اإلطمئناف لدى العاملُت نظرا لعملهم يف بيئة  -

 أمنة.

 رفع معنويات العماؿ و إنعكاسها على إنتاجهم من حيث الكمية و اعبودة . -

 اؼبلل .قلة التعب و  -

قلة إحتماؿ التعرض إىل حوادث العمل و إنعكاسها على تكاليف اإلنتاج ، و كذلك ضباية القوى العاملة من  -

 اإلصابات و األمراض اؼبهنية .

 التقليل من نسبة التغيب و اؼبرض .  -

 إلنتاج .ربسُت عبلقات العمل و رفع معنويات العاملُت لتحقيق مستوى األداء اؼبطلوب ، و بالتايل زيادة ا -

 زبفيض كلفة اإلنتاج بتخفيض كلفة بند اغبوادث . -

 زيادة سرعة اإلنتاج دبنع اغبوادث اؼبسؤدية لتعطل اآلالت و العاملُت . -

 . 2احملافظة على اآلالت و التجهيزات و اؼبواد اػباـ من أضرار حوادث العمل  -
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 أساليب تحسين ظروف العمل :  .6

التحديات الكبَتة اليت تواجهها الشركات واؼبسؤسسات اؼبشهورة يف  توفَت ظروؼ جديدة و إجيابية للعمل : إف -

صبيع أكباء العامل يف اغبصوؿ على اؼبوظفُت الذين ديتلكوف اػبربة الكافية واؼبهارة البلزمة إلقباز العمل 

أصبحت تكمن يف كيفية احملافظة على إبقاء ىسؤالء اؼبوظفُت داخل اؼبسؤسسة وليس إجتذاهبم فقط ببعض 

يازات اؼبادية ، فكل ما ىو جديد جيعل من اؼبوظفُت ؿببُت للمكاف أكثر وكلما كانت بيئة العمل اإلمت

متجددة وجذابة أصبح شعور اؼبوظفُت ذباىها باإلرتياح أكثر ، وىذا ما يضمن بقامئهم يف داخل اؼبسؤسسة    

دور رقايب وتطبيق العقاب على  و اآلف يأيت دور اإلدارة التنفيذية داخل اؼبسؤسسة فبدال من أف يكوف دورىا ىو

إصبلحي وتذلل كل الصعاب واؼبشاكل اليت تواجو اؼبوظفُت يف إقباز  اؼبوظفُت ، ديكن أف يكوف دورىا

عبد أعماؽبم بالصورة اؼبطلوبة ، إف كنت فبن يعتقدوف يف اؼبصطلح القدًن والذي يفكر يف أف اؼبوظف ىو 

كثَتا يف ىذه األياـ و أصبح اؼبوظف يعمل معك لنجاح ، فهذا اؼبصطلح تغَت  لصاحب العمل يعمل فقط 

ىذه اؼبسؤسسة ؼبا ديلكو من إمكانيات و أنت كنت تفكر باؼبصطلح القدًن ، فقد ذبد مسؤسستك ببل موظف 

واحد يف يـو من األياـ والبد من توافر بعض الشروط لتوفَت بيئة عمل جيدة ، وىذه النقاط القليلة توضح 

 .يف بث الراحة النفسية يف موظفيك بيئة عمل جيدة تساعدؾ لك كيفية الوصوؿ إىل 

النظر إىل حاجات العاملُت األساسية و تقديرىا : إف اؼبغريات اؼبادية اليت تقدمها اؼبسؤسسات للموظفُت  -

ديكنها أف ذبذب اؼبوظف للتفكَت يف خوض اؼبقابلة الشخصية هبذه الشركة أو اؼبسؤسسة ، وديكن أف يبدأ 

ا لفًتة من الوقت ، ولكن ال تكفي ىذه اؼبغريات اؼبادية فقط للحصوؿ على والء اؼبوظف أو بالعمل غبساهب

إستمراره يف العمل غبساب الشركة ، ولكن عليك اإلىتماـ باإلحتياجات األساسية ، فعلى سبيل اؼبثاؿ تقدـ 

العمل طواؿ األسبوع ،  شركة   كينكو   ؼبوظفيها وجبات ؾبانية يـو اعبمعة تقديرا من الشركة عبهودىم يف 

كما أف ىناؾ الكثَت من اؼبكافئات اليت حيصلوف عليها من خبلؿ تقدًن مقًتحات لتطوير الشركة وربسُت 
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كل شهر رحبلت صباعية ؾبانية حىت توطد هناية  اػبدمات اليت تقدمها ، وترتب الشركة للعاملُت هبا يف 

ئة العمل إىل منطقة أخرى ال يوجد هبا ملل ويزداد هبا العبلقات العامئلية بُت العاملُت هبا ، ومنها أخذ بي

 الوالء. 

: إف اؼبوظفُت داخل اؼبسؤسسة البد وأف يشعروا أف لكل وظيفة و إمكانيات اؼبوظفُت باؼبسؤسسة تطوير مهارات  -

تساعد من الوظامئف اؼبوجودة ؽبا مستقبل ، وديكن أف يتم تطويرىا فاؼبرتب اؼبغري أو اؼبكافئات اليت تصرؼ ، 

اإلحتياجات الشخصية  اؼبوظف على اغباجات اؼبادية فقط وذبعلو سعيدا لدقامئق معدودة ، أما األماف و

والطموح ىم الضامن األكثر تأثَتا على اؼبوظفُت لضماف والمئهم ، لذا عليك أف تقـو بتطوير مهارات 

يف ىذا اجملاؿ ، فإهنا تقـو بتوفَت منح نكو  على اؼببادرات اؼبميزة ييف الشركة وكما عودتنا شركة   كاؼبوظفُت 

دراسية للموظفُت لتحقيق ما حيلموا بو من تطوير ػبرباهتم ، وعلى ىذا فإف اؼبوظفُت لن يفكروا يف التخلي عن 

 .1 اؼبسؤسسة أبدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 . http://efty.net/  ،14/03/2019 ،10:03/للموظفُت-مثالية-عمل-بيئة-زبلق-كيف/ 

http://efty.net/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86/
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 ملخص للفصل :

توفَت ظروؼ عمل جيدة و مشجعة من أىم اؼبسامئل اليت ينبغي على  أف نستطيع أف نقوؿيف هناية ىذا الفصل 

اؼبسؤسسات أف تعمل على ربسينها ، ألهنا سبس أعلى و أىم مورد سبتلكو اؼبنظمة و ىو اؼبورد البشري فظروؼ 

العمل السيئة تسؤثر تأثَتا مباشرا على صحة اإلنساف و على مردوده يف العمل ، فبا خيفض من إنتاجو ، و قد 

بب يف وقوع حوادث و خسامئر للمسؤسسة لذا واجب على اؼبسؤسسات أف ال تغفل عن توفَت ظروؼ عمل تس

 مبلمئمة .
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 تمهيد

إف موضوع األداء موضوع مهم يف رلاؿ تسيًن ادلنظمة ، فأداء ادلنظمة سواء يف اجلانب النظري أو التطبيقي 

حباث و ىذا قصد حتديد مفهومو إال أنو ليس ىناؾ مفهـو زلدد و متفق العديد من الدراسات و األ إستقطب

عليو ذلذا ادلصطلح ، فمنهم من يربط األداء بالبعد البشري من خالؿ قياـ األفراد بتحقيق النتائج ادلطلوبة منهم 

دلفهـو  يستخدموف مصطلحات عديدة للتعبًن عنو ، و يف ىذا الفصل سنسعى إىل التطرؽ اآلخروفتأديتها ، و 

و تقييمو و أىداؼ  و أبعاده ، إضافة إىل مؤشراتو ، مصطلح األداء مث التعرض إىل زلدداتو ، أنواعو ، عناصره

 عملية التقييم و فاألخًن سنتعرض إىل طرؽ قياس و تقييم األداء الوظيفي يف ادلؤسسات .
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 مفهوم األداء الوظيفي : .1

كثرة إستعماالتو خاصة يف البحوث اليت تتناوؿ ادلؤسسة مصطلح األداء يف األدب التسيًني و   إف شيوع إستخداـ

مل يؤديا إىل توحيد سلتلف وجهات النظر حوؿ مدلولو فهو يستخدـ للتعبًن عن مدى بلوغ األىداؼ أو عن مدى 

ادلهاـ . و قبل اإلسهاب يف اإلقتصاد يف إستخداـ ادلوارد ، كما صلده يف الكثًن من األحياف يعرب عن إصلاز 

اليت تعين إعطاء كلية الشكل  Performare وجهات النظر ىذه نشًن إىل أف األداء لغة يقابل اللفظة الالتينية

اليت تعين إصلاز العمل أو الكيفية اليت يبلغ   performanceلشيء ما ، و اليت إشتقت منها اللفظة االصلليزية 

 . Petit  Larousseادلعىن الذي ذىب إليو القاموس هبا التنظيم أىدافو و ىو نفس 

فمن منطلق كوف األداء يعرب عن مدى إصلاز ادلهاـ ، فإنو كمفهـو إقتصر لدى الكثًن من الباحثٌن على ادلورد 

 البشري دوف غًنه من ادلوارد االخرى ، حيث يرى بعضهم أنو يعين قياـ الفرد بادلهاـ و األنشطة ادلختلفة اليت

و ىو ما يراه باحثوف أخروف حينما عرفوه بأنو يعين " الكيفية اليت يؤدي هبا العاملوف مهامهم  ،نها عملو يتكوف م

أثناء العمليات االنتاجية و العمليات ادلرافقة ذلا باستخداـ وسائل اإلنتاج ادلتاحة لتوفًن مستلزمات اإلنتاج وإلجراء 

عملية اإلنتاجية عليها ، و لتخزينها و تسويقها طبقا للربنامج التحويالت الكمية و الكيفية ادلناسبة لطبيعة ال

 ."  ادلسطر و األىداؼ احملددة للوحدة اإلنتاجية خالؿ الفرتة الزمنية ادلدروسة

وآخروف معو أف " اإلنتاج اإلرتايل للمؤسسة ينتج  chevalierو لتربير ىذا الرأي أو ىذا ادلفهـو لألداء يرى 

من العوامل كرأس ادلاؿ ، العمل ، ادلعرفة ...أما األداء فينحدر أو ينتج مباشرة عن عنصر  عن التوفيق بٌن العديد

 1العمل و بالتايل فإف كل عامل سيعطي األداء الذي يتناسب مع قدراتو و مع طبيعة عملو " .

 
                                                           

، اجلزائر ،  10، جامعة زلمد خيضر ، بسكرة العدد  مجلة العلوم اإلنسانيةعبد ادلاليك مزىودة ، األداء بٌن الكفاءة و الفعالية مفهـو وتقييم ،   1 
 .75، ص  1110نوفمرب 
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 محددات األداء الوظيفي :  .2

لكي ميكن حتديد مستوى األداء الفردي ادلطلوب فإنو يتطلب معرفة العوامل اليت حتدد ىذا ادلستوى و ماىية 

التفاعل بينهما ، وىذا األمر ليس باليسًن ، نظرا لتعدد ىذه العوامل من جهة ، ولعدـ معرفة درجة تأثًن كل 

 فاعل بٌن ثالث زلددات رئيسية ىي 9 منهما على األداء من جهة أخرى ، و األداء ىو نتيجة زلصلة الت

9 تعرب عن مدى الرغبة ادلوجودة للفرد للعمل و اليت ميكن أف تظهر من خالؿ زتاسو و  الدافعية الفردية -0

إقبالو على العمل الذي يعرب عن اإلشباع الذي توفره بيئة العمل و ىو إحساسو بالرضا عن عملو بعد أف 

 شبع رتيع حاجاتو .يكوف قد حقق رغباتو و أىدافو ، و أ

إف ىذه القدرة يستطيع الفرد حتصيلها عن طريق التدريب ،  القدرة لدى الفرد على أداء العمل : -1

 التعليم ، إكتساب اخلربات و ادلهارات و ادلعارؼ ادلتخصصة بالعمل .

يعرب عن اإلشباع الذي توفره بيئة العمل و ىو إحساسو بالرضا عن عملو بعد أف يكوف  9 مناخ العمل -2

 قد حقق رغباتو و أىدافو و أشبع رتيع حاجاتو .

أو ما تتصف بو البيئة التنظيمية حيث تؤدي الوظيفة و ىي تتضمن  الموقف ) بيئة العمل الداخلية (: -3

، األنظمة اإلدارية ، اذليكل التنظيمي ، نظاـ اإلتصاؿ ، التايل 9 مناخ العمل اإلشراؼ ، توفر ادلوارد 

السلطة أسلوب القيادة ، نظاـ احلوافز ، الثواب و العقاب إضافة إىل العناصر السابقة قد تؤثر البيئة 

 .1اخلارجية الذي يعمل هبا ادلوظف على أدائو شلثلة يف ادلنافسة اخلارجية و التحديات اإلقتصادية 

 

                                                           
، ختصص علم النفس العمل و التنظيم ، جامعة زلمد بن )منشورة ( رسالة ماجستًن  ، عالقة متطلبات التطوير التنظيمي باألداءدراعو فاطمة ،   1

 . 61، ص  1105-1104، وىراف ،  1أزتد 
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 الوظيفي : أنواع األداء  .3

قتصادية يطرح إشكالية إختيار ادلعيار الدقيق و العملي التصنيفات ادلتعلقة بالظواىر اإل إف تصنيف األداء كغًنه من

يف الوقت ذاتو الذي ميكن اإلعتماد عليو لتحديد سلتلف األنواع . ومبا أف األداء من حيث ادلفهـو يرتبط إىل حد 

يًن ادلعتمدة يف تصنيف ىذه األخًنة و إستعماذلا يف تصنيف األداء كمعايًن بعيد باألىداؼ فإنو ميكن نقل ادلعا

 الشمولية األجل و الطبيعة .

 فحسب معيار الشمولية الذي قسم األىداؼ على كلية و جزئية ، ميكن تقسيم األداء إىل 9 

  األداء الكلي :  -1

و ىو الذي يتجسد باإلصلازات اليت ساعلت رتيع العناصر و الوظائف أو األنظمة الفرعية للمؤسسة يف 

حتقيقها ، وال ميكن نسب إصلازىا إىل أي عنصر دوف مساعلة باقي العناصر و يف إطار ىذا النوع من 

ة ، الشمولية ، األداء ميكن احلديث عن مدى و كيفيات بلوغ ادلؤسسة أىدافها الشاملة كاإلستمراري

 األرباح ، النمو ....

 األداء الجزئي :   -2

و ىو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة و ينقسم بدوره إىل عدة أنواع ختتلف 

باإلختالؼ ادلعيار ادلعتمد لتقسيم عناصر ادلؤسسة ، حيث ميكن أف ينقسم حسب ادلعيار الوظيفي إىل 9 

ظيفة األفراد ، أداء وظيفة التموين ، أداء وظيفة اإلنتاج ، و أداء وظيفة أداء وظيفة مالية ، أداء و 

 . 1التسويق

 

                                                           
 . 78، ص  مرجع سابقعبد ادلاليك مزىودة ،   1
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 عناصر و أبعاد األداء الوظيفي :  .4

 :  عناصر األداء الوظيفي -1

فهو  يتكوف مصطلح األداء من مكونٌن رئيسٌن علا الفعالية و الكفاءة ، و يقصد بالفعالية األشياء الصحيحة ،

 يتعلق بدرجة بلوغ النتائج و ىي يف الوقت نفسو ترتبط بدرجة حتقيق األىداؼ . 

مبعىن أنو كلما كانت النتائج احملققة أقرب من النتائج ادلتوقعة كلما كانت ادلؤسسة أكثر فعالية و العكس صحيح . 

أف الكفاءة تعين " عمل  أما الكفاءة ورغم عدـ اإلتفاؽ على تعريف واحد إال أف رتلة التعريفات تصب يف

 .1األشياء بطريقة صحيحة ، كما أف جوىر الكفاءة يتمثل يف تعظيم النتائج و قلة التكاليف 

وتتنوع العناصر ادلرتبطة باألداء و اليت يفرتض بالعاملٌن معرفتها و التمكن منها بشكل جيد حيث يشًن كثًن من 

 الباحثٌن إىل أف أعلها ما يلي 9 

و تشمل ادلعارؼ و ادلهارات الفنية و اخللفية العامة عن الوظيفة و اجملاالت  ات الوظيفة :المعرفة بمتطلب -0

 ادلرتبطة هبا .

أي مقدار العمل الذي يستطيع ادلوظف إصلازه يف الظروؼ العادية ومقدار سرعة ىذا  9 كمية العمل المنجز   -1

 االصلاز .

لذي يقـو بو و ما ميتلكو من رغبة و مهارات و قدرة و تتمثل يف ما يدركو الفرد عن عملو ا 9 نوعية العمل  -2

 . 2على تنظيم و تنفيذ األعماؿ دوف الوقوع يف اخلطأ 

                                                           
 .110، ص  1101-1118، ، اجلزائر  11، جامعة اجلزائر ، العدد  مجلة الباحثالشيخ الداوي ، حتليل األسس النظرية دلفهـو األداء ،   1
، أكادميية نايف العربية )منشورة ( ،رسالة ماجستًن  الرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنيةعبد اهلل عبد الرزتاف النمياف ،   2

 . 01، ص  1112للعلـو األمنية ، 
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و تشمل اجلدية و التفاين يف العمل ، و القدرة على حتمل مسؤولية العمل و إصلازه يف 9  المثابرة و الوثوق -3

 و مدى حاجة ادلوظف لإلرشاد و التوجيو من قبل ادلشرفٌن و تقييم نتائج عملو . الوقت احملدد ،

 و ىو ما ميتلكو من معرفة و مهارات و إىتمامات و قيم و إجتاىات و دوافع. الموظف:  -4

وفرة ادلوارد ، األنظمة  و ىو ما تتصف بو البيئة التنظيمية و اليت تتضمن مناخ العمل و اإلشراؼ و الموقف: -5

 . 1ارية و اذليكل التنظيمي اإلد

 أبعاد األداء الوظيفي :  -2

ويقصد باألداء التنظيمي الطرؽ و الكيفيات اليت تعتمدىا ادلؤسسة يف اجملاؿ  9 البعد التنظيمي لألداء -0

التنظيمي بغية حتقيق أىدافها ، و من مث يكوف لدى مسًني ادلؤسسة معايًن يتم على أساسها قياس فعالية 

 يمية و أثرىا على األداء .اإلجراءات التنظ

يشًن إىل البعد اإلجتماعي لألداء إىل مدى حتقيق الرضا عند أفراد ادلؤسسة على   البعد اإلجتماعي لألداء : -1

إختالؼ مستوياهتم ألف مستوى رضا العاملٌن يعترب مؤشرا على وفاء األفراد دلؤسستهم . ألف األداء الكلي 

ادلؤسسة على حتقيق اجلانب االقتصادي و أعللت اجلانب االجتماعي  للمؤسسة يتأثر سلبا إذا ما إقتصرت

دلواردىا البشرية ، ففي أدبيات التسيًن 9 إف جودة التسيًن يف ادلؤسسة يرتبط مبدى تالـز الفعالية اإلقتصادية 

 . 2مع الفاعلية اإلجتماعية 

ة صحيحة أي اجلمع بٌن الفعالية و حٌن خلص الشيخ مفهـو األداء قاؿ 9 إنو عمل األشياء الصحيحة بطريق

و الكفاءة يف التسيًن و اإلنتاج و أنو ال يتضمن البعد اإلقتصادي فقط بل يتعداه إىل البعد اإلجتماعي و 

                                                           
 .27، ص  مرجع سابقعبد اهلل عبد الرزتاف النمياف ،   1
 . 108، ص مرجع سابق الشيخ الداوي ،   2 
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، و على صعيد أخر يشًن زلمد السعيد أنور سلطاف إال أنو ميكننا أف ظليز بٌن ثالثة أبعاد لألداء  1التنظيمي 

 ىي 9 

ين مستوى بعض األنواع من األعماؿ ، حبيث يكوف اإلىتماـ بنوعية و جودة اجلهد اجلهد ادلبذوؿ 9 و تع -

 ادلبذوؿ . 

 كمية اجلهد ادلبذوؿ 9 و ىو تعبًن عن الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت يبذذلا الفرد خالؿ فرتة زمنية . -

 . 2ظلط األداء 9 و يقصد بو األسلوب أو الطريقة اليت نبذؿ هبا اجلهد يف العمل  -

 مؤشرات األداء الوظيفي :  -3

ميثل األداء األساس للحكم على فعالية االفراد و الوحدات اإلدارية و ادلنظمات و ذلك من خالؿ رلموعة من 

ادلؤشرات أعلها 9 اإلنتاجية ، الروح ادلعنوية لألفراد و العاملٌن و معدالت الغياب عن العمل ، مدى إصلاز ادلهاـ و 

و سرعة ، القدرة على اإلبداع و اإلبتكار ، درجة اإلنضباط و إحرتاـ النظاـ و أسلوب  الواجبات بدقة و إتقاف

 التعامل مع ادلوظفٌن مستوى التعاوف مع فريق العمل و ادلرونة و القدرة على إصلاز القرارات .

 و ىناؾ من قسم ىذه ادلؤشرات ادلستخدمة لدراسة األداء الوظيفي إىل ما يلي 9 

الفعالية 9 الوصوؿ إىل حتقيق أىداؼ ادلنظمة يف الوقت ادلناسب و على أكمل صورة  و بأسلوب جيد  . أ

مع البيئة احمليطة ، ووفقا ذلذا ادلفهـو ، فإف الفعالية تقاس من خالؿ نسبة األىداؼ اليت مت حتقيقها فعليا 

قدرة الفرد على حتقيق إىل األىداؼ ادلخططة مسبقا ، أما على ادلستوى الفردي فتشًن إىل مدى 

 األىداؼ ادلطلوبة منو .
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الكفاءة 9 و تشًن إىل قدرة ادلنظمة عى حتقيق األىداؼ بأقل التكاليف أو أف يؤدي الفرد عملو بأقل  . ب

 . 1تكلفة من الوقت و اجلهد و ادلاؿ 

 تقييم األداء الوظيفي و أهدافه : -4

 تقييم األداء الوظيفي :  -1

تعد عملية تقييم األداء الوظيفي من السياسات و الربامج اإلدارية اذلامة يف إدارة ادلوارد البشرية ، فعن طريق 

ىذه العملية تتمكن من احلكم على دقة السياسات و الربامج اليت تعتمدىا سواء كانت سياسات إستقطاب 

ة دلواردىا البشرية شلا ينعكس عن صورهتا و إختيار و تعيٌن أو برامج و سياسات و تدريب  و تطوير و متابع

 القانونية و اإلجتماعية و األخالقية .

وعلى مستوى ادلوظفٌن أنفسهم تعد عملية التقييم وسيلة يتعرؼ من خالذلا ادلوظف على نقاط القوة و 

ر عندىا يقـو بتطوي الضعف يف أدائو و خاصة عند إعالف ادلوظف عن نتائج التقييم من طرؼ ادلنظمة ،

. و بالتايل ميكن تعريف عملية تقييم األداء  نقاط القوة و معاجلة نقاط الضعف شلا يؤدي إىل حتسٌن أدائو

الوظيفي بأهنا عملية تقدير أداء كل فرد من العاملٌن خالؿ فرتة زمنية معينة لتقدير مستوى و نوعية أدائو ، و 

و يف أي رلاالت . ىذا التقدير قد يشمل تنفيذ  تنفذ العملية لتحديد فيما إذا كاف األداء اجليد أـ ال ،

 األعماؿ ادلسندة للفرد أو جهوده أو سلوكو . 

و يف تعريف أخر كوهنا عملية مبوجها تقدير جهود العاملٌن بشكل عادؿ لتجري مكافأهتم بقدر ما يعملوف و 

س مقارنة أدائهم هبا ينتجوف ، و ذلك باإلستناد إىل معايًن " عناصر و معدالت األداء " تتم على أسا

لتحديد مستوى كفاءهتم يف العمل حبيث تتمثل العناصر يف الصفات و ادلميزات اليت غلب أف تتوفر يف الفرد 
                                                           

ة ورقلة ) اجلزائر العريب عطية ، أثر إستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات على األداء الوظيفي للعاملٌن يف األجهزة احلكومية احمللية ، دراسة ميدانية يف جامع  1
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و الذي غلب أف يتحلى هبا أثناء عملو ليتمكن من أدائو بنجاح و كفاءة كاإلخالص و التفاين يف العمل ، 

زاف ميكن للمقـو أف يزف إنتاجية ادلوظف دلعرفة مدى كفاءتو يف األمانة ، التعاوف ، أما معدالت األداء تعد مي

العمل ادلنجز ددة ، و يتم ىذا من خالؿ مقارنة العمل من حيث اجلودة و الكمية ، خالؿ فرتة زمنية زل

 . 1للموظف مع ادلعدؿ احملدد التوصل إىل حتديد مستوى إنتاجو احلقيقي 

 أهداف عملية التقييم :  -2

 تتمثل أىداؼ عملية تقييم األداء الوظيفي فيما يلي 9 

 يزود متخذي القرارات يف ادلنظمة مبعلومات عن أداء العاملٌن و ىل ىو أداء مرضي أو غًن مرضي . -

تساعد ادلسؤولٌن يف ادلنظمة على احلكم على مدى إسهاـ العاملٌن يف حتقيق أىداؼ ادلنظمة و على إصلازاهتم  -

 الشخصية .

اة لتقوًن ضعف العاملٌن و إقرتاح إجراءات لتحسٌن أدائهم ، و قد يأخذ التحسٌن بشكل التدريب يشكل أد -

 داخل ادلنظمة و خارجها .

يسهم يف إقرتاح ادلكافآت ادلالية ادلناسبة للعاملٌن ، ففي ضوء ادلعلومات اليت يتحصل عليها من العملية ميكن  -

 إقرتاح نظاـ احلوافز لديهم .زيادة رواتب العاملٌن أو ختفيضها بل و ميكن 

 يكشف عن قدرات العاملٌن و إقرتاح إلمكانية ترقيتهم و تويل مناصب قيادية أعلى. -

يفيد يف التخطيط للموارد البشرية يف ادلنظمة فهو يشكل أداة مراجعة دلدى توفر موارد بشرية معينة مبؤىالت  -

 زلددة ، و إقرتاح إحالؿ موارد بشرية أخرى زللها .

 تغذية عكسية فهي تبٌن ادلطلوب من العاملٌن وفق معايًن أداء معينة . وسيلة -

                                                           
 . 213-212، ص  مرجع سابقالعريب عطية ،   1



 الفصل الثالث :                                                                            األداء الوظيفي 
 

 
53 

أداة إتصاؿ بٌن العاملٌن من جهة و بٌن رؤسائهم من جهة أخرى و قد تساعد يف حتسٌن أو إساءة الفهم  -

 ادلشرتؾ بٌن الطرفٌن .

ادلنظمة ، شلا يعترب نقطة  يزود مسؤويل إدارات ادلوارد البشرية مبعلومات واقعية عن أداء أوضاع العاملٌن يف -

إنطالؽ إلجراء دراسات ميدانية تطبيقية تتناوؿ أوضاع العاملٌن و مشكالهتم ، و إنتاجيتهم و مستقبل 

 ادلنظمة نفسها .

       ختيار و التعيٌن يف ادلنظمة .البشرية مبؤشرات تنبؤ لعمليات اإلإدارات ادلوارد  مسؤويليساىم يف تزويد  -

 و لتحقيق ىذه األىداؼ يستوجب ما يلي 9 

 درجة مالئمة ادلعايًن إلسرتاتيجية ادلنظمة .  -

 درجة صالحية ادلعايًن و إستقرارىا . -

 درجة قبوؿ ادلعايًن من ادلتأثرين بالعملية . -

 .1أف تكوف للمعايًن تغذية عكسية زلددة تبٌن ادلشاكل و اإلضلرافات و تقرتح عالجا ذلا -

 م األداء الوظيفي في المؤسسات : طرق قياس و تقيي -3

يف ادلاضي كاف تقييم أداء العاملٌن يعتمد على مالحظات الرئيس ادلباشر و رأيو الشخصي يف بعض الصفات اليت 

و تطورت  يتمتع هبا العامل مثل قدرتو على أداء العمل ، ادلواظبة و اإلنتظاـ و التعاوف مع الزمالء .... وغًنىا ،

طرؽ التقييم و أصبحت تركز على نتائج األداء و مدى حتقيق األىداؼ الراىنة و مدى تصور أىداؼ مستقبلية 

 ناجعة ، و من بٌن ىذه الطرؽ األيت 9 
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 طريقة التقييم ببحث الصفات أو الخصائص :  .1

تعتمد ىذه الطريقة يف قياس األداء الوظيفي و تقييمو على حتديد رلموعة من الصفات كالتعاوف مع الرؤساء و 

ل ادلسؤولية و غًنىا من الصفات الزمالء ، إحرتاـ مواعيد العمل ، الدقة و السرعة يف أداء العمل و اإللتزاـ و حتم

س ادلباشر بإعطاء الفرد تقديرا معينا ، حبسب توفر كل و يتم إعطاء وزف لكل صفة من ىذه الصفات و يقـو الرئي

صفة من تلك الصفات يف الفرد مث جتمع تلك التقديرات ، و يصبح اجملموع ميثل مستوى أداء الفرد يف العمل . 

 ويعاب على ىذه الطريقة إفتقادىا للناحية ادلوضوعية و إستنادىا إىل التقدير الشخصي . 

 طريقة الترتيب العام :  .2

قـو الرئيس برتتيب رلموعة ادلرؤوسٌن تنازليا وفقا لألداء العاـ للعمل و ليس بناءا على الصفات و ي

فاعلية العمل الكلي لكل مرؤوس حيث يعطي تقديرا لشخصية ، فاألساس ىنا ىو مالحظة اخلصائص ا

 واحدا ألداء ادلرؤوس مثل 9 ضعيف   متوسط ، جيد ، شلتاز .

 لين : طريقة المقارنة بين العام .3

قيم لكل فرد عامل مع رتيع األفراد الحيث يقيم أداء الفرد مبقارنة  تسمى أيضا طريقة ادلقارنة ادلزدوجة

 العاملٌن معو مبعىن مقارنة كل موظف بكل عامل يف ادلنظمة أو يف ادلؤسسة .

 طريقة التدرج البياني :  .4

عاملٌن ، و يقاس أداء ادلوظف وفق معايًن تعتمد ىذه الطريقة على صفات زلددة يف ادلقارنة و يف تقييم ال

زلددة مبعىن حتديد صفات معينة تتعلق باألداء الوظيفي مثل 9 نوعية األداء و كمية األداء و من مث يتم 

 حتديد أوزاف للتقديرات بالتدرج األيت9 
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 1شلتاز  جيد            جيد جدا                       مقبوؿ ضعيف             

 طريقة المراجعة الميدانية : .5

حيث يقـو شلثل عن إدارة ادلوارد البشرية بإجراء مقابالت ميدانية دلدراء اإلدارات العاملة يف ادلؤسسة 

لإلستفسار عن أداء العاملٌن و مناقشتهم و أخذ البيانات و ادلعلومات على أف يعد قائمة للعاملٌن و 

 يتم ترتيبهم حسب أدائهم .

 الحرجة : طريقة الوقائع  .6

تدعى أيضا طريقة ادلواقف احلرجة أو األحداث احلرجة ، و اذلدؼ من إستخداـ ىذه الطريقة ىو إستبعاد 

إحتماؿ التقييم على أسس شخصية حبتة ، و يتم قياس األداء و تقييمو يف ىذه الطريقة إستنادا إىل 

اث اليت تطرأ خالؿ عمل سلوكيات ادلوظف أثناء العمل من خالؿ تسجيل ادلدير للوقائع و األحد

ادلوظف سواء أكانت جيدة أـ سيئة يف ملف ادلوظف دتهيدا إلصدار حكمو على أداء ادلوظف أثناء 

 التقييم الدوري . 

 طريقة التقارير : .7

حيث يقـو ادلسؤوؿ أو  (طريقة الوقائع احلرجة  )ىي طريقة بسيطة تشبو إىل حد ما الطريقة السابقة 

صيلي عن ادلوظف يصف فيو نقاط القوة و نقاط الضعف اليت يتمتع هبا . إضافة ادلشرؼ بكتابة تقرير تف

إىل جانب ما ميتلكو من مهارات ميكن تطويرىا مستقبال ، و مدى إمكانية التقدـ الوظيفي و الرتقية 

 لذلك ادلوظف .
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 طريقة مقياس المالحظات السلوكية : .8

ي أف ادلقيم ألسلوؾ بدال من السلوؾ ادلتوقع ، ا ىي طريقة تركز على السلوؾ ادلالحظ أي يتم مالحظة

يقـو يف ىذه الطريقة مبراقبتو و متابعة األفراد العاملٌن ، مث بعد ذلك يسجل مالحظاتو يف مقياس يتكوف 

حيث أف كل مقياس يتضمن صفة مهمة  01اىل  4من سلسلة من ادلقاييس الفرعية العمودية من 

 تعكس متطلبات إصلاز العمل.

 : اإلدارة باألهدافطريقة  .9

ىذه الطريقة تعتمد على أف العربة بالنتائج أي اإلىتماـ بسلوؾ ادلرؤوسٌن إىل صفاهتم و اإلىتماـ مبا 

إستطاعوا أف ػلققوه من نتائج ، و إنتشر إستخداـ ىذه الطريقة بسبب العيوب و اإلنتقادات اليت 

 0648عاـ  بيتر داركرا العامل األمريكي وجهت لألساليب السابقة الذكر ، و ىي فلسفة إلدارة إقرتحه

، و  1و تعرؼ اإلدارة باألىداؼ بأهنا عملية إجتماع الرئيس مع مرؤوسيو يف بداية ادلشروع أو فرتة العمل

فإذا ما تدىن مستوى  اإلتفاؽ على النتائج اليت ينبغي إصلازىا حبيث تنبثق األىداؼ من معدالت األداء ،

 األداء إىل ما غلب أف يكوف عليو األداء الوظيفي الفعلي مع ادلعدؿ ادلطلوب عندئذ يوضع ىدؼ إلعادة 

 و دتر ىذه الطريقة بعدة خطوات ىي كاأليت 9 

يتم حتديد األىداؼ " النتائج " ادلطلوب حتقيقها ، و اليت سيتم قياس األداء و تقييمو على أساسها ، و ذلك  -

 بإجتماع الرئيس مع ادلرؤوس لوضع األىداؼ و اإلتفاؽ عليها و حتديد ادلدة اليت سيتم حتقيق األىداؼ فيها.

عند التنفيذ يساعد الرئيس مرؤوسيو يف حتقيق األىداؼ ، و يتابع حتقيق النتائج للتعرؼ على النقائص أو  -

 تأخًن خارج عن سيطرة ادلرؤوس .
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عند التقييم يتم مقارنة النتائج الفعلية " اليت يتم حتقيقها " بتلك اليت مت عند إنتهاء الوقت ادلتفق عليو و  -

 وضعها عند بداية ادلدة و حتديد اإلضلراؼ عند التنفيذ إغلابا أو سلبا .

الفكرة األساسية من تطبيق ىذا األسلوب ىي تقوية الرقابة الذاتية لدى العامل من خالؿ حتيد اذلدؼ  -

و من خالؿ النقاش مع الرؤساء و ادلرؤوسٌن  و اإلتفاؽ على األىداؼ الواجب الواجب على ادلوظف حتقيق

حتقيقها على أساس واقعي ، من حيث معرفة ادلوظف لقدراتو احلقيقة من ناحية و لوجوب مساعلتو يف حتقيق 

 األىداؼ التنظيمية من ناحية أخرى .

 طريقة قياس الفعالية التنظيمية :  .11

ة كوسيلة لتقييم أدائها و ذلك من إلعتماد على قياس فعالية ادلؤسسحيث تقـو بعض ادلؤسسات با

يف   روبرت وترومانو  توم بيترزخالؿ رتلة من ادلعايًن اليت حتددىا كل مؤسسة ، ولقد حدد كل من 

 كتاهبما " البحث عن اإلبداع " ذتانية خصائص أو معايًن ادلؤسسات الفعالة و ىي 9 

 التأكيد على االصلاز . -

 اـ بالعمالء و تفهم حاجاهتم .اإلىتم -

 درجة اإلستقالؿ ادلمنوحة للموظفٌن للتصرؼ . -

 زيادة اإلنتاجية من خالؿ مشاركة العاملٌن . -

 تفهم العاملٌن لألىداؼ التنظيم و التفاعل معها . -

 وجود عالقات جيدة مع التنظيمات ادلتشاهبة . -

 تكلفة اخلدمات ادلساعدة . بساطة اذليكل التنظيمي و إطلفاض -

 .1إقتصار الرقابة ادلركزية عن األمور األساسية و إتاحة حرية أكرب للتصرؼ و اإلبداع -

                                                           
 . 78- 77،  ص  مرجع سابقسهاـ بن رزتوف ،   1
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، معظم ادلعايًن اليت حددوىا تركز على أف العاملٌن سواء من خالؿ مدى اإلىتماـ  روبرت وترمانو  توم بيترزإف 

ادلمنوحة ذلم  و مشاركتهم ،  كما ركزا على اذليكل التنظيمي و  هبم أو تفهم حاجاهتم و درجة اإلستقالؿ

 العمليات نوع الرقابة و ادلخرجات   ) اإلنتاجية ( .

أما بالنسبة للمؤسسات اخلدماتية كمؤسسات التعليم ، الصحة ، األمن ، يكوف اإلعتماد ضئيال على ادلعايًن 

 .  1أساسي يف ادلؤسسات الصناعية و التجارية  ذات الطابع ادلادي ككمية اإلنتاج الذي يعترب معيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 78، ص  مرجع سابقسهاـ بن رزتوف ،   1



 الفصل الثالث :                                                                            األداء الوظيفي 
 

 
59 

 لفصل :ملخص ل

ترتبط ادلفتاح السحري لتحقيق أىداؼ ادلنظمة ، حيث يعترب أداء ادلوظفٌن يف هناية ىذا الفصل ميكن أف نقوؿ أف 

العنصر ادلؤثر والفعاؿ يف  فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرتو على العمل ورغبتو فيػو بإعتبػاره

 ، على رتيع ادلؤسسات اإلىتماـ بأداء العماؿ و تقييمو لتحقيق أىداؼ ادلنظمة . إستخداـ ادلوارد ادلادية ادلتاحة
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 الدراسة اإلستطالعية :  .1

و بالضبط يف دائرة عني النويصي يف عيادة متعددة اخلدمات زلمد فراح بوالية مستغاًل األوىل قمنا بالزيارة ادليدانية 

جلها و التعرف على ىياكلها من أقسام و أحيث قمنا بالتعرف على مهام العيادة و األىداف اليت وجدت من 

مصاحل و القيام بادلالحظة البسيطة لألفراد ورلتمع الدراسة و ادلهام اليت يقومون هبا ، وقمنا بعدة إستفسارات و 

  . صورة واضحة من أجل دراستنا اليت سنقوم هبا تساؤالت عن ادلهام و الواجبات اليت يقوم هبا األفراد وأخذ

 مجاالت الدراسة :  .2

فبعد  قبل إجراء أي حبث ينبغي ادلرور خبطوات مهمة تعترب األساس و ادلرتكز الذي تقوم عليو باقي اخلطوات ،

ربديد الباحث دلوضوع حبثو عليو أن خيتار بعناية ادلكان الذي سيجري فيو البحث و الزمن الذي يلزمو لذلك ، 

باإلضافة إىل إختيار العينة بالطريقة الصحيحة اليت تتالئم مع ادلوضوع ادلدروس كما ينبغي على الباحث ربديد 

على  باخلطوات ادلناسبة سيؤثر ذلك سلبا الباحث يف القيام منهج دراستو و أداة مجع بياناتو ، ألنو إذ مل يفلح

 البحث بأكملو .

 المجال الزمني :  .1.2

، حيث كانت الزيارة ادليدانية األوىل لعيادة متعددة  2018/2019أجريت الدراسة احلالية للموسم اجلامعي 

عرفنا من خالذلا على العيادة وكانت ىذه الزيارة عبارة عن زيارة إستطالعية ت 20/02/2019اخلدمات يف تاريخ 

 17/03/2019و ىيكلها التنظيمي و عدد موظفيها ، وكانت اإلنطالقة الرمسية يف إجناز البحث ادليداين بتاريخ 

 حيث مت توزيع اإلستمارة على كل موظفي العيادة متعددة اخلدمات .  10/04/2019إىل غاية 
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 المجال المكاني :  .2.2

فتحت أبواهبا أجريت الدراسة على مستوى عيادة متعددة اخلدمات زلمد فراح لدائرة عني النويصي والية مستغاًل 

، تقع يف موقع إسًتاتيجي بعيدا عن الضجيج ، تغطي اإلحتياجات الصحية للسكان ، و تعترب ىذه  2010سنة 

دمي الرعاية الصحية لكل ادلواطنني ادلتوافدين العيادة صغرية نوعا ما من حيث احلجم ، إال أهنا تسعى جاىدة لتق

 و ىي :  1ذلا من دائرة عني النويصي  و خارجها ، و تضم ىذه العيادة عدة مصاحل 

اإلستعجاالت : تقدمي الرعاية األولوية للمريض و ربديد أويل للمرض مع توجيهو إىل مصلحة أخرى أو قطاع  -

 أخر إن تطلب األمر .

قاعة العالج : دورىا األساسي تقدمي خدمات عالجية قاعدية منها إستقبال ادلريض ، احلقنة ، التضميد ،  -

 قياس الضغط ، و أحيانا يكلف طبيب عام بإجراء فحوصات هبا.

طب األطفال : تقوم ىذه ادلصلحة دبتابعة األطفال و ادلراقبة و التلقيح ، وال تقتصر مهام ىذه ادلصلحة يف  -

 األطفال فقط ، بل و تقوم أيضا بتقدمي النصائح للوالدين حول رعاية أطفاذلم عامة و الرضع خاصة .معاجلة 

مصلحة الوالدة و أمراض النساء : و ىي ادلتكفلة بتقدمي النصائح و العالج و كذلك متابعة احلمل من الشهر  -

اجلديد مع وضع االم ربت ادلالحظة و  األول حىت التاسع مع القيام بعمليات الوالدة و التلقيح األويل للمولود

 الرعاية .

شرف فيو فريق متخصص يف ادلخرب ، وأىم ما يقومون بو يف ىذه ادلصلحة التحاليل ويعتمدون ادلخرب : ي -

 عليها لتشخيص ادلرض لكي يكون العالج مناسب .

بالشاشة لبعض وىي تقوم بالتصوير باألشعة لتحديد مكان الكسور أو ادلرض مع وجود أشعة األشعة :  -

 . األمراض مع ربميض األفالم لدراستها من طرف الطبيب وربديد العالج ادلناسب لذلك 

                                                           
1
 ( 1أنظر للملحق رقم )  
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سنان الذي تعود بشكل أساسي اىل تسوس تكز مهامها على معاجلة مشكالت األعيادة األسنان : تر  -

يضا تقوم بإقتالع سنان ، أيستعمل فيها غالبا نوع من حشو األاألسنان ، و تسمى ىذه ادلعاجلة الًتميم و 

 سنان و عظام الفكني و األنسجة ادلتعلقة هبا .اإلصابات و األورام اليت تصيب األاألسنان ، و كذلك معاجلة 

وىي مصلحة خاصة بتشخيص األمراض العادية وتنقسم إىل جناحني واحد للنساء وآخر الطب العام :  -

 .يسهرون على أداء مهامهم على أحسن وجو للرجال ويسريىا أطباء عامني مع فريق من ادلمرضني الذين 

مصلحة أخصائي نفساين : تقوم ىذه ادلصلحة بالعالج النفسي و السلوكي للمريض و مناقشة أفكار و  -

إنفعاالت ادلريض و إكتشاف مصادر الصراع و ادلشقة و زلاولة إعادة التوافق بني ادلريض مع رلتمعو يف 

 حدود قدراتو الشخصية .

ذه العيادة عامة يف التكفل بصفة متسلسلة و متكاملة باحلاجات الصحية للسكان من و تتمثل مهام ى

 خالل: 

 ولية وقاية وعالجا و تأىيال .تقدمي الرعاية الصحية األ -

مباشرة احلاالت اإلسعافية االولية داخل اخلدمات الطبية مثل : حاالت اإلغماء و ادلغص الكلوي و حاالت  -

 الصرع و غريىا .

 االت ادلرضية ادلزمنة مثل : السكر ، ضغط الدم .متابعة احل -

 إسعاف حاالت اجلروح و احلروق و الكسور و ربويلها إىل ادلستشفى إذا تطلب األمر . -

 ربويل احلاالت ادلرضية اليت ربتاج غلى رعاية ثانوية إىل ادلستشفيات . -

 ضمان حفظ الصحة و النظافة و مكافحة األضرار و االفات اإلجتماعية . -

 ادلشاركة يف ذبسيد الربامج الوطنية ، اجلهوية و احمللية للصحة و السكان . -
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 المجال البشري :. 3.2

تتمحور الدراسة حول معرفة مدى تأثري األداء الوظيفي للطاقم الطيب بظروف العمل ، ذلذا قمنا بتعميم الدراسة 

 على كل الطاقم الطيب يف سلتلف أقسام العيادة متعددة اخلدمات .

 مجتمع وعينة الدراسة : .3

اليت  –مستغاًل  -مشل رلتمع الدراسة كل الطاقم الطيب بعيادة متعددة اخلدمات فراح زلمد لدائرة عني النويصي 

و دبا أن عينة الدراسة صغرية احلجم مت اإلعتماد على  ، 1موظف يف سلتلف أقسام العيادة  44بلغ عددىم 

يع أفراد اتجمتمع ، أو تشمل مجيع مفردات اتجمتمع موضع ادلسح و أسلوب ادلسح الشامل و ىو " الذي يدرس مج

 . 2ذلك عن طريق احلصر الشامل الذي ال يًتك مفردة منو دون أن يأخذىا يف إعتباره " 

 منهج الدراسة :  .4

فادلنهج ىو طريقة موضوعية يتبعها  إلجراء أي دراسة علمية جيب على الباحث أن خيتار منهجا مالئما لدراستو ،

الباحث لدراسة ظاىرة من الظواىر قد مت تشخيصها و ربديد أبعادىا و معرفة أسباهبا و طرق عالجها و الوصول 

غلى نتائج عامة ميكن تطبيقها ، و لقد إعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الكمي الذي " يعتمد على مجع و تنسيق 

 3 و حقائق إجتماعية ميكن ربويلها إىل إحصاءات ورسومات بيانيةاهبا و قياسها أت و حقائق ميكن حسمعلوما

                                                           
 ( .2أنظر للملحق رقم )  1
 . 123، دار ادلعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، ص المناهج الكمية و الكيفية في علم اإلجتماع علي عبد الرزاق جليب ،   2
 . 45، ص  2016مؤسسسة فريديش إيربت ، بريوت ،  ، منهجية البحث العلمي،  رميا ماجد  3
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عتماد على األساليب اإلحصائية لفهم تقيس الظواىر موضوع الدراسة باإل فادلناىج الكمية رلموعة من اإلجراءات

 1 . البيانات وربليلها كادلتوسطات احلسابية والنسب ادلئوية والتكرارات 

 الدراسة :أدوات  .5

تعترب أدوات مجع البيانات الوسيلة اذلامة اليت تعتمد عليها كافة العلوم يف مجع احلقائق ، ويتوقف صدق ودقة 

األداة ستخدام ة ودرجة مصداقيتها ، وقد حاولنا إالنتائج ادلتوصل إليها يف أي حبث على دقة األدوات ادلستخدم

وع ونوع ادلنهج فة بأكثر دقة وموضوعية وذلك حسب طبيعة ادلوضاليت متكننا من الوصول إىل البيانات ادلستهد

 إعتمدنا : ستجابة ادلبحوثني وقد ادلستخدم وكيفية إ

نسب دلوضوع حبثنا ، و حبكم أن ادلوضوع يتعلق بعيادة متعددة اخلدمات تتعامل مع كوهنا األداة األ  :اإلستمارة  

إجراء مقابالت و إن وللوقت فيها قيمة كبرية حبيث ال يتسٌت لنا  ادلواطنني بشكل مستمر و تتابع صحتهم ،

ن حنصل على العدد ادلطلوب من ادلقابالت ، لذا وجدنا أن اإلستمارة قد تساعدنا أكثر يف مثل حدث ال ميكن أ

ىذا ادلوضوع ، و تعرف اإلستمارة على أهنا " تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد و تسمح 

ومت " .  2بإستجواهبم بطريقة موجهة و القيام بسحب كمي هبدف إجياد عالقات رياضية و القيام دبقارنات رقمية 

تقسيم اإلستمارة إىل ثالث أقسام ، يتضمن القسم األول البيانات الشخصية ألفراد العينة )اجلنس ، السن ، 

جر( ، أما اجلزء الثاين يتضمن معلومات عن ، األ احلالة اإلجتماعية ، ادلستوى التعليمي ، الوظيفة ، األقدمية

طبيعة ظروف العمل منها الفزيائية ، اإلجتماعية و التنظيمية ، يف حني القسم الثالث تضمن أثر ظروف العمل 

 على األداء الوظيفي . 

                                                           

 .100 ، ص 2004،  2، اجلزائر، ط  ، دار القصبة للنشرمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية موريس أجنرس ،  1 
 .  204، ص ادلرجع نفسو   2
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 عرض و تحليل جداول البيانات :  .1

بعد توزيع اإلستمارات و إسرتجاعها قمنا بتفريغها يف جدول مث حتليلها باإلعتماد على األساليب اإلحصائية 

                                                                                                                                                                                                          :مث شرح ىذه النتائج يف جداول و ىي كاآليت 

 البيانات الشخصية :  -1

 لدراسة على حسب الجنس: يبين توزيع مجتمع ا 11الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية ٪ التكرار اجلنس
 4163 61 ذكر
 1461 83 أنثى

 611 33 اجملموع
 

 % 1461( نالحظ أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور ، ُنيث بلغت نسبتهم 16من خالل اجلدول رقم )

تعددة اخلدمات رراح ادلو ىذا يدل على أن الطاقم الطيب داخل العيادة  ، % 4163بينما نسبة الذكور تقدر ب 

 زلمد يتكون معظمو من اإلناث 6

 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب السن 10الجدول رقم 

 النسبة ادلئوية ٪ التكرار الفئات العمرية 
 [86 -84 ] 63 3164 
 [38-30 ] 62 4361 
 [39– 32 ] 11 6461 

 163 14 روق سنة رما 01
 611 33 اجملموع
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سنة ، حيث  84و    86( أن معظم أرراد رلتمع الدراسة ترتاوح أعمارىم مابٌن 18يتبٌن من اجلدول رقم )

، و يرجع ذلك إذل كون سياسة التوظيف يف العيادة متعددة اخلدمات توظف عمال  % 3164بلغت نسبتهم 

سنة ، بلغت نسبتهم  43و  41و تليها رئة العمال الذين ترتاوح أعمارىم ما بٌن  جدد يف األونة األخًنة ،

سنة رما  01، يف حٌن أن أقل رئة ىي الفئة  % 6461سنة بنسبة  32و  44، و بعدىا تأيت رئة  % 4361

                                                                                              ، و ذلك كوهنم من أقدم عمال عيادة رمعظمهم أحيلوا على التقاعد 6    % 163روق و بلغت نسبتها 

 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعية . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار الحالة االجتماعية
 4366 60 أعزب 
 1663 82 متزوج 
 360 18 مطلق 
 11 11 أرمل 

 611 33 اجملموع
 

      % 1663( أن أكرب نسبة دتثل نسبة ادلتزوجٌن ، حيث بلغت نسبتهم 14يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )

من رلموع العمال ، و دتثل ىذه النسبة يف الغالب العمال الذين ترتاوح  % 4366و تقدر نسبة العزاب ب 

رغبون يف حتقيق طموحاهتم و بناء مستقبلهم و اذلروب من سنة و ىم األرراد الذين ي 84و  81أعمارىم ما بٌن 

شبح البطالة ، خاصة و أن العمل يف وقتنا احلارل أصبح من الصعب احلصول عليو ، و تليها نسبة ادلطلقٌن ب  

 ، يف حٌن تنعدم نسبة األرامل 6   % 360
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 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار المستوى التعليمي
 11 11 متوسط 
 6064 12 ثانوي  

 3366 42 جامعي  
 611 33 اجملموع

 

( يتضح لنا أن معظم أرراد رلتمع الدراسة ىم ذو ادلستوى التعليمي اجلامعي حيث 13من خالل اجلدول رقم )

و ىي نسبة قليلة بادلقارنة مع  % 6064، يف حٌن ديثل ادلستوى التعليمي الثانوي  % 3366بلغت نسبتهم 

سابقتها ، يف حٌن تنعدم نسبة ادلستوى التعليمي ادلتوسط ، و ادلالحظ أن موظفي العيادة معظمهم خرجي 

 اجلامعة 6

 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب الوظيفة . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار الوظيفة
 3164 63 شلرض / مساعد شلرض

 360 18 طبيب أسنان 
 864 16 مساعد طبيب أسنان 

 8862 61 طبيب عام 
 163 14 تقين أجهزة الطبية 

 466 13 سلربي 
 864 16 اخصائي نفساين 

 466 13 قابلة 
 864 16 عون ادارة

 611 33 اجملموع
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العيادة متعددة اخلدمات ، و قد  أعاله توزيع رلتمع الدراسة حسب الوظيفة ادلشتغلة يف (10ديثل اجلدول رقم )

، و ىذه النسبة للذين يشغلون منصب شلرض و مساعد شلرض و قد وضعناىم يف  % 3164على نسبة أغت بل

يشغلون منصب طبيب عام و بلغ عددىم يف   %8862رئة واحدة لتقارب مهامهم ، تأيت بعدىا بنسبة 

من اجملموع  % 466أطباء ، تليها وظيفة مساعد شلرض ، و سلربي ، و قابلة بنسبة واحدة بلغت  61اإلستمارة 

  %360و ىي نسبة خاصة بوظيفة تقين أجهزة طبية ، و من مث نسبة  % 163الكلي ، و بعدىا تايت بنسبة 

مساعد طبيب أسنان و أخصائي نفساين ، و عون إدارة رقد  دتثل وظيفة طبيب أسنان ، أما من لديهم و ظيفة

 ، و ىذا التوزيع يف الوظائف راجع لعدة ظروف من بينها األقدمية و ادلستوى التعليمي 6  %864بلغت نسبتهم 

 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب األقدمية في العمل . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار سنوات العمل 
 80 66 سنوات  0قل من أ
 [5-61 ] 61 4163 
 [11-60]  12 6064 
 [16 -81 ] 10 6663 

 6663 10 سنة رما روق  20
 611 33 اجملموع

 

سنوات و ذلك  61إذل  0( أن النسبة الكبًنة لألقدمية ترتاوح أقدميتهم من 11يظهر من خالل اجلدول رقم )

شلا  % 80سنوات بنسبة بلغت  0أما النسبة اليت تليها ختص رئة أقل من  و ىي خربة بسيطة ، % 4163بنسبة 

تعددة اخلدمات جدد ، تليها نسبة العمال الذين ترتاوح عدد سنوات ادليعين أن معظم العمال داخل العيادة 

   % 6663سنة ، بينما بلغت نسبة العمال ذو األقدمية الكربى يف العيادة  60إذل  66عملهم يف العيادة من 

 سنة و أكثر 6  81سنة و رئة  81إذل  61و ىي ختص الفئة من 
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 : يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب األجر . 10الجدول رقم  

 النسبة المئوية ٪ التكرار األجر 
[606111-816111] 14 163 
[816111-806111] 64 8460 
[806111-416111 ] 62 4361 

 27.27 12 رما روق   416111
 611 33 اجملموع

 

دج  806111( أن النسبة الكبًنة من عدد العمال يرتاوح لديهم الدخل الشهري من 12يبٌن لنا اجلدول رقم )

من اجملموع الكلي ، تليها نسبة العمال الذين يرتاوح دخلهم  % 4361دج و قد بلغت نسبتهم  416111إذل 

، و بعدىا تأيت نسبة العمال   %8460دج حيث بلغت نسبتهم  806111دج و  816111الشهري ما بٌن 

الذين يرتاوح  % 163، و يف األخًن صلد نسبة  % 80دج رما روق بنسبة  416111الذين يرتاوح دخلهم من 

 دج 6 816111دج إذل  606111دخلهم من 

ية ديكن تفسًن ىذه النتائج ادلتحصل عليها ، أن إختالف الدخل الشهري يعود إذل عدة عوامل من بينها 5 األقدم

 اخلربة ادلهنية ، ادلنصب الذي يشغلو ادلوظف 666إخل 6

 عرض و تحليل النتائج في ضل الفرضية األولى :  -0

تتميز طبيعة ظروف العمل يف العيادة متعددة اخلدمات رراح زلمد دائرة عٌن النويصي "  : الفرضية األولى

 لوالية مستغازل بعدم مالئمتها للعمل " 6
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 الظروف الفزيائية :  .1

: يوضح تقييم اإلضاءة السائدة في العيادة متعددة الخدمات فراح محمد لدائرة عين  10الجدول رقم 
 -مستغانم  -النويصي 

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلضاءة
 360 18 مناسبة جدا

 1064 84 مناسبة 
 80 66 مناسبة بدرجة متوسطة 

 864 16 غًن مناسبة
 864 16 غًن مناسبة دتاما 

 611 33 اجملموع
 

من رلتمع الدراسة يصرحون بأن اإلضاءة مناسبة  % 1064( نالحظ أن أعلى نسبة 13من خالل اجلدول رقم )

يصرحون أن اإلضاءة مناسبة بدرجة متوسطة ، و بعدىا تأيت درجة  % 80يف مكان العمل يف حٌن أن بنسبة 

يف حٌن أن نسبة قليلة من العمال يرون أن درجة اإلضاءة غًن مناسبة و  ، % 360اإلضاءة ادلناسبة جدا بنسبة 

 6 % 864غًن مناسبة دتاما بنسبة 

رمن خالل النتائج ادلبينة أعاله  نفسر أن معظم ادلوظفٌن يف العيادة متعددة اخلدمات يرون أن اإلضاءة يف العيادة 

 الررع من أدائو ، ألن األداء غالبا ما ىتساعد العامل عل البا مامناسبة بشكل مالئم للعمل 6 إن اإلضاءة اجليدة غ

يتوقف على اإلدراك و الدقة يف التمييز بٌن األشياء ادلستعملة ) آالت ، أدوات ، مواد 666( ، و إن كان العامل 

يعمل حتت إضاءة موزعة توزيعا سيئا يسبب لو الكثًن من حالت التوتر و اإلضطراب يف العديد من حواسو أو 
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وانب من جسمو ، كما يسبب التوزيع السيئ لإلضاءة حالة اإلنقباض يف نفسية العامل و كذا كثرة األخطاء   ج

 16و زيادة التعب 

: يوضح تقييم درجة الحرارة السائدة في العيادة متعددة الخدمات فراح محمد لدائرة  10الجدول رقم  
  -مستغانم  –عين النويصي 

 النسبة المئوية ٪ التكرار الحرارة
 864 16 مناسبة جدا

 3060 81 مناسبة 
 3468 64 مناسبة بدرجة متوسطة 

 466 13 غًن مناسبة
 11 11 غًن مناسبة دتاما 

 611 33 اجملموع
  

من رلتمع الدراسة أشاروا بأن احلرارة مناسبة يف مكان  % 3060( أن نسبة 14يتضح من خالل اجلدول رقم )

إذل كون درجة احلرارة السائدة مناسبة بدرجة متوسطة ،        %3468بينما صرحت رئة أخرى بنسبة  العمل ،

الذين يرون أن درجة  % 864الذين صرحو أن درجة احلرارة غًن مناسبة ، و بنسبة  % 466و تأيت بعدىا نسبة 

 احلرارة مناسبة جدا 6

و ىي   % 3060تعددة اخلدمات مناسبة للعمل بدرجة ادليادة و من خالل النتائج ادلبينة نفسر أن احلرارة يف الع

نسبة متوسطة و يرجع اإلختالف يف أراء أرراد رلتمع الدراسة إذل 5 إختالف درجة احلرارة من مصلحة طبية إذل 

أخرى حسب اخلدمات الطبية اليت تقدمها ، ردرجة احلرارة السائدة يف مصلحة طب األطفال تكون عالية مقارنة 

 يف ادلصاحل األخرى نظرا للحساسية ادلفرطة اليت يبديها األطفال يف اجلو البارد 6 هبا 
                                                           

 اجلزائر 6 –لونيس علي ، عالقة حوادث العمل بالظروف الفيزيقية يف البيئة ادلهنية ، ادللتقى الدورل حول ادلعاناة يف العمل ، جامعة سطيف   1
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ينبغي أن يعمل اإلنسان يف بيئة عمل تورر درجة حرارة معتدلة ، و سواء كان العمل عضليا أو ذىنيا رإن أداء 

رارة الغًن ادلناسبة يف درجة احلن الفرد يقل كلما زادت درجة احلرارة أو إخنفضت عن ادلعدل ادلناسب ، ذلك أ

مكان العمل سواء ) إرتفاعا أو إخنفاضا ( تسبب ضيقا لدى العامل ، كما تؤثر تأثًنا سيئا على النواحي 

 16الفسيولوجية للعامل ، شلا يزيد إحساس العامل بالضيق و يسرع إليو التعب و ادللل ، و يقلل من أدائو يف العمل 

العيادة متعددة الخدمات فراح محمد لدائرة عين النويصي             : تقييم التهوية في 11الجدول رقم 
 -مستغانم –

 النسبة المئوية ٪ التكرار التهوية
 466 13 مناسبة جدا

 4366 60 مناسبة 
 3060 81 مناسبة بدرجة متوسطة 

 163 14 غًن مناسبة
 360 18 غًن مناسبة دتاما 

 611 33 اجملموع
 

( أن تقريبا نصف رلتمع الدراسة يصرحون أن التهوية مناسبة بدرجة متوسطة 61لنا من خالل اجلدول رقم ) يتبٌن

من الذين يرون أن التهوية مناسبة ، و بينما أشارت نسبة   % 4366، و بعدىا بنسبة   %3060و ذلك بنسبة 

حٌن آخرون يرون أن التهوية غًن مناسبة أن التهوية مناسبة جدا و ىي رئة قليلة من رلتمع الدراسة ، يف   466%

 6  %360و غًن مناسبة دتاما بنسبة  % 163بنسبة 

و من خالل النتائج ادلبينة أعاله نستنتج أن التهوية داخل العيادة متعددة اخلدمات مناسبة بدرجة متوسطة و ىذا 

إن سوء التهوية يعرقل ختلص اجلسم من حرارتو الزائدة ، رتظل حرارتو  يعين أن التهوية ليست جيدة نوعا ما 6

                                                           
 6 803، ص  مرجع سابقررج عبد القادر طو ،   1
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ترتفع دون أن تنصرف خارج اجلسم ، رتولد اإلحساس بالضيق و اخلمول و اإلرىاق و اإلختناق إلنعدام حترك 

و  اذلواء و جتديده يف أماكن العمل سيئة التهوية ، حيث يعمل ذلك على زيادة اإلنتاج و حتسن أداء العامل

 6 1التقليل من األخطاء ادلرتكبة أثناء العمل 

 : يوضح تقييم النظافة في مكان العمل . 11الجدول رقم     

 النسبة المئوية ٪ التكرار النظافة
 163 14 مناسبة جدا

 4163 61 مناسبة 
 3060 81 مناسبة بدرجة متوسطة 

 466 13 غًن مناسبة
 864 16 غًن مناسبة دتاما 

 611 33 اجملموع
 

 % 3060( خنلص أن النظارة مناسبة بدرجة متوسطة و ىذا ماصرح بو بنسبة 66إعتمادا على اجلدول رقم )

أكدو أن النظارة    %466أن النظارة مناسبة ، يف حٌن أن  صرحوا من رلتمع الدراسة%  4163بينما بنسبة 

أن النظارة مناسبة جدا و يف األخًن بنسبة    من رلتمع الدراسة الذين يرون  % 163غًن مناسبة ، و تليها نسبة 

 أشاروا أن النظارة غًن مناسبة دتاما 6 % 864

نفسر  يف األخًن ىذا اإلختالف يف أراء رلتمع الدراسة حول نظارة مكان العمل ، يرجع إذل عدم تورر عمال 

م و ىذا ما حلضناه أثناء تواجدنا النظارة بالعدد الكايف يف كل مصاحل العيادة و عدم وجود رقابة دورية على عمله

 يف العيادة متعددة اخلدمات و أيضا ما أكده بعض األشخاص من رلتمع الدراسة 6

                                                           
 6 811ررج عبد القادر طو ، مرجع سابق ، ص   1
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 : يوضح تقييم األمن الداخلي في مكان العمل . 10الجدول رقم   

 النسبة المئوية ٪ التكرار األمن الداخلي
 864 16 مناسب جدا

 8160 14 مناسب
 4663 63 مناسب بدرجة متوسطة 

 8264 68 غًن مناسب
 6368 13 غًن مناسب دتاما 

 611 33 اجملموع
 

،        % 4663( أن األمن يف مكان العمل مناسبة بدرجة متوسطة بنسبة 68يتضح من خالل اجلدول رقم )

و تأيت بعدىا الفئة اليت ترى أن األمن مناسب بنسبة  صرحوا على أن األمن غًن مناسب ،  %8264و بنسبة 

  صرحو على أن األمن غًن مناسب دتاما و ، بنسبة قليلة بلغت  % 6368، يف حٌن أن بنسبة   8160%

 الذين أشاروا إذل أن األمن مناسب جدا 6  864%

أكدت  طاقم الطيبة الساحقة من البيمن خالل النتائج ادلبينة أعاله نفسر أن األمن يف العيادة غًن كايف ألن األغل

على األمن داخل العيادة غًن مناسب بدرجة متوسطة و ىذا ما إلتمسناه من خالل أراء بعض األرراد من رلتمع 

 الدراسة الذين أكدوا على أن العيادة ينقصها األمن الداخلي ، و أحيانا يتعرضون إلعتداءات من قبل ادلواطنٌن 6

  حوادث العمل .اإلصابة ب: يبين  10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار حوادث العملاإلصابة ب
 4366 60 نعم أصبت
 1064 84 ال دل أصب

 611 33 اجملموع
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من رلتمع الدراسة دل يصيبوا ُنوادث عمل و بنسبة  % 1064( أن بنسبة 64يتبٌن لنا من خالل اجلدول رقم )

نفسر ذلك إذل كون أن العمل يف العيادة متعددة اخلدمات بسيط و ال يتم أصيبوا ُنوادث عمل ، و  % 4366

 للخطر 6 تعرضهمالتعامل ريو بأدوات خطًنة 

 : يبين نوع الحادث . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار نوع الحادث
 6368 13 حادث عمل 
 6064 12 مرض مهين 

 4366 60 اجملموع 
 

( يتضح لنا أن حوادث العمل الذين تعرضوا ذلا عدد من رلتمع الدراسة أكثر من 63من خالل اجلدول رقم )

 6  %6064بينما األمراض ادلهنية تأيت بنسبة   %6368األمراض ادلهنية و ذلك بنسبة 

إال أنو بعد التقصي عن طبيعة اإلصابات تبٌن أن احلوادث بسيطة تنحصر يف الوخز باإلبر ، اجلروح ، أو حروق 

 و نفسر تلك اإلصابات أهنا مرتبطة بطبيعة العمل و بساطتو 6 سطحية ،

 : يبين سبب حوادث العمل . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار األسباب
 6064 12 اإلمهال

 
 

 ظروف العمل السيئة

 11 11 اإلضاءة السيئة 
 11 11 عدم تورر شروط األمن والسالمة 

 6461 11 ترتيب معدات و أدوات العمل سوء
 360 18 إضارة أخرى  
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( يتضح لنا أن سبب حوادث العمل اليت حتدث لعدد من رلتمع الدراسة سببها 60إعتمادا على اجلدول رقم )

الذين صرحوا على أن سبب حوادث العمل   %6461، و تأيت بعدىا بنسبة   %6064اإلمهال و ذلك بنسبة 

ىو جراء ظروف العمل السيئة و خصصوا عبارة سوء ترتيب معدات و أدوات العمل للتأكيد على ذلك ، و ىناك 

، يف حٌن تنعدم نسبة   %360من رلتمع الدراسة يرجعون سبب حوادث العمل ىو جراء طبيعة العمل بنسبة 

 العمل ىو عدم تورر شروط األمن و السالمة و اإلضاءة السيئة 6 األرراد الذين يصرحون أن سبب حوادث

نفسر يف األخًن أن السبب الرئيسي حلوادث العمل حسب تصرحيات رلتمع الدراسة حلوادث العمل يرجع إذل 

 اإلمهال ، يف حٌن أن األمراض ادلهنية ختتلف أسباهبا بإختالف ادلصاحل الطبية 6

 ظروف العمل اإلجتماعية : .0

 : يبين العالقة  مع الزمالء . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار العالقة  مع الزمالء
 6461 11 شلتازة 
 4663 63 جيدة 

 0864 84 متوسطة 
 11 11 سيئة 

 864 16 سيئة جدا  
 611 33 اجملموع

 

ادلتعلق بنوع العالقة اليت تربط بٌن الزمالء يف مكان العمل نالحظ أن نسبة  (61من خالل اجلدول رقم رقم )

عالقاهتم بالزمالء جيدة نتيجة  % 4663من رلتمع الدراسة عالقاهتم مع زمالئهم متوسطة أما بنسبة   0864%

يصرحون أن عالقاهتم بزمالئهم  % 6461التعاون و التكامل ريما بينهم يف أداء الوظائف و ادلهام ، و بنسبة 
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صرحوا أن العالقة اليت تربطهم مع زمالئهم سيئة جدا ، و يرجع ذلك إذل  % 864شلتازة ، يف حٌن أن بنسبة 

عدم التفاىم و التكامل ريما بينهم و كذلك قلة اخلربة لدى البعض ، لكنها تبقى نسبة قليلة مقارنة مع الذين 

 و جيدة 6 صرحوا أن العالقة بينهم متوسطة

و نفسر يف األخًن أن العالقة بٌن العاملٌن داخل العيادة ىي عالقة متوسطة ، أحيانا يكون بينهم التعاون الذي 

يعكس العالقات الطيبة و أحيانا تكون العالقات متوترة ، رالعالقات اجليدة بٌن العمال تساىم يف خلق بيئة 

نتماء للعيادة أو أي مؤسسة كانت ، الذي يؤدي ذلك إذل عمل زلفزة و داعمة للعمل كما أهنا تنمي روح اإل

 الررع من األداء اجليد و إصلاز ادلهام بالتفاين 6

 : يبين مدى اإلنسجام مع فريق العمل . 10الجدول رقم  

 النسبة المئوية ٪ التكرار مع فريق العمل مدى اإلنسجام
 8160 14 بشكل جيد

 2862 48 بشكل عادي
 163 14 ال أنسجم

 611 33 اجملموع
 

( أعاله أن األغلبية الساحقة من رلتمع الدراسة ينسجمون مع بعضهم بشكل عادي 62ديثل اجلدول رقم )

من الذين صرحوا أهنم ينسجمون بشكل جيد ، يف حٌن أن نسبة قليلة  % 8160، و بنسبة  % 2862بنسبة 

 ، ال ينسجمون مع رريق العمل 6 % 163بلغت 

ادلعطاة نفسر أن ىناك إنسجام بشكل عادي بٌن رلتمع الدراسة و يتم التعاون بينهم بشكل من خالل النتائج 

تلقائي ألن طبيعة اعماذلم تتطلب ذلك نظرا إلرتباطها مع بعضها البعض ، و الذين ال ينسجمون ىم يف الغالب 

سب تصرحيات البعض الذين ال تتوارق شخصياهتم مع بعضها البعض أو ادلنارسة ادلوجودة بينهم ، إضارة ح



 الفصل الخامس :                                                       عرض و تحليل نتائج الدراسة 
 

 
80 

طغيان روح ادلصلحة و األنانية و حب الظهور عند الرؤساء ألن ىناك من األرراد من يريد العمل مبفرده للفت 

 إنتباه الرؤساء 6

 : يبين العالقة  مع الرؤساء . 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار العالقة  مع الرؤساء
 466 13 شلتازة 
 4163 61 جيدة 

 3262 86 متوسطة 
 864 16 سيئة 

 360 18 سيئة جدا  
 611 33 اجملموع

 

من رلتمع الدراسة عالقاهتم مع رؤسائهم متوسطة       3262( أن نسبة 63يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )

يف حٌن بنسبة قليلة  يصرحون أن عالقاهتم مع الرؤساء شلتازة ، % 466منهم ، و  % 4163و جيدة ورقا لرأي 

 6  %864، و سيئة بنسبة  % 360منهم صرحوا على أن العالقة مع رؤسائهم سيئة جدا بنسبة 

نو منهم من صرح إذل أنو ال توجد مشاكل بينهم و بٌن الرؤساء وال توترات وال عالقات سلبية أنفسر ىذه النتائج 

و منهم من أشاروا أن عالقاهتم مع الرؤساء ليست إذ أهنم يؤدون وظائفهم وواجباهتم يف جو مالئم للعمل ، 

جيدة بسبب بعض التوترات اليت حتدث بينهم و عدم التفاىم و اإلتفاق و غًنىا ، و يرجع ىذا اإلختالف يف 

تصرحياهتم إذل إختالف طبائع الناس و أساليب القيادة لدى بعض الرؤساء ، و من خالل النتائج ادلبينة أعاله 

 لعالقة بٌن العمال و الرؤساء يف العيادة متوسطة ، أحيانا تكون جيدة و أحيانا تكون متوترة 6نفسر أن طبيعة ا
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 ظروف العمل التنظيمية : .0

 6 تصال المسؤولين بالعمال: يبين طريقة اإل 10الجدول رقم 

طريقة اإلتصال المسؤولين 
 بالعمال

 النسبة المئوية ٪ التكرار

 163 14 شلتازة 
 8160 14 جيدة 

 1461 83 متوسطة 
 360 18 سيئة 

 360 18 سيئة جدا  
 611 33 اجملموع

 

من رلتمع الدراسة صرحوا على أن طريقة إتصال ادلسؤولٌن   % 1461( أن بنسبة 64يظهر لنا اجلدول رقم )

أكدوا على أن طريقة إتصال   %163طريقة جيدة و بنسبة   %8160معهم ىي طريقة متوسطة ، و نسبة 

ادلسؤولٌن هبم شلتازة ، يف حٌن بنسبة قليلة و متعادلة من الذين صرحوا على أن طريقة اإلتصال سيئة و سيئة جدا 

 6 % 360بنسبة 

لإلتصال دور مهم    و نفسر ىذه النتائج ادلبينة أعاله أن طريقة إتصال ادلسؤولٌن بالعمال داخل العيادة متوسطة 6

تقريب وجهات النظر ، و إزالة التوتر ، و توضيح الرؤى و تسهيل  و رعال داخل ادلؤسسة رهو يعمل على

 العمليات ، الشيء الذي يسرع يف أداء ادلهام و تورًن الوقت و إختصار ادلسارات 6
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 : يبين طريقة التواصل مع الزمالء في العمل . 01الجدول رقم 

طريقة التواصل مع الزمالء في 
 العمل

 النسبة المئوية ٪ التكرار

 360 18 شلتازة 
 3060 81 جيدة 

 3262 86 متوسطة 
 864 16 سيئة 

 11 11 سيئة جدا  
 611 33 اجملموع

 

 % 3262( نالحظ أن طريقة تواصل العمال مع زمالئهم يف العمل متوسطة بنسبة 81من خالل اجلدول رقم )

و تأيت بعدىا تصريح بنسبة    ،  %3060و أكدت رئة أخرى أن طريقة تواصلهم مع زمالئهم جيدة بنسبة 

من رلتمع الدراسة الذين يصرحون على أن طريقة تواصلهم مع بعضهم البعض شلتازة و يف األخًن بنسبة  % 360

 الذين يرون طريقة التواصل سيئة ، يف حٌن تنعدم نسبة العمال ادلصرحٌن بأن طريقة التواصل سيئة جدا6  864%

و نستنتج من خالل النتائج أن طريقة تواصل العمال ريما بينهم متوسطة ، يعين ذلك مناسبة للعمل أحيانا و غًن 

بٌن العمال ، كما ديكن القول أن مناسبة يف أوقات أخرى ، و يرجع ذلك اإلختالف إذل التفاىم أو اخلالرات 

 ىناك عمال يتميزون بالطابع اإلنعزارل 6
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 : يبين نظرة العامل لعدد ساعات العمل . 01الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار نظرة العامل لعدد ساعات العمل
 11 11 مناسبة جدا 

 8460 64 مناسبة 
 3164 63 مناسبة بدرجة متوسطة 

 80 66 غًن مناسبة 
 360 18 غًن مناسبة دتاما  

 611 33 اجملموع
 

ىم يرون أن عدد ساعات العمل مناسبة بدرجة متوسطة  % 3164بنسبة  ( أن86صلد من خالل اجلدول رقم )

من رلتمع الدراسة يصرحون على أن عدد ساعات العمل مناسبة ، بينما ىناك بنسبة      % 8460و بنسبة 

يروهنا غًن مناسبة دتاما يف حٌن تنعدم   %360يقرون بأن عدد ساعات العمل غًن مناسبة ، و بنسبة  % 80

مع الدراسة الذين يرون أن عدد ساعات العمل مناسبة جدا ، و ىذا يبٌن أنو ال يوجد رضا تام عن عدد نسبة رلت

 ساعات العمل 6

نفسر النتائج ادلذكورة يف األعلى أن رضا العمال عن احلجم الساعي للعمل متوسط ، و يرجع إذل طبيعة عمل 

 ناصب ادلشغولة 6العيادة و نظام العمل لديها و كذلك إختالف ادلصاحل و ادل

 : يبين توافق األجر مع عدد ساعات العمل . 00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلجابة
 6064 12 نعم يتناسب
 3366 42 ال يتناسب

 611 33 اجملموع
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من رلتمع الدراسة يرون أن أجرىم ال يتناسب مع عدد ساعات  % 3366( أن بنسبة 88يبٌن اجلدول رقم )

من رلتمع الدراسة ترى أن ما تتحصل عليو من أجر يتناسب مع عدد ساعات  % 6064العمل ، و بنسبة 

العمل لكنو تبقى نسبة قليلة مقارنة مع عدد األشخاص الذين يرون أن األجر غًن مناسب مع عدد ساعات 

 عملهم 6

عن أجرىم و ىذا يرجع يف الغالب إذل من خالل النتائج السابقة نفسر أن معظم العاملٌن يف العيادة غًن راضيٌن 

أن أجرىم ال يكفي لتلبية مطالبهم و حاجياهتم و أيضا طول ساعات العمل و ىذا ما أكده بعض من رلتمع 

يعترب األجر الذي يتقاضاه العامل عن عملو من أىم عناصر بيئة الدراسة ، و بالتارل يؤثر ذلك على أدائهم 6 

ساسي إلشباع أغلب متطلباتو و حاجاتو األساسية ، الفسيولوجية و النفسية ، العمل و ظرورو ، وىو ادلصدر األ

سواء أكانت غذاًءا ، أم شرابا ، أم كساًءا ، أم مأوى أم تكوين أسرة ، أم حتقيق ذات ، أم تأمٌن مستقبل 66 و 

 6 1نجاح ريو من ىنا ، كان األجر من أىم بواعث الفرد و دوارعو إذل البحث عن العمل و اإلستمرار و ال

 نتائج الفرضية األولى :

بناء على اجلداول السابقة اخلاصة بطبيعة ظروف داخل عيادة متعددة اخلدمات رراح زلمد ، يتبٌن أهنا  -

كون أننا وجدنا أن الظروف الفيزيائية للعمل من ظروف يف مستوى متوسط شلا يعين أهنا مالئمة إذل حد ما ،  

إضاءة و هتوية و حرارة يف مكان العمل ، مناسبة للعمل ، و الظروف اإلجتماعية مثل العالقات بٌن العمال 

يف مكان العمل و اإلنسجام بينهم و كذلك مستوى العالقة بٌن العمال و الرؤساء وجدناىا متوسطة ، و 

 6لتواصل بٌن العمال و كذلك مع الرؤساء وجدناىا متوسطة مثل االظروف التنظيمية 

                                                           
 6 813مرجع سابق ، ص  ررج عبد القادر طو ،  1
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وف العمل الفزيائية كانت مناسبة و ىذا ماينفي صحة ر ررضيتنا جزئيا كوهنا من جانب ظ و يف األخًن ننفي

بينهم متوسطة  ررضيتنا ، و لكن تبقي الظروف اإلجتماعية و الظروف التنظيمية مثل عالقات العمل و اإلتصال

 مبعىن أهنا متوترة أحيانا وليست بادلستوى اجليد و ىذا األمر الذي جيعلنا ننفي ررضيتنا جزئيا 6

 عرض و تحليل النتائج في ضل الفرضية الثانية :  -0

تؤثر ظروف العمل على األداء الوظيفي للطاقم الطيب لعيادة متعددة اخلدمات رراح زلمد "  : الفرضية الثانية

 دائرة عٌن النويصي لوالية مستغازل " 6

 : تقييم ظروف العمل . 00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار تقييم ظروف العمل
 11 11 شلتازة 
 6461 11 جيدة 

 1663 82 متوسطة 
 6061 12 سيئة 

 466 13 سيئة جدا  
 611 33 اجملموع

 

( أكثر من نصف رلتمع الدراسة جيدون ظروف عملهم متوسطة و ذلك بنسبة 84من خالل اجلدول رقم )

من % 6461من رلتمع الدراسة ظروف سيئة ، و تشًن بنسبة   %6061، بينما جتدىا بنسبة  % 1663

يشًنون أن ظروف العمل سيئة جدا ، يف حٌن تنعدم   %466العاملٌن أهنا ظروف جيدة ، و تأيت بعدىا نسبة 

 نسبة من رلتمع الدراسة الذين يرون أن ظروف العمل يف مكان عملهم شلتازة 6
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و نفسر النتائج ادلبينة أعاله أن ظروف العمل داخل العيادة متوسطة أحيانا ، وسبب ذلك حسب تواجدنا داخل 

ذل قرب ادلسارة من مكان العمل ، و ادلنصب الذي يشغلونو مالئم ،   العيادة و حديثنا مع رلتمع الدراسة يعود إ

و أحيانا أخرى تكون ظروف سيئة و ذلك راجع إذل تكليفهم مبهام تتناقض مع مسؤولياهتم ، الوقت غًن مناسب 

 باإلضارة إذل تعرضهم إذل ضغوطات أثناء عملهم و ذلك ِيؤثر على أدائهم للعمل 6

إذا حتققت لدى العامل حتما سيكون ذلا تأثًن إجيايب على الفرد و العيادة من خالل  إن ظروف العمل ادلناسبة

بلوغ أىداف منهما ، و يف ادلقابل  إذا دل حتقق سيكون ذلا تأثًن سليب على كليهما ، كون بيئة العمل حتتوي على 

 م و سلوكياهتم يف العمل 6رلموعة من ادلتغًنات ذات التأثًن ادلباشر على ادلوارد البشرية و على إجتاىاهت

 : يبين وجود الحوافز في العيادة . 00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪  التكرار اإلجابة
 8862 61 نعم يوجد
 2264 43 ال يوجد
 611 33 اجملموع

 

أن معظم رلتمع الدراسة يصرحون أن العيادة ال تقدم ذلم حوارز و ذلك  (83نالحظ من خالل اجلدول رقم )

 % 8862بنسبة ، يف حٌن أن البعض األخر أجابو أهنم يتحصلون على حوارز من قبل العيادة  % 2464بنسبة 

 مر وجدنا أن احلوارز ادلقدمة ىي منحة رمضان 6و بعد التقصي يف األ

، شلا ينعكس سلبا و منو نستنتج من النتائج أعاله أن العيادة تنخفض ريها احلوارز رهي ال تقوم بتحفيز موظفيها 

و ينخفض مستوى بذل اجلهد يف العمل الذي يقوم بو ، و بالتارل يؤثر ىذا يف اخلدمات اليت  الطاقم الطيبعلى 

 تقدمها العيادة 6
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لعب دورا ىاما و حيويا يف سلوك األرراد ، و من خالذلا ديكن خلق الرغبة احلوارز من ادلؤثرات األساسية اليت ت

لديهم يف األداء 6 األمر الذي ديكن معو القول أن قدرة ادلؤسسات على حتقيق أىدارها تتوقف إذل حد كبًن على 

ي يوجو إلثارة الدوارع صلاح اإلدارة يف تورًن القدر الكايف من الدارعية لدى األرراد ، ووضع نظام رعال للحوارز الذ

اليت بدورىا تدرع العاملٌن لإلنتاج و حتقق ذلم الرضا عن ذلك العمل ، شلا يؤدي إذل ررع الروح ادلعنوية و زيادة 

 معدالت األداء 6

 . ردة فعل مجتمع الدراسة عندما تكون ظروف العمل غير محفزة :  00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلجابة
 163 14 اببالغي

 3163 43 عدم االىتمام
 864 16 ترك العمل

 360 18 أخرى ) الدعاء هلل ( 
 611 33 اجملموع

 

( أن األغلبية الساحقة من رلتمع الدراسة تصرح أنو عندما تكون ظروف 80يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )

  %360يتغيبون عن العمل و بنسبة  الذين  %163، و بنسبة   %3163العمل غًن زلفزة ال يهتمون ذلا بنسبة 

، ألن ررصة تورر على منصب   %864صرحوا بعبارة " حسيب اهلل " ، و أشارت رئة قليلة برتك العمل بنسبة 

 عمل بديل قليل يف وقتنا احلارل 6

نفسر النتائج ادلبينة اعاله ، أنو إن كان العمال داخل العيادة غًن راضيٌن عن ظروف العمل سيبدون عدم 

 إلىتمام و مواصلة العمل ، و عند احلديث مع بعضهم صرحوا بأن ليس لديهم حل و خيارون من الطرد 6ا
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إن التحديات الكبًنة اليت تواجهها ادلؤسسات احلصول على ادلوظفٌن الذين ديتلكون اخلربة و ادلهارة الالزمة إلصلاز 

ضا تكمن يف كيفية احملارظة على إبقاء ىؤالء العمل وليس إجتذاهبم رقط ببعض اإلمتيازات ادلادية ، أصبحت أي

ادلوظفٌن داخل ادلؤسسة ركلما كانت ىناك ظروف زلفزة جتعل من ادلوظفٌن زلبٌن للمكان أكثر وكلما كانت بيئة 

العمل متجددة وجذابة أصبح شعور ادلوظفٌن جتاىها باإلرتياح أكثر وىذا ما يضمن بقائهم يف ادلؤسسة و الررع 

 ء ادلطلوب 6من مستوى األدا

 يوضح رضا مجتمع الدراسة عن الوظيفة المهنية و أسباب عدم الرضا .:  00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلجابة
 0466 81 نعم راض

 
 ال غًن راض

 8862 61 األجر 
 466 13 قلة احلوارز 

 163 14 ظروف العمل السيئة 
 864 16 طول ساعات العمل 

 611 33 اجملموع
 

( أهنم راضيٌن عنها بنسبة 81ريما خيص رضا رلتمع الدراسة عن وظيفتهم ادلهنية تبٌن نتائج اجلدول رقم )

، أي أن الراتب   %8862، و ىناك من ىم غًن راضيٌن عن عملهم و ذلك بسبب األجر بنسبة   0466%

باإلضارة إذل ظروف العمل السيئة  ،  %466الذي يتقاضونو غًن مناسب ، و أيضا بسبب قلة احلوارز بنسبة 

، يف حٌن أن ىناك من رلتمع الدراسة يرجع سبب عدم رضاىم عن العمل ىو بسبب طول   %163بنسبة 

 6 % 864ساعات العمل بنسبة 
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نستنتج شلا سبق أن رلتمع الدراسة داخل العيادة راض عن مهنتو و ذلك بنسبة راقت النصف ، و الغًن راضيٌن 

رضا العمال عن العمل من األمور األساسية اليت ينبغي على اي مؤسسة كانت مراعاهتا ألن عدم  ىم رئة قليلة 6

 الرضا عن العمل لو تأثًن مباشر على أداء و سلوك الفرد و بالتارل ال يتم الوصول ألىداف ادلؤسسة 6

 : يبين وجود صراعات في العمل و نوعها . 00الجدول رقم 

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلجابة
 

 نعم يوجد 
 3468 64 صراعات حول طريقة العمل  

 8862 61 صراعات على التوقيت          
 61 12 صراعات حول الرتقية  
 360 18 كل الصراعات   

 6461 11 ال يوجد
 611 33 اجملموع

 

يبٌن أن ىناك من رلتمع الدراسة الذين يقرون أنو صراعات يف العمل من بينها  (82من خالل اجلدول رقم )

، و ىناك بنسبة   %8862، و صراعات على التوقيت بنسبة   %3468صراعات حول طريقة العمل بنسبة 

أشاروا إذل أنو ال توجد   %6461من الذين صرحوا على أنو توجد صراعات على الرتقية ، و بنسبة   61%

ت يف العمل ، يف حٌن ىناك من رلتمع الدراسة الذين صرحوا بوجود كل ىذه الصراعات الثالثة و ذلك صراعا

 6 % 360بنسبة 

نفسر النتائج ادلبينة أعاله أنو توجد صراعات داخل العيادة و تعدد أنواعها ، و يرجع إختالف الصراعات حسب 

ه الصراعات تسمى بالصراع التنظيمي الذي ال ختلو الوظيفة على مستوى العيادة وحسب طبيعة الفرد 6 و كل ىذ

منو أي مؤسسة و إن دل يتم حلها أو التفكًن يف إسرتاتيجيات دلنعها سيعود ذلك بالتأثًن على ادلؤسسة و على 

 أداء الفرد يف حد ذاتو 6
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 :تأثير الصراعات على أداء العمل . 00 الجدول رقم

 النسبة المئوية ٪ التكرار اإلجابة
 4163 61 كبًن  بشكل

 3468 64 بشكل متوسط
 163 14 بشكل ضعيف

 3163 43 اجملموع
 

( أن تأثًن الصراعات يؤثر بشكل متوسط على القدرة على العمل و ذلك بالنسبة 83يبٌن اجلدول أعاله رقم )

يف حٌن  من رلتمع الدراسة الذين صرحوا أن الصراعات تؤثر بشكل كبًن ،  %4163، و بالنسبة   3468%

 ، الذين أشاروا أهنا تؤثر بالشكل ضعيف 6 % 163بنسبة 

نستخلص من خالل النتائج ادلبينة أعاله أن الصراعات داخل العيادة تؤثر بشكل متوسط على ادلوظفٌن ،        

و عموما يرجع تأثًن الصراعات يف األداء إذل طبيعة الفرد ومدى قدرتو على التحكم يف أعصابو يف األوضاع 

 احلرجة والفصل بٌن ادلصلحة العامة و ادلصلحة اخلاصة 6

 : يبين الشعور حول طبيعة العمل  00رقم  الجدول

 النسبة المئوية ٪ التكرار الشعور حول طبيعة العمل
 8862 61 ادللل 

 01 88 التعب 
 8264 68 التوتر  
 11 11 الراحة 
 611 33 اجملموع
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من رلتمع الدراسة أشاروا إال أنو تشعرىم طبيعة عملهم بالتعب   %01يبٌن لنا أن  (84من خالل اجلدول رقم )

تشعرىم بالتوتر ، إضارة أن ىناك من صرحوا أن طبيعة عملهم تشعرىم بادللل بنسبة   %8264و بنسبة 

 ، يف حٌن تنعدم نسبة االشخاص الذين تشعرىم طبيعة العمل بالراحة 6  8862%

بينة أعاله أن طبيعة العمل داخل العيادة تشعر نصف رلتمع الدراسة بالتعب الذي يؤثر و نفسر من النتائج ادل

على أدائهم للعمل ، و إن ذلك اإلختالف يف الشعور من شخص ألخر قد يكون بسبب الوظيفة أو بسبب 

 تعب 6طبيعة الفرد رهناك من األرراد الذي لو قدرة على التحمل يف أن ىناك أخرين ال يستطعون حتمل ال

 تائج الفرضية الثانية :ن

بناء على نتائج اجلداول السابقة اخلاصة بالفرضية الثانية ، يتبٌن أن ظروف العمل تؤثر على أداء الطاقم الطيب  -

كما دتكنا من تفسًن ىذا التأثًن من خالل بعض العناصر مثل وجود   لعيادة متعدد اخلدمات رراح زلمد ،

صراعات يف العمل و طبيعة العمل ادلتعبة ، ذلك أن إحاطة الطاقم الطيب بأحسن الظروف يف مكان عملو 

 يشعره ذلك بالراحة و يزيد من تفانيو يف أداء عملو ، و ىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية 6
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 مة الدراسة :النتائج العا -0

بعد إجراء كال من الدراسة النظرية و التطبيقية دلوضوع تأثًن ظروف العمل على األداء الوظيفي ، يف عيادة متعددة 

 اخلدمات زلمد رراح لدائرة عٌن النويصي ، دتكنا من التوصل إذل النتائج العامة التالية 5 

ئية و اإلجتماعية و التنظيمية و حسب رلتمع أظهرت نتائج حتليل اجلداول اخلاصة بظروف العمل الفيزيا -

أن اإلضاءة و التهوية و احلرارة و نظارة مكان العمل ىي وف العمل مناسبة بشكل جزئي كون الدراسة أن ظر 

ظروف ريزيائية مناسبة يف حٌن أن ظروف العمل اإلجتماعية و التنظيمية مثل العالقات يف العمل و اإلتصال 

 6نستطيع اجلزم أهنا مناسبة بل نستطيع أن نقول أنو أحيانا ختللها توترات  ىي متوسطة يعين أننا ال

تأثر أداء الطاقم الطيب بظروف العمل و ذلك إستخلصناه من خالل تقييم رلتمع الدراسة للظروف العمل  -

ظروف العمل سيئة و بالتارل كلما   ىيت تأيت بعدىا ىي النسبة اليت تر ُنيث أقروا أهنا متوسطة و النسبة ال

 كانت ظروف العمل غًن مناسبة يؤثر ذلك بشكل كبًن على أداء الطاقم الطيب 6

أنو ال توجد حوارز مقدمة صرحوا  % 2264عدم وجود احلوارز ُنيث أن بنسبة بتأثر أيضا أداء الطاقم الطيب  -

مهية يف إشباع حاجات العنصر البشري اليت و ذلك يؤثر على أدائهم كون أن احلوارز ذلا أمن طرف العيادة 

و أدائو الذي ينعكس على نوعية اخلدمة اليت يقدمها و إىتمامو  على سلوكو ًنتعترب ادلصدر الرئيسي للتأث

 َندودهتا 6

أمهية دلشاكل اليت تؤثر على سًن العمل ، ألن لألمن لو و ىي من أبرز ا نقص األمن الداخلي داخل العيادة -

يف أي مؤسسة سواء كانت عيادة متعددة اخلدمات أو مؤسسة أخرى و ذلك من خالل دوره الفعال يف 

طيب كونو حيتاج الحتقيق طلبات العمال و محايتهم يف مكان العمل و خاصة أننا نتعامل يف دراستنا مع الطاقم 

 تؤثر على أدائو 6ليت احلماية األمنية أثناء العمل و أن ال يتعرض دلضايقات أثناء العمل ا
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اليت تعرقل العمل ، نقص سيارات اإلسعاف يف العيادة متعددة اخلدمات زلل الدراسة و ىي أحد ادلشاكل  -

 يعرقل نقل احلاالت ادلرضية ادلستعجلة ، و ىو من األمور ادلهمة اليت جيب أن تتورر يف العيادة 6ها ألن نقص

 أنو كما  ، األعمال وتأخر العمل يف احلوادث لوقوع الرئيسية األسباب أحد ىى العمل بيئة وترتيب نظام سوء -

 جيد غًن عمل مكان ىو الرتتيب و التنظيم سٍنء رادلكان ، العمال وتصررات العمل لسلوكيات إنعكاس

 جيد6 عمل مكان بأنو والرتتيب التخطيط اجليد ، النظيف العمل مكان يتصف بينما

 اإلضاءة و احلرارة و التهوية يف مكان العمل مالئمة نوعا ما و ذلك حسب تصرحيات الطاقم الطيب 6 -

من األمور اذلامة ادلؤثرة على األداء و ىو طول ساعات العمل حسب نسبة كبًنة من أرراد الطاقم الطيب ،  -

وقت الراحة بالقدر الذي يزيد ريو رضا العامل  ربالقدر الذي تورر ساعات العمل للفرد من حرية إستخدام

العمل مع أوقات الراحة بقدر  عن العمل و يزيد من حتسن مستوى أدائو ، ربالقدر الذي تتعارض ساعات

 6الذي ينخفض رضا العامل يف العمل و ينخفض أدائو 

وضح هبذا اخلصوص أن و إننا ن وارق مع ساعات العملتال يالذي يتقاضاه معظم رلتمع  الدراسة الراتب   -

األجر الذي حيصل عليو الفرد لقاء عملو ىو ادلصدر األساسي إلشباع أغلب متطلباتو و حاجاتو األساسية ، 

 الفسيولوجية و النفسية و عدم رضاه عن أجره يؤثر على سلوكو و تفانيو يف أدائو للعمل 6

الذي ختلق مشاكل يف العمل كون أن  زة ومعدات طبية و ىي من األمورهاإلمكانيات ادلادية من أجنقص   -

لن يتم عالجو و تقدمي ادلساعدة يف حد ذاتو  العامل ال جيد الوسائل اليت تساعده على العمل أو ادلريض

 الطبية لو 6

العمل ادلوكل لبعض العمال ليس يف حدود طاقتهم مثل مساعد ادلمرض وجدنا أهنم يعملون نفس العمل  -

    معدم وجود وقت للراحة أثناء الدوا واىف مع القوانٌن و مع طاقات األرراد ادلوكل للمرض و ىذا الذي يتن

 دلهامهم على أكمل وجو 6ب من مهمة أداء الطاقم الطيب صعىذا األمر الذي يو 
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  6 و طول ساعات العمل  الشعور بالتعب واإلرىاق لكثرة العمل -

 التوصيات :  -0

 أردنا أن نعرض رلموعة من التوصيات و ىي 5  من أجل حتسٌن ظروف العمل ،

تورًن ظروف العمل ادلالئمة ، سواء كانت من الناحية الفيزيائية كتعديل احلرارة من خالل تورًن ادلكيفات  -

اذلوائية خاصة يف رصل الصيف ، التهوية ، أو من الناحية اإلجتماعية بتوطيد العالقات بٌن العمال ، و أيضا 

 يمية مثل حتسٌن إجراءات العمل و توقيت العمل 6من الناحية التنظ

عل أكمل تورًن وسائل العمل الضرورية اليت تساعد العمال يف العيادة متعددة اخلدمات على أداء وظيفتهم  -

 6وجو 

 حتسٌن العالقات اإلجتماعية بٌن اإلدارة و العمال 6 -

 خلق بيئة عمل مساعدة على العمل 6 -

 ختصيص مكتب األمن عند مدخل العيادة 6تورًن األمن بالشكل الكايف و  -

العمل على جلب عتاد طيب و جتهيزات مكتبية مواكبة للتطورات لتورًن اجلهد و الوقت و زيادة جودة  -

 اخلدمات الصحية 

و العمل على توعية  حتسٌن مستوى النظارة الكلي للعيادة متعددة اخلدمات ، خصوصا يف غرف ادلرضى ، -

 ادلرضى و الزوار و كامل عمال العيادة بضرورة احلفاظ على النظارة 6

 تورًن العدد الكايف من سيارات اإلسعاف 6  -



 
 
 
 خاتمة

 
 



 خاتمة 
 

 
96 

تتحمل املؤسسات عامة و املؤسسات الصحية خاصة مسؤولية إجتماعية كبرية ، توجب عليها 

. و ألن األداء  التعامل مع العاملني فيها بطرق إنسانية ، ورعايتهم كثروة بشرية اليت ميكن العمل هبا

اجليد للعامل مرتبط جبودة الظروف احمليطة بو ، كان الزما على أي منظمة مراعاة الشروط الالزمة 

  للعمل .

د أن جنبشكل عام هلا تأثري على كل ما حييط هبا من أشخاص وأشياء ، لذلك  ظروف العمل

، حىت يستطيع أن يصل إىل أقصى  ملوظفيهاهبذا األثر تعمل على خلق بيئة إجيابية  املؤسسات الواعية

، يشمل  العمل على خلق ىذه البيئة اإلجيابية والتحفيزيةو  ، أثناء تواجده داخل العمل أداء ممكن

حتياجات املوظف الطبيعية من تقدير ومكافئة إىل إعطائو إجازاتو املستحقة إمراعاة  : العمل على

نتظام حياتو بعد بلوغو إ، و  ستقرار الوظيفير باإل، وحاجتو للشعو  وجعلو يشعر بأن ما يفعلو ذو قيمة

 . سن التقاعد

ر باملؤسسة من مجيع نواحيها املختلفة ؤث من املتغريات األساسية اليت تمتغريىي ظروف العمل و 

بشكل عام ومواردىا البشرية بشكل خاص ، حبيث أصبحت ظروف العمل مظهرا طبيعيا حييط 

ي مؤسسة تسعي إىل حتقيق أىدافها و تؤثر يف أدائو ، وهلذا وجب على أو باملوظف داخل مؤسستو 

كما عليها احلرص على ،  املناسبة هلذه املوارد البشرية   الظروفضمان إستمرارىا أن تقوم بتوفري

 .د يف بيئة تساعدىم على العملاحلفاظ عليها وضمان تواجد ىذه املوار 
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 . 2007،  1، دار ادلسرية ، عمان ، ط  ساسيات البحث العلميأمنذر الضامن ،  -20

،  2، اجلزائر ، ط  ، دار القصبة للنشر منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس ،  -21

2004 . 

    . 1999،  2، ط  ، دار صفاء للنشر ، عمان اإلشراف و التنظيم الصناعيالور فوزي يوسف ،  -22
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II.  : المجالت و الملتقيات 

أثري عبد اهلل حممد ، أثر إستخدام نظرية احلواجز لتقليل من مستوى الضوضاء الداخلية للمصنع يف رفع كفاءة  -1

 . 02/11/2011، بغداد ،  90، جامعة بغداد  العدد مجلة اإلدارة و اإلقتصاد االداء ، 

مجلة العلوم اإلنسانية و إسعادي فارس ، أثر الضوضاء على صحة العاملني يف ادلؤسسات الصناعية ،  -2

 . 2015اجلزائر ، مارس    18، جامعة محة خلضر الوادي ، العدد اإلجتماعية 

ائر ، ، اجلز  02، جامعة اجلزائر ، العدد  مجلة الباحثالشيخ الداوي ، حتليل األسس النظرية دلفهوم األداء ،  -3

2009-2010 . 

، جامعة حممد مجلة العلوم اإلنسانية عبد ادلليك مزىودة ، األداء بني الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم ،  -4

 . 2011، اجلزائر ، نوفمرب  01خيضر ، بسكرة ، العدد 

المعاناة في الملتقى الدولي حول لونيس علي ، عالقة حوادث العمل بالظروف الفيزيقية يف البيئة ادلهنية ،  -5

 اجلزائر . –، جامعة سطيف  العمل

بحث مقدم في منال عبد احلميد عبد احلميد ، العالقات اإلنسانية و تأثريىا يف حتسني األداء الوظيفي ،  -6

 . 2011، البصرة ، المعهد التقني 

الملتقى نتائجها ، منية غريب ، ظروف العمل يف ادلؤسسة اجلزائرية : مفهومها ، عناصرىا ، أنواعها ، أثارىا ،  -7

 -15، اجلزائر ، الدولي حول ظاىرة المعاناة في العمل بين التناول السيكولوجي و السوسيولوجي 

16/01/2013 . 
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III.  : رسائل الدكتوراه 

    ، رسالة نيل شهادة الدكتوراه بيئة العمل الداخلية و أثرىا على األداء الوظيفيسهام بن رمحون ،   -1

ختصص تنمية ادلوارد البشرية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،  -علم اإلجتماع -يف العلوم  ) منشورة (

2013-2014 . 

IV.  : رسائل ماجستير 

ظروف العمل داخل المؤسسة المخوصصة و إنعكاساتها على الوضعية اإلجتماعية براكتة سليمة ،  -2

 مل جامعة احلاج خلضر ، باتنة و عختصص علم إجتماع تنظيم ) منشورة (  ، رسالة ماجستري ، للعمال

2011-2012 

 ) منشورة ( ، رسالة ماجستري ،  اإلتصال التنظيمي و عالقتو باألداء الوظيفيبوعطيط جالل الدين ،  -3

 .2009- 2008توري حممود قسنطينة ، ختصص السلوك التنظيمي و تسيري ادلوارد البشرية ، جامعة من

ختصص ، ) منشورة ( ، ، رسالة ماجستري  التنظيمي باألداءعالقة متطلبات التطوير دراعو فاطمة ،  -4

 . 2016-2015، وىران ،  2علم النفس العمل و التنظيم ، جامعة حممد بن أمحد 

تحليل أثر تهيئة ظروف العمل على أداء ىيئة التمريض بالمؤسسة اإلستشفائية سلمى حلمر ،  -5

 2ادلوارد البشرية ، جامعة عبد احلميد مهري  ختصص تسيري) منشورة ( ،  ، رسالة ماجستري ، العمومية

 . 2013-2012، قسنطينة ، 

، رسالة  الرقابة اإلدارية و عالقتها باألداء الوظيفي في األجهزة األمنيةعبد اهلل عبد الرمحان النميان ،  -6

 . 2003أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، ) منشورة (  ماجستري ،

 ، ) منشورة ( ، رسالة ماجستري  عمل الفيزيقية و أثرىا على صحة العاملظروف الكحلوش كهينة ،  -7

 .2015-2014ختصص علم النفس العمل و التنظيم ، جامعة مولود معمري ، باتنة ،
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  ) منشورة (  ، رسالة ماجستري ، أثر بيئة العمل على األداء اإلبداعي للعاملينمارلني موسى ساركيس ،  -8

 . 2018ختصص إدارة األعمال التخصصي ، اجلامعة الإلتراضية السورية ، سوريا ، 

ختصص تنمية ) منشورة (  ، رسالة ماجستري ، ظروف العمل و الرضى المهني للمعلممومية عزري ،  -9

 . 2007-2006ادلوارد البشرية  جامعة منتوري قسنطينة ، 

V. المواقع االلكترونية  : 

https://hrdiscussion.com/hr23325.html - 1 

http://therealwealthofhealth.blogspot.com/2011/11/1-  2.html?m=1 -2  

 http://albuthi.com/blog/690-3  

4-  http://efty.net/ 

 

https://hrdiscussion.com/hr23325.html
http://therealwealthofhealth.blogspot.com/2011/11/1-%20%202.html?m=1
http://albuthi.com/blog/6903-
http://albuthi.com/blog/6903-
http://efty.net/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86/
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الهيكل التنظيمي للعيادة متعددة الخدمات فراح محمد دائرة عين النويصي  :  10الملحق رقم 

  مستغانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : وثائق املؤسسة .

 طب اإلطفال  جراحة األسنان     أخصائي نفساني

المخبر    

 

 غرفة اإلستعجاالت  قاعة العالج

االشعة غرفة  

 

     

 

مصلحة الوالدة و 

 أمراض النساء  

  

 الطب العام  

 

 مكتب المدير
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: اإلستمارة  10الملحق رقم   

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً 

 مستغانم"جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس "

 كلٌة العلوم االجتماعٌة و االنسانٌة 

 شعبة علم االجتماع 

 تخصص علم اجتماع تنظٌم وعمل  

 إستمارة حول : 

 

 

 

 

 

نود أن نضع بٌن أٌدٌكم  ،استر تخصص علم إجتماع تنظٌم و عمل مالً إطار إنجازنا لمذكرة التخرج المكملة لنٌل شهادة ف

      .                    هذه االستمارة التً تم تصمٌمها لغرض جمع المعلومات الالزمة للبحث العلمً إلتمام هذه الدراسة

( على اإلجابة ×بوضع العالمة ) تعبئة البٌانات باإلجابة على األسئلة بكل دقة وموضوعٌةراجٌٌن منكم قراءة المرفق و 

ولكم منً جزٌل الشكر مسبقا . ،التً تناسبكم   

 )معلومات هذه اإلستمارة سرٌة و ال تستعمل إال ألغراض علمٌة ( . 

 

 

 

 

إشراف األستاذة :                                                                                                  إعداد الطالبة :  

 حمدود منصورٌة                                                                                            د . سٌدي موسى لٌلى 

                                      تأثير ظروف العمل على االداء الوظيفي .   

لوالٌة مستغانم . عٌادة متعددة الخدمات فراح محمد دائرة عٌن النوٌصًفً دراسة مٌدانٌة   
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8102/8102السنة الجامعٌة :                                              

 المحور األول : البيانات الشخصية .

 ذكر                              انثى                       الجنس :  -0

 سنة فما فوق  01           سنة   74-02          سنة    02-01           سنة   82-80السن  :  -8

 أعزب                   متزوج                        مطلق                      أرمل                          الحالة اإلجتماعٌة : -0

 جامعً                    ثانوي                      متوسط المستوى التعلٌمً :  -7

 .................الوظٌفٌة على مستوى العٌادة : ................. -0

  : األقدمٌة -6

 سنة فما فوق  81              سنة 81-06            سنة 00- 00              سنوات 01-0            سنوات 0أقل من 

 ٌتراوح مابٌن :    األجر :7-

دج فما  015111    دج       01.000-دج80.001دج            80.000– دج81.000 دج          815111-دج  005111 

 فوق 

 المحور الثاني : طبيعة ظروف العمل 

I. : الظروف الفزٌائٌة 

 ما تقٌٌمك لإلضاءة فً مكان عملك ؟  -2

 تماما   مناسبة مناسبة بدرجة متوسطة         غٌر مناسبة          غٌر   مناسبة جدا             مناسبة           

 كٌف ترى مستوى درجة الحرارة فً مكان عملك ؟ -2

 تماما   غٌر مناسبة          غٌر مناسبة     مناسبة             مناسبة بدرجة متوسطة            مناسبة جدا          

 كٌف تجد التهوٌة فً مكان عملك ؟ -01

 غٌر مناسبة تماما   ة            غٌر مناسبة          مناسبة جدا            مناسبة             مناسبة بدرجة متوسط

 ما هو تقٌٌمك للنظافة فً مكان عملك ؟ -00

 مناسبة             مناسبة بدرجة متوسطة             غٌر مناسبة           غٌر مناسبة تماما             مناسبة جدا 

 فً مكان عملك ؟ الداخلً ما تقٌٌمك لألمن -08

 غٌر مناسب تماما   مناسب جدا          مناسب            مناسب بدرجة متوسطة               غٌر مناسب           

 هل حدث و إن اصبت بحادث عمل ؟ -00
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 نعم                                  ال             

 إن كانت إجابتك بنعم حدد طبيعة اإلصابة ؟  -41

 مرض مهنً            حادث عمل             

 ماذا كان السبب فً ذلك ؟ -00

 اإلهمال                            ظروف العمل السٌئة 

 إذا كان السبب فً ذلك ظروف العمل ، حددها :  -06

                    معدات و أدوات العملسوء ترتٌب                         عدم توفر شروط األمن و السالمة                           اإلضاءة الردٌئة

                                                                                    إضافة أخرى : ................................                                                                                

II. مل اإلجتماعٌة :ظروف الع 

 ؟ هل العالقة التً تربطك بزمالئك فً العمل -04

 سٌئة                  سٌئة جدا       ممتازة                 جٌدة                    متوسطة                   

 ؟ كٌف تنسجم مع الفرٌق الذي تعمل معه -02

 ال أنسجم              بشكل جٌد                بشكل عادي            

 كٌف تجد عالقاتك مع رؤسائك ؟ -02

 سٌئة                  سٌئة جدا       ممتازة                 جٌدة                    متوسطة                  

III. : ظروف العمل التنظٌمٌة 

 كٌف ترى طرٌقة إتصال مسؤولك بك ؟ -81

 ممتازة                 جٌدة                    متوسطة                   سٌئة                  سٌئة جدا  

 طرٌقة تواصلك مع زمالئك فً العمل ؟ ترىكٌف  -80

 ممتازة                 جٌدة                    متوسطة                   سٌئة                  سٌئة جدا  

                                                                                كٌف ترى عدد الساعات التً تعملها فً الٌوم ؟ -88

 غٌر مناسبة تماما  غٌر مناسبة                    مناسبة             مناسبة بدرجة متوسطة        مناسبة جدا            

 هل ٌتناسب اجرك مع عدد ساعات العمل ؟ -80

 نعم                           ال 
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 الوظيفيالمحور الثالث : تأثير ظروف العمل على األداء 

 كٌف تجد ظروف عملك ؟ -87

 متوسطة                   سٌئة                  سٌئة جدا    جٌدة                                ممتازة 

 هل هناك حوافز تقدمها العٌادة لك ؟  -80

 نعم                             ال

 ما هً : ............................................. فً حالة اإلجابة بنعم 

 إن كانت ظروف عملك غٌر محفزة كٌف تعبر عن عدم رضاك ؟ -86

 ترك العمل              بالغٌاب                           عدم االهتمام          

 اضافة اخرى تود ذكرها : ..........................

 عن قٌامك بوظٌفتك المهنٌة ؟ هل انت راض -84

 نعم                              ال 

                                 :                                              ما سبب عدم رضاك؟ هل هذا ٌعود إلى  اذا كانت االجابة بال -82

 السٌئة               طول ساعات العمل  ظروف العمل                  قلة الحوافزجر                            األ

 : ....................................... ضافة اخرى تود ذكرهاإ

 صراعات فً العمل ؟ توجدهل  -82

 نعم                             ال 

 صراعات حول الترقٌة               صراعات على التوقٌت           نوعها : صراعات حول طرٌقة العمل         

 إضافة أخرى تود ذكرها : .............................

 ؟أدائك للعمل كٌف تؤثر الصراعات على  -01

 بشكل ضعٌف                              بشكل متوسط                                  بشكل كبٌر

ب ؟                                                                                                             هل تشعرك طبٌعة عملك -00

 حة الرا                           التوتر                       التعب                                 لمللا
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