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 شكر وتقدير
 

 الحمد هلل رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه والصالة والسالم على خير المرسلين.

 أوال الشكر هلل سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع.

لتفضلها باإلشراف على هذا العمل وعلى "قصاص زكية "  شكري لألستاذة المحترمةأقدم 

 المعلومات والتوجيهات النيرة في سبيل انجاز هذه الدراسة .

 كما ال أنسى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة  المناقشة .

 أتفضل بالشكر الكبير لزوجي الذي أعانني  كثيرا على إنجاز هذا العمل .

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير. أتفضل بال شكر والعرفان لعمال مكتبة كلية العلوم اإلإ

 جامعة مستغانم وجامعة غليزان.

 مستغانم-الشكر الكبير لعمال المؤسسة العمومية اإلستشفائية سيدي علي 

الشكر الموصول لكل من أعانني من قريب أو بعيد على إتمام هذه المذكرة خاصة األخت 

 "سارة".

 
 
 
 
 



 

 

 اإلهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى :
 .إلى روح أمي الغالية رحمها اهلل وأسكنها فسيح جنانه 

  نبع الحنان والعطف صاحب الصدر الرحب  والعطاء الالمحدود والدي
 الغالي أطال اهلل في عمره ورزقه الصحة والعافية وحفظه اهلل لي.

  الدي حفظها اهلل لنا .إال اإلنسانة المحبة ذات القلب الكبير زوجة و 
  إلى من ساندني و أزرني في دربي وأعادني إلى مشواري العلمي زوجي

 حفظه اهلل "أحمد".
  بكل حب وحنان إلى فلدة كبدي أبنائي األحباء "تاج

 الدين"،"ندى"،"بشرى".
  حبيبتي ورفيقتي وأنسي منبع الحب والحنان أختي الوحيدة "مختارية

بنها جواد وزوجها.  "وا 
 ."أعزائي إخوتي "أمين" ،"مصطفى" ،"عبد المالك 
 .إخوتي "محمد"،"أحمد"،"هواري"،"مراد" وعائالتهم 
 . بكل تقدير واحترام لكل عائلتي وعائلة زوجي 

 .أهدي هذا الجهد المتواضع 
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 ملخص:
المؤسسة هي نسق اجتماعي ، يتكون من األشخاص والجماعات ذات العالقة المتبادلة والتي 

وسط بيئة مهنية تؤثر وتتأثر بها ، تعمل كلها من اجل تحقيق أهداف المنظمة والعامل تعمل 
 على حد سواء وتتوقف كفاءة وفعالية األداء الفردي على مدى تأثير ظروف العمل السائدة .

وتندرج الدراسة في إطار االهتمام بأثر ظروف العمل على أداء العاملين في المؤسسات الصحية 
ن أسس النمو والتنمية االجتماعية وتحسين مخرجات الهياكل الصحية ورفع مردودها باعتبارها م
 الخدماتي.

وتهدف الدراسة إلى قياس أثر ظروف العمل بأبعادها ) المادية ، الفيزيائية ، التنظيمية ، النفسية 
 واإلنسانية ( في أداء المورد البشري في المؤسسات الصحية .

عامل من مختلف  05تم استخدام استمارة استبيان موزعة على  ولغرض الوصول إلى النتائج
 األسالك بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية حمادو حسين سيدي علي مستغانم .

خلصنا إلى تشخيص ظروف العمل للمؤسسة وتوصلنا إلى وجود عالقة قوية بين ظروف العمل 
المورد البشري مما يؤدي إلى دعهم واألداء المقدم ، فكلما كانت ظروف العمل  جيدة ازداد رضا 

 لتقديم أداء جيد.
 ظروف العمل ، األداء ، المورد البشري ، المؤسسات الصحية. الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary: 
The institution is a social system, consisting of people and groups of 

mutual relations that work in the midst of a professional environment 

that affects and is affected by it, all working towards achieving the goals 

of the organization and the worker alike. The efficiency and 

effectiveness of individual performance depends on the impact of the 

prevailing working conditions. 

The study falls within the framework of interest in the impact of working 

conditions on the performance of workers in health institutions, as it is 

one of the foundations of growth and social development, improving the 

outcomes of health structures and raising their service returns. 

It also aims to measure the impact of work conditions (physical, 

physical, organizational, psychological and human) on the performance 

of the human resource in health institutions. 

In order to reach the results, a questionnaire was used, distributed to 50 

workers from various wires in the public hospital institution, Hamadou 

Hussein Sidi Ali Mostaganem. 

We concluded by diagnosing the working conditions of the organization 

and we concluded that there is a strong relationship between the working 

conditions and the performance provided. The more good the working 

conditions, the greater the satisfaction of the human resource, which 

leads them to provide good performance. 
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في ظل استمرار التطور الهائل في علم اإلدارة فإن الدراسات واألدبيات تؤكد على ان     
العنصر البشري سيظل هو العنصر الحيوي ألداء كافة الوظائف ،مما يتطلب الرقي بقدراته 

وتهيئة كل الظروف المالئمة انطالقا من بيئة العمل المهنية والتى وتوفير الرعاية الالزمة له 
تسهل ظروف العمل للخروج بأداء يعود بالمردودية على المنظمة وقدراتها اإلنتاجية ويعود 

 على العامل بالرضا الوظيفي والوالء الدائم للمنظمة التي تحتضنه وينتمي إليها .
قد نال قدرا كبيرا من اإلهتمام، حيث أنه يعبر  ولعلنا نالحظ ان موضوع ظروف العمل    

عن مجموعة من الخصائص للبيئة التى يعمل بها المورد البشري ،مما يكون له أثر كبير 
على اتجاهات العاملين وسلوكياتهم في المنظمة التى ينتمون إليها ويعملون بها ،بإعتبار 

تحقيق اهدافها القريبة والبعيدة  المورد البشري هوالعامل الرئيسي الذي يمكن المنظمة من
وبذلك يساهم بشكل مباشر في مواجهة التحديات والعقبات التى تحول دون تحقيق هذه 
األهداف ،ويبقى جوهر األمر يستوجب اإلهتمام بظروف العمل واإلرتقاء بها وجعلها تتماشى 

ومستكشفا  مع أهداف المنظمة وأهداف الفرد على حد سواء حتى تكون عنصر تحفيز للفرد
 لطاقات وابداعات الكوادر البشرية.

والمؤسسات الصحية منظمة خدماتية كغيرها من المنظمات تسعى جاهدة إلى تحقيق أهدافها  
لخدمة المجتمع من خالل تحقيق مستويات عالية من األداء لموظفيها على اختالف األسالك 

سلك اإلدارة( واإلهتمام بهم كموارد التي ينتمون إليها ) السلك الطبي ، السلك الشبه الطبي ،
بشرية هامة وتنمية قدراتهم وتحفيزهم واستغالل طاقاتهم وابدعاتهم ، والمؤسسات الصحية 
تتكون من هيكل ينظم أعمالها ووظائفها ومختلف مصالحها بشكل فعال هذا الهيكل الذي 

مل ومنها ما تعرقل يمارس مهامه في بيئة عمل مليئة بالظروف المتنوعة منها ما تخدم العا
عمله داخل المؤسسة وتتباين ظروف العمل من فيزيائية تتمحور حول العناصر التي يحتك 
بها المورد البشري مباشرة كالحرارة واإلضاءة والضوضاء التي يعيشها ونظافة القاعات 

المعدات والمكاتب والمواد الخطرة والنفايات الطبية التي يتوجب عليه التعامل معها ،واألجهزة و 
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التي يستعملها في أداء مهامه وشروط األمن والسالمة التي يجب أن يتوفر عليها ، وكذلك 
الظروف التنظيمية التي تساهم في  والمكافآتالظروف المادية المتمثلة في األجور والحوافز 

تسير المؤسسة كنمط اإلتصال والقيادة والمشاركة في اتخاذ القرارات وظروف النفسية 
 انية التي تضم الضغط النفسي وعبئ العمل .واإلنس

كما يعد األداء من المفاهيم التي نالت النصيب األوفر من االهتمام والتحليل في البحوث  
،والمتعلقة بالموارد البشرية وهذا بالنظر ألهمية األداء على مستوى الفرد والمؤسسة ، فنجد أن 

تبارها عنصرا حاسما في تحديد مستوى أداء باحثي الهندسة البشرية اهتموا بظروف العمل باع
 ينصب حول توفير مناخ مالئم وجيد لهدف تحقيق مستوى من األداء المتميز الذيالعامل و 
 الدراسة : إشكالية

تأسيسا على ما تقدم تأتي دراستنا للوقوف عند موضوع تأثير ظروف العمل على أداء المورد 
 طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: ارتأيناالبشري وللغوص في الموضوع أكثر 

المورد البشري داخل المؤسسات االستشفائية  أداءظروف العمل على  "كيف يمكن أن تؤثر
 بالجزائر؟

 :األسئلة الفرعية 
 تندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟ ما المقصود بظروف العمل 
 تصميمها ماهية برامج الصحة والسالمة وأهدافها ومعايير ? 
 محددات أداء العاملين؟ فيما تكمن 
 ما هي العالقة التي تربط لظروف العمل السائدة بأداء المورد البشري ؟ 
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 :فرضيات الدراسة 
 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية وضعنا الفرضيات التالية:

العاملين داخل المؤسسة  العمومية أداء  على للظروف الفيزيائية  تأثير الفرضية األولى:-
 االستشفائية.

تؤثر ظروف العمل المادية على أداء العامل في المؤسسة العمومية  الفرضية الثانية:-
 اإلستشفاية.

 للظروف التنظيمية األثر الكبير على أداء العامل. الفرضية الثالثة:-
 اء العاملين.تؤثر الظروف النفسية واإلنسانية على أد الفرضية الرابعة :-
 :أسباب إختيار الموضوع 

ال شك أن البحث في أي موضوع تكون وراءه أسباب وقد قمنا باختيار هذا الموضوع لعدة 
 يلي : أسباب منها ما

 الجانب الموضوعي :-
  يعتبر من المواضيع الهامة كونه يمس أهم رأسمال في المؤسسة وخاصة المؤسات الصحية

 وهو المورد البشري 
  تقديم بحث يجمع  بين تسيير الموارد البشرية والقطاع الصحي مما يتناسب مع محاولة

 التخصص "تسيير الهياكل اإلستشفائية".
 بظروف العمل السائدة داخل المؤسسة من أولويات  االهتمامالمؤسسات الصحية أن  نتحسي

توى التسيير المعاصر خاصة وأن المؤسسات الصحية خاصة الجزائرية تعاني من تدني مس
 األداء لذا كان لزاما االهتمام بدراسة ظروف العمل ومحاولة معرفة تأثيرها عليه لكي يتسنى
االهتمام والعناية بعنصر مهم أال وهو متلقي الخدمة الصحية وهو اإلنسان )المريض( الذي 

 القطاع الصحي. من ينتظر الكثير
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 الجانب الذاتي:-
  المواضيع والتي تهتم بتسيير الموارد البشرية.الرغبة الذاتية في دراسة مثل هذه 
  يمكن اعتبار هذه الدراسة كخطوة مبدئية تحث على المزيد من البحوث والدراسات مستقبال

 تخص هذا المجال.
 :أهداف وأهمية الدراسة 

لطالما كان العنصر البشري المورد المتميز من بين جميع الموارد المتاحة في أي مؤسسة 
يتعلق به ومن هنا تظهر  المؤسسات بأنواعها اإلهتمام بهذا المورد وبكل مالذلك وجب على 

 أهمية دراستنا التي تسلط الضوء على ظروف العمل وتأثيرها على األداء.
 ونهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق النقاط التالية:

 . التعرف على مختلف الظروف التى تحيط بالعامل في مكان عمله 
 ول برامج الصحة والسالمة المعتمدة وعلى العناصر المرتبطة بظروف العمل وإلقاء نظرة ح 

 التى تمس بالدرجة األولى العامل .
 .تقديم اإلطار النظري الذي يحدد مفهوم األداء ومختلف العوامل المتحكمة فيه 
 حمادو حسين سيدى علي  الوقوف على واقع ظروف العمل بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية

 نم .مستغا
  : منهج الدراسة 

التحليلي بغرض تقديم فكرة حول  اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج
 مفهوم ظروف العمل ومختلف عناصرها ومفهوم األداء والعوامل المحددة له.

بالمسبة لمصادر جمع المعلومات فاعتمدنا في الجانب النظري على مراجع متنوعة من  أما
ومجالت ،أما الجانب التطبيقي فقد أجرينا دراسة ميدانية في المؤسسة  كتب ومذكرات

 حمادو حسين سيدي علي مستغانم. العمومية اإلستشفائية
 



 المقدمة العامة
 

 ه
 

 : هيكل الدراسة 
من أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية وكذا اثباتصحة الفرضيات ، قمنا 

 بتقسيم البحث إلى  ثالث فصول كالتالي:
  الفصل األول: كان تحت عنوان اإلطار المفاهيمي لظروف العمل  والذي تضمن مبحثين

 كان األول بعنوان ماهية ظروف العمل  والمبحث الثاني بعنوان تشخيص ظروف العمل.
  ، الفصل الثاني :كان تحت عنوان اإلطار العام ألداء العاملين وعالقته بظروف العمل

عموميات حول اداء العاملين والمبحث الثاني حول عملية تتضمن مبحثين األول كان حول 
 األداء وكذا عالقة ظروف العمل بأداء العاملين.

  الفصل الثالث:الدراسة الميدانية تضمنت مبحثين هي األخرى التعريف بالمؤسسة محل
سسة الدراسة وثانيا منهجية الدراسة وتحليل البيانات ومناقشة النتائج و قد كانت الدراسة بالمؤ 
 العمومية اإلستشفائية سيدي علي حمادو حسين وتم توزيع استمارة استبيان على العمال.

 : صعوبات الدراسة 
 كانت الصعوبات التى واجهتنا في دراستنا تتعلق أساسا في:

 .قلة المراجع التى تتطرق بشكل مباشر لظروف العمل -
 ي المجال الصحي.النقص الواضح للدراسات التى تعرضت لمثل هذه المواضيع ف-
صعوبة اجراء الدراسة الميدانية بسبب جائحة كورونا، مما جعل هناك صعوبة في جمع  -

 البيانات جراء اإلجراءات الصارمة التي تطبقها معظم المؤسسات الصحية .
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 تمهيد
ظروف العمل من الجوانب والمقومات المهمة لنجاح المؤسسات ،والتي تحظى تعد      

باهتمام بالغ ومتزايد على اعتبار أن رضا العاملين يعبر في المؤسسة عن ظروف العمل والتي 
العديد من تنعكس على كفاءة وأداء عمالها ، وبالتالي نجاح المؤسسة ، وتضم ظروف العمل 

العناصر التي يجب مراعاتها سواء كانت فيزيائية مادية أو تنظيمية أو نفسية والتي تعد عامال 
مهما في دفع المورد البشري إلى العمل ، واستغالل كل طاقاته ، كما أن ظروف العمل لها 

عة الظروف تأثير كبير على الموارد البشرية وقد يكون هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا وفقا لطبي
 وخصائصها.

مما سبق ونظرا ألهمية ظروف العمل ،سنتطرق في هذا الفصل األول إلى ماهية دراسة      
العمل ومفهوم ظروف العمل وأهم النظريات التي اهتمت بظروف العمل ، وكذلك تشخيص 
ظروف العمل من خالل التطرق إلى  أنواع ظروف العمل ، ظروف العمل الفيزيائية والمادية 
والظروف التنظيمية والنفسية اإلنسانية وكيف نستطيع التعامل والتعايش مع هذه الظروف من 

إلى  يتم التطرقب أن تراعيها المنظمات ،ثم خالل برامج الصحة والسالمة المهنية التي يج
العناصر المرتبطة بهذه الظروف والمتعلقة بضغوط العمل ،حوادث العمل ،واألمراض المهنية 

 نها.الناجمة ع
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 المبحث األول: ماهية ظروف العمل
أول ما يواجه الفرد عند دخوله للمنظمة وبصورة واضحة البيئة المكانية المحيطة به في موقع 
عمله ، وهي بذلك من األمور التي يسهل الحكم على مدى كفاءتها سواء تعلق األمر بالظروف 

عامة لذا كان لزاما التعرف على ماهية العمل الخاصة بالفرد في حد ذاته أو ما تعلق بالمنظمة 
 .وهو محور العملية وظروف العمل

 المطلب األول: مفهوم دراسة العمل
 أوال: العمل

السلع والخدمات إلشباع  إنتاجالعمل هو المجهود اإلرادي الذي يستهدف منه اإلنسان  -
حاجته، لكن هناك عوامل وظروف تحيط بهذا العمل تدفع بالباحثين إلى دراسة وتحليل العمل 
من أجل تحقيق أهداف المنظمة ومنه تلبية الحاجات في نفس الوقت وردت عدة تعاريف للعمل 

 ودراسة العمل من بينها:
، وقد يكون هذا النشاط افئات خارجيةومكيباشر طلبا لدوافع  إنسانيكل نشاط "هو العمل -

ما يقوم به اإلنسان من . فالعمل هو "1"ماديا، أو فكريا أو كالهما وقد يكون بسيطا أو معقدا
و  النشاطهما  األساسينوهذا يبين لنا ركني العمل  "نشاط إنتاجي في وظيفة أو مهنة أو حرفة

الركن الثاني للعمل  أما.  أو ذهنياالنشاط هو لب العمل سواء كان نشاطا جسديا . ف اإلنتاج
 .2ماديا أو معنويا كالوظائف والشركة إنتاجاهو هدفه وهو اإلنتاج سواء كان 

 
 
 
 

                                                           
،عمان  0570، دار الخليج ،الطبعة األولى "االتجاهات الحديثة في العمل الجماعي فريق العمل"هيثم علي الحجازي، 1

  770،ص، 
 ،00، ص0570 ، "دار المسيرة  الطبعة السادسة عمان أخالقيات العملبالل خلف سكارنة،" 2
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 ثانيا : دراسة العمل
إن مفهوم دراسة العمل يتحدد في كونه أحد األساليب العلمية لرفع الكفاءة اإلنتاجية في  -

حدى أهم الوسائل التي تستخدم لتطوير أساليب  المشاريع الصناعية والخدمية على حد سواء، وا 
من جراء االستخدام األفضل للموارد المادية  اقتصاداأداء االعمال والوصول إلى أفضل الطرق 

فإن دراسة العمل  عليهوالبشرية المتاحة وفق سقف زمني محدد إلتمام األنشطة اإلنتاجية ،و 
بفرعين هما دراسة الحركة ودراسة الوقت وهو األسلوب الذي يتبع لتخطيط اإلنتاج ترتبط 

 1وانسيابه وتحسين طرق أداءه
الدراسة العملية التفصيلية الدقيقة الشاملة بهدف تحديد العمليات "ا تعرف دراسة العمل بأنه   

 ".والواجبات ،والظروف التي يؤدي بها العامل عمله
مختلف التقنيات واألساليب التي تستخدم لتحليل عمل "كما تشير دراسة العمل إلى      

العوامل التي  اإلنسان من جميع نواحيه والتي تؤدي وبصور منتظمة إلى التحقق من جميع
تؤثر على كفاءة األداء في الحالة قيد الدراسة من أجل عمل التحسينات الالزمة لزيادة إنتاجية 

 .2"العمل
 :3وتهدف دراسة العمل إلى مايلي 
 الفعال للموارد المادية والبشرية في المشاريع الصناعية والخدمية . االستخدام 
 األمثل للوقت في أداء العمل. االستخدام 
  .يجاد البديل األفضل  تقييم طريقة األداء في العمل وا 
  لنشاط اإلنتاجياتحديد وتحسين األساليب ونظم العمل في 
 

                                                           
، دار إثراء للنشر والتوزيع الطبعة األولى ، سنة والعملياتدراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج جالل محمد النعيمي ، 1
 00،ص، 0552،
دراسة مقارنة بين مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة دراسة حالة مؤسسة الزجاج العمومية ومؤسسة غربي فاطمة الزهرة ،"7

 00،مذكرة لنيل شهادة ماجستير جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ، ص  األجر"
 "02مرجعسبق ذكره ص،،دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعملياتجالل محمد النعيمي. 3/
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 المطلب الثاني: مفهوم ظروف العمل
إن الباحث في مفهوم ظروف العمل يالحظ غياب تعريف متفق عليه من قبل الباحثين      

الفكرية واإلدارية حيث نجد العديد من المحاوالت  قاتهملمنطاختالف  والممارسين بسبب
 المتباينة وفي هذا الصدد سنتطرق لمجموعة من تعاريف ظروف العمل كالتالي:

كل مايحيط بالفرد في عمله ويؤثر في سلوكه وأدائه ،وفي ميوله اتجاه " "ظروف العمل هي 
ركز فقد  ".1"ة التي ينتمي إليهاالعمل والمجموعة التي يعمل معها واإلدارة التي يتبعها والمؤسس

السيكولوجي كالسلوك ،دافعية  بتأثيرات ظروف العمل باألخص الجانهذا التعريف على 
 العامل وانتمائه لمؤسسته وكذا أداءه ،إال أنه أغفل جوانب أخرى كعناصر ظروف العمل.

في عمله تلك العوامل التي تحيط بالعامل وتوجه سلوكه " "كما يقصد بظروف العمل     
المحددات األساسية لمستوى نشاط  إحدىوتنقسم إلى عوامل فيزيائية، تنظيمية واجتماعية فهي 

العمال، بمعنى مجموعة العوامل التي بإمكانها تسهيل أو إعاقة وتيرة العمل".هذا التعريف 
و أيضا ركز على الجانب السلوكي، كما صنف ظروف العمل إلى عوامل فيزيائية، تنظيمية، 

اجتماعية، ونستنتج منه أن مستوى نشاط العامل ال يتوقف على العوامل الداخلية والذاتية ى ر أخ
نماالمرتبطة بالعامل من فروق فردية، قدرات، خبرة ...إلخ،  يتوقف أيضا على عوامل  وا 

 خارجية مرتبطة بمكان العمل والتي تعرف بظروف العمل.
الفيزيائية )إرهاق عضلي،ذهني،أمن  مجموعة العوامل"كذلك تعرف ظروف العمل بأنها 
 جعل هذا التعريف ظروف العمل تقتصر علىفقد ...(والقيود التنظيمية والتكنولوجية ".

العوامل الفيزيائية ،واعتبر كل من األخطار والحوادث المحتملة في مكان العمل كعوامل مؤثرة 
 روف العمل.،بينما أجمع معظم الكتاب على أنها من النتائج المحتملة لسوء ظ

ء ذات طبيعة يقبل كل ش( ظروف العمل على أنها "H.Savalعرف )هنري سافالفي حين 
مادية : كاإلضاءة ، الضوضاء ، الحرارة ....،وكذلك ذات طبيعة سيكولوجية ومعنوية ، 

                                                           
، الطبعة األولى ، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون ،  مساهمة في دراسة ظروف العملدمري أحمد ،1

 02الجزائر . ص،



 اإلطار المفاهيمي لظروف العملالفصل األول                                              
 

6 
 

كالعالقات األفقية مع باقي العمال والعالقات العمودية مع السلم اإلداري وهي ذات طبيعة 
 1كمحتوى العمل وأهميته وطبيعته.تنظيمية 

كل ما يحيط بالعامل من عوامل " من خالل ما سبق يمكننا القول أن ظروف العمل هي 
فيزيائية ،تنظيمية واجتماعية في مكان عمله بحيث تؤثر على صحته )الجسمية والنفسية( 

مؤسسة التي وسالمته ،وتوجه سلوكه تجاه عمله والمجموعة التي يعمل معها وشعوره اتجاه ال
 ينتمي إليها.

 دراسة ظروف العمل:وأهداف  أهميةالمطلب الثالث :
 ترجع إلى:و التي أوال : أهمية ظروف العمل : 

  وانعكاس والسياسية واالقتصاديةقيمة العمل وأثره في حياة األفراد وعالقاتهما االجتماعية
 نفسية اإلنسان. علىتلك العالقات على المجتمع بصفة عامة وأثره

  السلبية لظروف العمل من شعور بالتوتر واإلجهاد المتصلين  اآلثاركذلك ما تسببه
 بالعوامل التنظيمية التي تؤثر على اإلنجاز واإلتقان واإلنتاج بشكل عام.

  في حد ذاته وانما تمتد  ة لظروف العمل ال تمس الموظف فقطالسلبي اآلثارإن
الوظيفية الحالية والمستقبلية عن العمل التي يعمل بها أيضا وتعيق مسيرتها  للمؤسسات
 والتطوير .

  ظروف العمل أن ينظر إليها بصفتها علما يحاول تطوير أسسه النظرية وتقوية ينبغي ل
بشكل عام بزيادة كفاءة مؤسساتاألبحاث التطبيقية حوله كرؤية شاملة وبعيدة لتطوير أداء 

البعد التنظيمي والنفسي وجه اهتمامه إلى العاملين فيها ،السيما في العالم العربي الذي لم ي
في تحقيق أهدافها ،ألن تخطيط أي مؤسسة وتطويرها ال يتم بمعزل عن عمالها وتفهم  للعاملين

تأثير ظروف العمل على العاملين فيها ،ألنهم جزء من نظام المؤسسة التي تنفذ أهدافها من 
 خالله.

                                                           
1H.Saval .  « Enrichir le travail humain : l’évaluation économique »,2e édition .édition dunod 
.Paris .1979.p,28 
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  بالمقابل فظروف العمل الجيدة قد تدفع الفرد نحو اإلنجاز والتفوق وتكون حافزا له
دراسة ظروف العمل ل، العتقاد الفرد أنها أساس وجوده ،إال أن  و انجاز العمللتحقيق أهدافه 

في أي مؤسسة بكل األحوال فوائد عديدة أو بوصفها مؤشرا حقيقيا لتسيير سلوك العاملين سواء 
تقليل النواحي السلبية في سلوك من اجل  جابا ، لتقديم التوصيات الالزمة أو إي كان سلبا

الشخصي  للسلوكالعاملين ،وتنمية وتطوير النواحي اإليجابية التي تنتج من مستوى محدد 
 .1على مستوى العملللعاملين
 أهداف ظروف العملثانيا :

 تكمن دراسة ظروف العمل في تحقيق األهداف التالية:
  تمكين المؤسسة من تحسين أداء موظفيها بإتباع الوسائل المختلفة الجادة والفاعلة

 .وة والضعف في أداء العاملين فيهانواحي الق علىعة واإلشراف والتوجيه ،للتعرفللمتاب
  مساعدة إدارة المؤسسة على االرتقاء بأدائها لتوظيفها لخبرات وقدرات العاملين حسب

ن اإلمكانات وقدرات العاملين الكامنة لالستفادة منهم في بعض متطلبات العمل والكشف ع
 المهام المتميزة والصعبة التنفيذ.

 .إعطاؤها أبعاد جديدة لسياسة التطوير اإلداري والمهني في بيئة العمل 
  المساهمة في تفعيل البرامج التدريسية والكشف عن مهارات العاملين الفعلية ومعارفهم

رامج التدريبية التي يتلقونها وقدرتها على تطوير مهاراتهم في أعمالهم التي والقيمة الحقيقية للب
 ، مع تصميم برامج مناسبة الحتياجاتهم الفعلية.يؤذونها

  إظهار القدرات اإلدارية للمدراء والمشرفين غير الظاهرة في مجال القيادة واالتصال
 والتوجيه للمرؤوسين.

  للمهام والمسؤوليات التي توكل لهم.زيادة حماس العاملين للعمل وتحملهم 

                                                           
 20، مرجع سابق، ص ،المساهمة في دراسة ظروف العملدمري أحمد، 1
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  تفعيل االنضباط اإلداري الذي يشمل االلتزام بمواعيد العمل والمحافظة على الممتلكات
 .1العامة

 المبحث الثاني ، تشخيص ظروف العمل 
االقتصادية  ي بيئة تتسم بالتحوالت والتغيراتتعمل المؤسسات والمنظمات بصفة عامة ف    

والسياسية والثقافية والتي أثرت على هذه الهياكل، وعلى العنصر البشري الفاعل واالجتماعية 
في هذه المنظمات ، وقصد تنمية هذا المورد البشري تسعى المؤسسات باختالف أنواعها 
للمحافظة على هذا المورد وتنميته من خالل عدة إجراءات سواء تعلق األمر بالبيئة الداخلية 

تبقى إحدى  التي ي يحتك معها وكل ظروف العمليئة الخارجية التالتي يعمل بها أو الب
 العامل. أهداف التحديات التي تواجه المنظمات المعاصرة في تحقيق أهدافها ، ومنه تحقيق

 المطلب األول: أنواع ظروف العمل 
 ظروف العمل الفيزيائية:أوال: 
الحرارة ، اإلنارة ، األلوان ، تتضمن ظروف العمل الفيزيائية عناصر عديدة منها :     

تناول البعض منها نالضوضاء ، التهوية ، الرطوبة ، اإلشعاع ، الضغط....إلخ إال أننا س
 التي تحيط بتنفيذ العمل نجد منها:  الفيزيائيةوالتي تعد البيئة 

ة رارة فهي عبار حودة في مكان معين ، أما درجات التتمثل الحرارة بالطاقة الموج الحرارة:أ.
عن مقياس لبيان تأثير الطاقة المخزونة فالطاقة الكامنة في جسم الفرد ناتجة عن عملية أكسدة 

طاقة حركية تساعد الفرد على القيام بأداء األعمال  إلىالغذاء داخل الجسم ومن ثم تتحول 
عليه فإن وحدة القياس تعرف و ، °01وأخرى حرارية للمحافظة على حرارة الجسم في حدود 

الجملة يؤدي وظائفه بالطريقة التي يحافظ فيها على نظام  اإلنسانبالسعرات الحرارية ،فجسم 
 . 2،وعلى األعضاء الداخلية ،عند مستوى حرارة ثابت العصبية

                                                           
 .10،دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص  7، طسيكولوجية العمل والعمالعبد الرحمن العيسوي، 1
 007" ، مرجع سابق ص،العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعمليات"دراسة محمد النعيمي ،  2
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 ضعافأعشرة  فعند القيام بالمهام واألنشطة تزداد العمليات الكيميائية التي تولد الطاقة الى
البد من مراعاة ظروف العمل ثم العمل على استقرارها خشية  لذىا عليه في فترات الراحة ،عم

نخفاض ،فعملية الوتعب العاملين ،وكذلك الحال بالنسبة ل إلىإرهاقارتفاع الحرارة التي تؤدي 
أداء وصحة  على إيجاد حالة التوازن واالستقرار لظروف العمل هي حاجة ضرورية للمحافظة

 .مليناالع
وعليه فإن العوامل الخارجية المؤثرة على حرارة جسم الفرد وكمية التبادل الحراري هي حرارة 
كل من الهواء واألجسام المحيطة بالفرد ،لذا أصبح لزاما موائمة الجو المحيط بالفرد العامل 

 .وضرورة التحكم بالعوامل المؤثرة عليه ، مثال التحكم في التدفئة والتهوية لمكان العمل
مما الشك فيه أن اإلضاءة تؤثر بشكل كبير على أداء العاملين وتختلف اإلضاءة:  ب.

باختالف نوعية وطبيعة العمل ففي األعمال الدقيقة تتطلب شدة إضاءة بدرجات اكبر عن 
 إتباعتسبب أضرارا للعين ، وعليه يجب  تتجاوز الحدود المسموح بها كي ال غيرها على أن ال
جيدة ومناسبة ألداء العمل ، وشاملة من حيث  إضاءةحديثة بغية توفير الطرق والوسائل ال

التوزيع على جميع مساحة موقع العمل ولغرض موائمة شدة اإلضاءة مع مكان العمل البد من 
أن يكون توزيع اإلضاءة بشكل متجانس سواء كان مصدر مباشرا أو غير مباشر لما له من 

ء النهار من أفضل الظروف لإلضاءة  لما له من أثر أثر كبير على أداء العمل ، ويعد ضو 
كبير على درجة وضوح الرؤية ومن أداء العمل بكفاءة أفضل ، وتشير إحدى التجارب التي 
أجريت لمعرفة تأثير اإلضاءة )ضوء النهار( ، وتأثير اإلضاءة الصناعية غير المباشرة على 

 ج كالتالي :الكفاءة البصرية في أثناء القراءة ، فكانت النتائ
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 : تناقص كفاءة الرؤية في الضوء المباشر و الغير المباشر 20جدول رقم
النسبة المئوية النخفاض  نوع اإلضاءة

 الكفاءة بعد ساعتين
النسبة المئوية النخفاض 
 الكفاءة بعد ثالث ساعات

 0 0 ضوء النهار
 0 02 الضوء الصناعي غير المباشر

 00 00 المباشرالضوء الصناعي الشبه 
 00 00 الضوء الصناعي المباشر

 
: مجدي أحمد محمد عبد اهلل "علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق" الطبعة األولى ،دار المعرفة الجامعية المصدر

 .002ص  0551اإلسكندرية ،

 

تعتمد فاإلضاءة غير المناسبة وكذلك الوهج يشكل أحد األسباب الرئيسية للحوادث، فالرؤية 
المسافة ، العاملحجم ولون قطعة العمل التي يستخدمها الفرد مجموعة من العوامل منها على

، كثافة الضوء في مكان العمل، الصورة لدى العامل استمرارية ،العاملبين القطعة وعين 
 االختالف في نسب الضوء واللون مع الخلفية البصرية للعامل.

أصبحت الضوضاء في عصرنا تمثل مصدرا لإلزعاج على مختلف المستويات الضوضاء:ج.
، ويتأثر العامل بالضوضاء نظرا الستخدام معدات وأالت وتطبيق أساليب العمل أمرا ال مفر 
منه ، البد من مكافحة الضوضاء كزنها تعد من عوامل بيئة العمل الفيزيائية التي تؤثر على 

اجية ألنها تمثل مصادر أساسية للتعب وعدم القدرة على صحة العامل وعلى مستوى اإلنت
 1التركيز واالنتباه وكذلك من مصادر حوادث العمل والعديد من األمراض الوظيفية. 

: يعد األثاث عامال رئيسيا ومهما في تصميم الفراغات الداخلية فهو األثاث والمعداتت.
جود األثاث هو توفير  ما يحتاجه الوسط بين الفراغ المعماري والمستخدمين فالهدف من و 

من متطلبات وظيفية أدائية  بالشكل األمثل ضمن البيئة التي يعيش فيها وبما يتوافق  اإلنسان
                                                           

 .000ص 0573دار الصفاء للطباعة والنشر عمان األردن "دراسة العمل والهندسة البشرية "  نجم عبود نجم1



 اإلطار المفاهيمي لظروف العملالفصل األول                                              
 

11 
 

مكاناتهمع ذوقه ، لذلك فإن دراسة أعضاء الجسم من الناحية التركيبية وقياساته  الحركية  وا 
ءات المختلفة وكيفية التعامل معها ودراسة العالقة التي تربطه بالبيئة المحيطة به ضمن الفضا

، تعد من أبرز المعايير وأهمها التي يجب األخذ بها عند تصميم وحدة األثاث  ، لهذا ظهر 
علم الهندسة البشرية التي تعمل على تهيئة كل ما يحيط باإلنسان في بيئة عمله ، من معدات 

مكاناتهمع قدراته  يتالءمبالشكل الذي  وآالت  .1وا 
مع ازدياد التطور التكنولوجي ازدادت المخاطر في أماكن العمل التي قد  والسالمة:األمن ث.

يتعرض لها العاملون ، وأصبح من المهم جدا اتخاذ إجراءات األمن والسالمة ، لتوفير بيئة 
عمل أمنة وخالية من الحوادث واإلصابات لهذا اهتمت المنظمة بأمن وسالمة  بيئة العمل 

م نظام عمل  لتحقيق التوازن ما بين خصائص األفراد ومتطلبات العمل وذلك من خالل تصمي
، حيث أن ذلك سيؤدي إلى سالمة األفراد الجسدية والنفسية ، وتحقيق الرضا الوظيفي 

 ، وبالتالي زيادة إنتاجية المنظمة ككل. إنتاجيتهموتحسين مستوى أدائهم وزيادة 
قد لعبت دورا هاما في تطوير المجتمعات البشرية الشك أن الكيمياويات ية :ئلمواد الكيمياه.ا

من خالل استخدامها في كافة األنشطة العلمية،الصناعية، الزراعية ،البترولية،الحربية والمنزلية 
أدت إلى تعرض  في ذات السياق فقد ،كما ساعدت الكيمياويات على ارتقاء مستوى الحياة ،

نسان وبيئته إلى مخاطر كثيرة أثناء ، نقلها ، تخزينها  ،استخدامها وعند  إنتاجها صحة اإلإ
التخلص منها، وحقيقة أن قضايا السالمة الكيمياوية هي عامل يدخل تقريبا في كل مجاالت 
الحياة،وتقليل المخاطر الصحية والبيئية الناشئة عن تداول الكيماويات نقلها وتخزينها ،ثم 

 .2علمية سليمة التخلص منها أو تدويرها بطرق أمنة مبنية على أسس
لما للنظافة من دور في توفير  رة المؤسسة أهمية بالغة للتنظيف تولي إدانظافة المكان :و.

 الجو الصحي المناسب الخالي من الروائح الكريهة واألدخنة عن طريق :
                                                           

إلى  "أثر بيئة العمل المادية على أداء العاملين، دراسة مقارنةفي الجامعة  السورية الخاصة قبل انتقالمنير عباس  1
 .70"، الجامعة السورية الخاصة ،قسم الموارد البشرية.سوريا، بدون سنة النشر، ص المركز المؤقت وبعده

 2haz. htm-eng. com/phiz-www. safetyتاريخ االطالع ، 00 /50 /2507، 16:50



 اإلطار المفاهيمي لظروف العملالفصل األول                                              
 

12 
 

  التخلص من تجمعات األوساخ والفضالت في جميع أرجاء المؤسسة بصفة دورية
 وبطريقة صحية .

  الجدران واألسقف والعمل بشكل دوري واللجوء إلى طالئها من حين ألخر.تنظيف 
 1اتخاذ إجراءات لمحاربة ظاهرة التدخين في أماكن العمل . 

 ثانيا : الظروف النفسية واإلنسانية: 
الضغط على وجه العموم ليس سوى ردود األفعال الفيزيولوجية والنفسية الضغط النفسي: .أ

مهددة للفرد في بيئة العمل ،وتتضمن ردود األفعال الفيزيولوجية عالمات لحوادث وأشياء معينة 
على اإلستثارة الزائدة مثل سرعة التنفس وضربات القلب والضغط النفسي هو تجربة ذاتية 
تحدث اختالال نفسيا أو عضويا لدى الفرد وينتج عن عوامل في البيئة الخارجية أو المنظمة او 

 2الفرد نفسه.
هناك عالقة طردية بين مستويات ضغوط وحجم المسؤوليات العمل تكليف  عبئ العمل: .ب

الفرد بها نعني بذلك كلما زادتالمسؤوليات في العمل زادت الضغوط وقد أثبتت الدراسات أن 
هؤالء األفراد يعانون من حالة توتر شديدة انعكست على صحتهم الجسدية )مثل القرحة بالمعدة 

 3،ارتفاع ضغط الدم(.
ينشأ عادة صراع الدور عندما يطلب منه العديد من األعمال المتناقضة أو الدور :صراع  .ت

عندما تتعارض توقعات الدور مع بعض قيم الفرد ومبادئه أو عندما يفرض عليه القيام بأعمال 
 يعتقد أنه خارج نطاق عمله.

                                                           
دارة محطات الخدمة "نهاد عطا حمدي،زيد غانم الحصان، " 1 للنشر و ،دار اليازوري األمن الصناعي وا 

 .10-11ص، .2008التوزيع،عمان،
مذكرة تخرج لنيل  " الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي دراسة ميدانية لمؤسسة الخزف الصحي جيجل"العبودي فاتح  

 70.2ص 0557/0550شهادة الماجستير علم النفس التنظيمي جامعة منتوري قسنطينة 
3COOK .CURTIS W.AND HUNSAKER . « management and organzationalbehavior » (3 
ED)BOSTEN IRWIN/MC/GRAW HILL (2001)P 445 
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راد مع يتطلب أداء العامل تفاعل األفطبيعة العالقات بين األفراد داخل بيئة العمل:  .ث
بعضهم البعض وتلعب العالقات الشخصية بين العاملين في المنظمة دور مهم في إشباع 

تنشأ الضغوطات إذا كانت هذه العالقات سيئة بين  لديهم ،ولكن الحاجات النفسية واالجتماعية
 1األفراد داخل المنظمة ، فيمكن أن تؤدي بهم إلى العزلة والشعور باالغتراب الوظيفي.

 الظروف الماديةثالثا: 
ويقصد بها كل الظروف المتعلقة بالجانب المادي للمهنة مثل األجور والحوافز المادية 

لبس ومختلف موالعوائد المادية التي يستعين بها العامل في قضاء حاجاته من مأكل و 
الحاجيات األخرى، فقد أجريت دراسات عديدة اهتمت بهذه العوامل ومدى تأثيرها على إنتاجية 

 الزمن. و ية( وتجاربه حول الحوافز والحركة ملعمال  كدراسات فريدريك تايلور )المدرسة العال
باعتبار االجر المحرك األساسي والطبيعي ألي نشاط بشري فيبدو في شكله األجور :-أ

البسيط واألول مجرد مقابل للجهد الذي يبذله األجير لكن في حقيقة األمر أعمق من هذا وأبعد 
في انعكاساته ونتائجه بحسب السياسة األجرية المتبعة في تسيير األجور إذن األجر هو عالقة 

جسماني وطاقة عقلية معينة من خالل وظيفة وصاحب عمل يدفع أجر  بين العامل يبذل جهد
مقابل هذا الجهد وبالتالي البد من وجود مايضمن تحقيق التوازن بين الجهد المبذول واألجر 

حسب حالته الشخصية ومسؤولياته العائلية   ختلف قيمة األجر من عامل إلى أخر، وت2المدفوع 
أخرى باختالف أعباء الوظيفة وخبرة العامل وكفاءته  إلىفة تتباين قيمة األجر من وظي ،كما

 .كما تختلف الوظائف فيما بينها في قيمة ونوعية الحوافز المقدمة
تعتبر الحوافز نظام تتبعه اإلدارة العليا بشكل عام في تقديم  الحوافز والمكافئات : -ب

المكافئات وتشجيع العمال بهدف تحفيزهم نحو تفعيل األداء والوصول إلى أقصى إنتاجية 
                                                           

مذكرة دانية"" أثر ضغوط العمل على أداء العاملين في الفنادق األردنية فئة الخمسة نجوم دراسة ميعيسى إبراهيم المعشر 
 1تخرج لنيل شهادة ماجستير جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا 0552 ص 07/05.

"دراسة تحليلية وتقييمية لنظام األجور في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري حالة قطاع مارية فالح،2
، مذكرة لنيل شهادات الدراسات العليا المتخصصة في تسيير الجماعات المحلية والتنمية،جامعة قسنطينة البريد "

 .00ص 0551/0550،
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ممكنة وبذلك فإن نظام الحوافز والمكافئات يعتبر من العناصر اإلدارية لبيئة العمل الداخلية 
األداء ، وذلك إذا كان منظما ومطبقا حسب القانون وبطريقة التي تسهم في رفع كفاءة اإلنتاج و 

تلك الزيادة النقدية المضافة  هيالحوافز فصحيحة ومتماشيا مع حاجات العمال والمؤسسة .
لألجر الحقيقي للعامل فهي بذلك مجموعة المؤثرات المادية والمعنوية الذاتية والخارجية التي 

هم ، ومستوى الرضا الوظيفي واألداء وغيرها من الجوانب توجه سلوك العمال وتؤثر في معنويات
فالحوافز تنقسم إلى مادية ومعنوية والحوافز المادية تضم المكافئات المالية والمشاركة في 

 .1 االستفادة أنواع مختلف إلىاألرباح 
 2الظروف التنظيمية:ثالثا: 

اشراف وقيادة واتخاذ القرارات ،تتمثل في تلك العمليات التي تحدث داخل التنظيم من اتصال 
بينهم اتصال يعملون معا لتحقيق أهداف  يحدثعبارة عن مجموعة من األفراد  ، فهوخ ل..إ

محددة والتنظيم هو نسق يحوي مجموعة من األنساق الفرعية وتحدث فيه مجموعة من 
ك العمليات حدث خلل في تل إذاالعمليات التي تضمن له السير لبلوغ أهدافه ، أو تعيقه عنها 
 أو أنها تؤدى بالشكل المطلوب وتتمثل هذه العمليات فيمايلي : 

 تصال:اال  .أ
يعتبر االتصال العصب الحيوي في التنظيم والشريان الذي يغذي كافة أجزاء المنظمة 

 .بالمعلومات والتعليمات لضمان السير الحسن للتنظيم والوصول به إلى األهداف المسطرة 
يتم من خاللها تعديل السلوك الذيتقوم به الجماعات داخل المنظمات  هو العملية التيبحيث 

يتم من ويمكن تعريفه أيضا على أنهبواسطة تبادل المعلومات لتحقيق األهداف التنظيمية.

                                                           
" مذكرة لنيل شهادة ماسترفي  إدارة تأثير بيئة العمل على أداء الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العاليقدادرة اكرام "1

 03ص، 0570/0572أعمال، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
 2عبد الغفار حنفي "السلوك التنظيمي واإلداري للموارد البشرية"،دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،0550،ص325 
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نقل المعلومات واألفكار من مرسل إلى مرسل إليه )مستقبل( شفويا أوكتابيا أو  خاللها
 .1رمزا..إلخ

 
 الهيكل التنظيمي .ب

هو عبارة عن البناء أو الشكل الذي يحدد التركيب الداخلي للعالقات السائدة في المؤسسة، 
مختلف األعمال و األنشطة تشمل فهو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسية والفرعية التي 

بيان أشكال وأنماط االتصاالت وشبكات الى  التي يتطلبه تحقيق أهداف المؤسسة، إضافة 
فالهيكل التنظيمي يمثل البناء الهرمي للعالقات وتدفق االتصاالت، حيث يعتبر من العالقات، 

أهم عناصر المناخ التنظيمي من حيث مدى تناسبه مع مجال عمل المؤسسة وتخصصها 
واستيعابه لمختلف احتياجاتها من التخصصات والوظائف وقدرته على الوفاء باحتياجات 

العمل وتحقيق السالسة في انسياب القرارات، األوامر،  العمل، ومساهمته في تبسيط إجراءات
التوجيهات وكذا االقتراحات واألفكار بين مختلف اإلدارات، وبمساهمة الهيكل التنظيمي في 
تحقيق هذه األهداف تظهر أهميته كعنصر إيجابي في المناخ التنظيمي، أما إذا ساهم سلبا في 

التنظيمي و لكي يحقق الهيكل التنظيمي الكفاءة  تحقيقها فإنه يعتبر عنصر سلبي في المناخ
 .2ة المرونة و كذا االستمرارية التوازنوالفاعلية في إنجاز المهام البد وأن يتسم ب

 القيادة .ت
للقيادة وأنماطها أثر كبير في حركية الجماعة ونشاط المؤسسة وفي خلق التفاعل اإلنساني 

سواء. وتزخر التفاعالت اإلنسانية بالعديد من الالزم لتحقيق أهداف الفرد والمؤسسة على حد 
األفراد، وتتجسد من خالل أبعاد التأثير إمكانية كسب الوالء من أنماط التفاعل بين الفرد وغيره 

واالنتماء للعاملين وتحقيق األهداف المراد إنجازها، ويكمن جوهر العملية القيادية في قدرات 
تأثير في سلوك األفراد اآلخرين، حيث يمتلك القائد من الفرد الذاتية التي تخلق من خاللها ال

                                                           

 1 طلعت إبراهيم لطفي ،"علم اجتماع التنظيم"، دار غريب، القاهرة،بدون سنة نشر، ص02.
 701، ص 0550، دار الصفاء، عمان، السلوك التنظيميخيضر كاظم حمود، 2
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خالل دورة القيادي القدرة التأثيرية على اآلخرين وتوجيه سلوكهم نحو تحقيق األهداف فالمناخ 
من شأنها أن تحفز األخرين نحو اإلنجاز الفعال التنظيمي الذي يتسم بقدرات قيادية هادفة 

 .1لألداء 
إن المشاركة في اتخاذ القرارات تتيح للعاملين فرص إبداء :القراراتالمشاركة في اتخاذ  .ث

الرأي واألفكار واالقتراحات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين طرق العمل وتقليص 
الصراع ورفع الروح المعنوية لألفراد والجماعات، إذ أن القرار جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها 

لمؤسسة، وتكمن األهمية المختلفة لمسؤولية اتخاذ القرار في أن األساسية في تحقيق أهداف ا
النشاطات التي تمارسها المؤسسات في ظل السباق العلمي والتكنولوجي والحضاري المعاصر 
سهام كافة العاملين في المنظمة  يتطلب اعتماد الرؤية العلمية الواضحة في اتخاذ القرار وا 

 .2للمشاركة باتخاذه
إن نظم العمل واجراءاته هي مجموعة القرارات واألوامر والتعليمات العمل:نظم واجراءات  .ج

الدائمة التي تنظم كيفية تنفيذ المهام المختلفة التي تقع على عاتق المنظمة ،وعلى سبيل المثال 
فإن نظم العمل واجراءاته تبين كيفية تسليم سلم المعامالت وكيفية مراجعتها وبحثها وانهائها ، 

التسلسل الوظيفي وكيفية انتقال المعامالت بين أقسام المنظمة وادارتها المختلفة وتبين كما تبين 
بداية الدوام وانتهائه واإلجازات بأنواعها وشؤون الموظفين والعاملين كما تبين السلسلة أو 
الحلقات أو المراحل التي تمر بها المعامالت وكيفية مراجعة المنظمة من قبل الجمهور وغير 

من اإلجراءات واألنظمة الى تبين كيفية تسيير العمل بصورة سلسة تساعد المنظمة على ذلك 
 3تنفيذ مهامها.

 

                                                           
 07، ص 0575الرياض، المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفيلموظفي إمارة منطقة مكة المكرمة" حمدان البقمي، "1
 .702مرجع سابق، ص السلوك التنظيمي،خيضر کاظ محمود ،2

0 ناصر محمد إبراهيم السكران"المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي" بحث مقدم لنيل درجة ماجستير علوم اإلدارية 
.02ص 0553،جامعة نايف للعلوم األمنية ،  
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 ماهية برامج الصحة والسالمة المطلب الثاني :
تسعى المؤسسات في سبيل تهيئة ظروف العمل إلى تصميم برامج لمواجهة المخاطر المادية، 

  .لالنفسية، السلوكية والصحية في أماكن العم
 ج الصحة والسالمةتعريف براماوال: 

يقصد ببرامج الصحة والسالمة، تلك البرامج التي تتبناها إدارة الموارد البشرية من أجل تأمين 
وتوفير البيئة الصحية والسالمة المهنية لجميع العمال. للحفاظ عليهم من اآلثار الناجمة عن 

صابات  تأخذ هذه البرامج شكلين:.و 1العمل مخاطر العمل، وتقليل احتمال وقوع حوادث وا 
حيث تتولى من خاللها اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع وقوع  برامج وقائية: .أ

الحوادث واإلصابة باألمراض، بالتركيز على خلق بيئة خالية من مصادر تهديد صحة وسالمة 
 العمال.

بة بمرض مهني. تهتم تباشر بها اإلدارة بعد وقوع حادث عمل أو اإلصا برامج عالجية: .ب
 .2بعالج وتعويض العمال المتضررين

 ترتكز برامج الصحة والسالمة على ثالث مجموعات من البرامج:  
 :هي برامج تختص في حماية صحة العامل. تلتزم من خاللها المؤسسة  برامج الصحة

بإجراء فحوصات طبية لجميع العمال وبصفة دورية، قصد التأكد من سالمتهم من األمراض 
 .3المختلفة

 :هي البرامج التي تهتم بتهيئة الظروف المحيطة بالعامل. يهدف من  برامج السالمة
 العمل. خاللها إلى حماية العمال من حوادث

                                                           
 الطبعة األولى،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،  "، "إدارة الموارد البشريةخضير كاظم حمود،ياسين كاسب الخرشة1

  230،ص، 2007
 475،ص ،  2007،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،"،إدارة الموارد البشرية:إدارة األفرادسعاد نائف برطوني2

  741،ص، 2009، "الدار الجامعية،اإلسكندرية،إدارة الموارد البشريةمحمد محمد إبراهيم،"0
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 :تلجأ المؤسسة من خاللها إلى اعتماد العديد من الوسائل الهادفة  برامج مساعدة العمال
من في توعية العمال صحيا، و استخدام اآلليات الكفيلة بتعريفهم بطبيعة عملهم وما يستلزمه 

 األدوات، األجهزة والمواد المستخدمة وما يرتبط بها من مخاطر.
 ة والسالمة:أهداف برامج الصحثانيا: 

 يمكن إيجاز أهداف برامج الصحة السالمة فيما يلي: 
 وقاية العمال من المخاطر التي تهددهم في مكان عملهم. 
 .تقديم اإلسعافات األولية والعالج السريع للعمال بمجرد حدوث إصابة 

 و يخفي هذين الهدفين الرئيسيين جملة من األهداف الضمنية منها:
  للعمال من خالل إشعارهم باألمن والسالمةرفع الروح المعنوية. 
 تنمية شعور العمال بالوالء للمؤسسة. 
 رفع إنتاجية العمال. 
 المحافظة على اليد العاملة. 
 1.انخفاض تكلفة اليد العاملة نتيجة انخفاض عدد حوادث وأمراض العمل 

 معايير تصميم برامج الصحة والسالمة ثالثا: 
 ة فعالة، البد من مطابقتها لمجموعة من المعايير، منها:لكي تكون برامج الصحة والسالم

  التوافق مع التشريعات المطبقة الخاصة بالصحة والسالمة، والتمكن من مسايرتها. 
  أن تتناسب هذه البرامج مع حجم وطبيعة المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة في

 .المؤسسة
 االلتزام بالتحسين المستمر لظروف العمل. 
  هذه البرامج موثقة ومطبقةأن تكون. 
 أن يكون لجميع العمال في المؤسسة علم بمثل هذه البرامج. 

                                                           
 346،ص: 2005،الطبعة الثالثة،الشروق للتوزيع،عمان،"إدارة الموارد البشرية" إدارة األفرادمصطفى نجيب شاويش، "1
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 1المراجعة الدورية للتأكد من فعاليتها. 
للحفاظ على القوى البشرية العاملة من ف إجراءات تصميم برامج الصحة والسالمةأما عن 

البشرية سلسلة من اإلجراءات في اآلثار السلبية لحوادث وأمراض العمل تتبع إدارة الموارد 
 سبيل توفير الصحة والسالمة في العمل.

 تخطيط برامج الصحة والسالمة: .أ
 تقوم عملية تخطيط برامج الصحة والسالمة على مجموعة من األسس، نذكر منها ما يلي:  
 توفير الظروف الفيزيائية المالئمة من إضاءة، تهوية، حرارة، ...إلخ. 
  التنظيمية المناسبة )فترات راحة، أوقات العمل،... إلخ(توفير الظروف. 
  توفير اإلسعافات األولية والمساعدات الطبية للعمال المصابين. 
 .صابات العمل  صيانة مختلف اآلالت والتجهيزات بالشكل الذي يحد من حوادث وا 
ة الموارد إن ذكر األسس التي تقوم عليها عملية التخطيط غير كاف. إذ يجب أن تقوم إدار  

البشرية بصياغتها في شكل خطة متكاملة يشارك في إعدادها جميع العمال. ومن هنا تتضمن 
 عملية تخطيط البرامج ما يلي:

 :إن تصميم برامج الصحة والسالمة ووضع التعليمات  إقناع اإلدارة بأهمية البرنامج
المنفذة لها البد أن يصدر من اإلدارة. تكمن عملية إقناع اإلدارة بتبني برامج الصحة والسالمة 

ق تبيان في إبراز أهمية هذه البرامج من الناحية القانونية، اإلنسانية واالقتصادية، عن طري
ن تحقيقها إذا ما تم تنفيذها بالشكل الصحيح، ثم تبيان رات التي يمكتكلفة هذه البرامج والوف

 2االلتزامات التي تفرضها القوانين واألنظمة المتعلقة بالعمل والتأمينات االجتماعية.
 :ة من وراء برامج الصحة والسالمة ترجع الفائد توعية العمال والحصول على تعاونهم

أن يشرك العمال في تنظيم هذه مصلحة العمال والمؤسسة معا. لهذا كان من الضروري 
                                                           

 1محمد محمد إبراهيم،  "إدارة الموارد البشرية"، الدار الجامعية اإلسكندرية 0552 ص: 020 
 032مصطفی نجيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص، 7
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في هذه الحالة تعتمد المؤسسة على اإلعالنات، إلعالمالبرامج ويكون ذلك من خالال
الملصقات، كتيبات أو عرض أفالم تحمل صورة حقيقية توضح أهم أسباب الحوادث ووسائل 

 فاتل إحداث التغيير في سلوك، تصر وسيلة من وسائ الذي والتدريب. و كذلك الوقاية منها
 واتجاهات العامل، بالطريقة التي تؤدي إلى تحسين أدائه.

 :تحليل حوادث العمل 
يجب أن تتخذ اإلدارة بعين االعتبار كل المعلومات الخاصة بحوادث العمل من أسباب،  

 من خالل:، ومعدل الحوادث خالل فترة معينةدرجة الخطورة
 والعمال، تبدأ مرحلة البحث عن : بعد عرض البرامج على اإلدارة تحديد مصدر الخطر

مصادر الحوادث واألمراض والتي يمكن أن تنبع من ظروف العمل الفيزيائية، بيئة العمل 
 ، وخصائص الفرد.ةالنفسية واالجتماعي

  البد من وضع إجراءات التحقيق في حوادث تحديد إجراءات التحقيق في الحوادث :
ل عليها، ألن مثل هذه البيانات يساعد في وأمراض العمل وتحديد البيانات الواجب الحصو 

تقصي األسباب الحقيقية لإلصابة واتخاذ اإلجراءات التي تكفل عدم تكرارها. كما تفيد في 
 وما يترتب عنه من حقوق وتعويضات. للحادثتحديد المسؤولية القانونية 

  :من بين المراحل الهامة في  إعداد التنظيمات واإلرشادات الخاصة بمنع الحوادث
رشادات يتوجب على كل  تخطيط برامج الصحة والسالمة، إعداد ووضع قواعد وتعليمات وا 

رفاقها بالعقوبات المترتبة عن كل مخالفة لها.  عامل إتباعها وا 
 :تنفيذ برامج الصحة والسالمة .ب
بعد االنتهاء من مرحلة التخطيط، تأتي مرحلة تجسيده في الواقع. فتقوم كل جهة ذات  

العالقة بالدور المنوط بها. وفي حالة تعذر األمر على المؤسسة، تلجأ جهات خارجية للتدخل 
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يقوم  حيثمفتشية العمل . او يتكفل بتنفيذ أحكام القانون الذي  وزير العمل:1بقوة القانون منها
العمل بموجب الصالحيات المخولة له بتنفيذ العديد من األحكام المنصوص عليها في مفتش 

 قانون العمل المتعلقة بالصحة والسالمة في أماكن العمل
 تقييم برامج الصحة والسالمة .ت

أن المرحلة الثالثة من مراحل برامج الصحة والسالمة المهنية هي متابعة تنفيذ وتقييم هذه 
تبين أن هناك قصور في التنفيذ أو إذا ما أظهرت أية عيوب عند التطبيق  البرامج حتى ما إذا

تم معالجتها وخاصة وأن التوعية والتدريب في مجال الصحة والسالمة المهنية ال يكفيان بل 
يجب أن تكون هناك متابعة ورقابة مستمرة من قبل الجهات المختصة )من داخل المنشأة 

من تطبيق تعليمات وقواعد الصحة والسالمة المهنية بشكل  وخارجها( كل ذلك من اجل التأكد
سليم ومعرفة المخالفات واإلبالغ عنها واجراء التحقيق فيها ثم فرض العقوبات المناسبة على 
المخالفين وعند حدوث إصابة يجب العمل على دراستها من جميع الزوايا للوصول إلى أسبابها 

جراءات الصحة والسالمة ، كما أن عملية المتابعة والتفتيش ال مستمرة تساعد التمسك بقواعد وا 
المهنية كما تكشف عن أية عيوب في البرنامج مما تساعد على النظر فيه لعالج  مثل هذه 

 .2العيوب 
إن مثل هذه المؤشرات تسمح بتشخيص واقع ظروف العمل في المؤسسة، عن طريق تقييم 

ثم تدعيم نقاط القوة ومحاولة تفادي االنحرافات  فعالية برامج الصحة والسالمة المعتمدة، ومن
 السلبية في البرامج المستقبلية.

 
 

                                                           
مؤسسة الوراق،  ،وظائف المنظمة المعاصرة": نظرة بانورامية عامةسنان كاظم الموسوي،  رضا صاحب أبو حمد آل علي،1

 . 713، ص، 0550عمان، 
مذكرة "فعالية إجراءات الصحة والسالمة المهنية من وجهة نظر العاملين في مديرية الصيانة سوناطراك بسكرة نوار ماجدة 2

 "33ص 0573/0570بسكرة  لنيل شهادة الماستر علم النفس جامعة محمد خيضر
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 المطلب الثالث :العناصر المرتبطة بظروف العمل 
 وال: تعريف ضغوط العمل أ

ظهر مصطلح ضغوط العمل في القرن الثامن عشر وفي ما يلي نورد اختالف وتعدد 
 كما يلي :التعاريف لضغوط العمل

أية خصائص موجودة في بيئة عمل الفرد "هو  العمل فضغوط وآخرونkaplan حسب-
 .1"ديدا لههوالتي تخلق ت

عرف المعهد الوطني لدراسة الصحة والسالمة ضغط العمل على أنه األذى الجسدي -
 2والنفسي الذي يصيب الفرد عندما ال تتناسب الوظيفة مع قدراته وحاجاته في العمل .

استجابة متكيفة لموقف أو ظرف خارجي ينتج عنه انحراف على أنه"كم يمكن تعريفه -
 .3"سلوكي األفراد المؤسسة أوجسماني أو نفساني 

على أنه :متطلبات المهنة التي تتجاوز حدود وقدرات الموظف على التعامل  riceويعرف -
 معها ومواجهتها بشكل ناجح وفعال 

مل وتفاعلها مع خصائص العامل الشخصية وزمالئه فيعرفونه بأنه ظروف الع marglisأما 
 . 4تسبب خلال  في اإلتزان البدني والنفسي للفرد 

تلك المثيرات البيئية والوظيفية والفردية التي تضغط على الفرد وتجعل على أنه "عواد ويعرفه
من الصعب عليه التكيف مع المواقف ومن ثم تحول دون أدائه لعلمه بفعالية وتجعله غير 

 .5"وظيفتهراضي عن 

                                                           
 .160األردن،عمان،ص، 2005"،دار وائل للنشر،السلوك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود العميان، "1
 25ص 0570الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان   "علم النفس اإلداري "الختاتنة سامي محسن  2
،  مصر، 2، الجلد 0"، مجلة جامعة األزهر، العدد االنتماء والرضا الوظيفيتأثير ضغط العمل على كل من خليل جعفر ،"3

 20، ص: 0551
 .011ص 0552الطبعة الثانية عمان  "إدارة الموارد البشرية"خضير كاظم ياسين الخرشة4
رسالة الجامعية"،أثر تطبيق العدالة التنظيمية على إدارة ضغوط العمل: دراسة ميدانية على المستشفيات عمر محمد درة،"5

 7 3،ص، 2007مقدمة لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال،جامع عين شمس،
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 ( عناصر ضغوط العمل20الشكل رقم )

 
 
 
 

 

مكملة ، مذكرة "دراسة ميدانية في بلدية سيدي عمران :عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي"المصدر: منيرة تماسيني، 
 .00 ،، ص0575/0577لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع، جامعة الوادي, 

 ثانيا: حوادث العمل 

 مفهوم حوادث العمل .أ
صاص كل جهة معنية اختيمكن تعريف حادث العمل من عدة زوايا وذلك حسب 

حدث غير متوقع و غير "بأنه "أريوس" و "کريش " الحادث الصناعي  من كل يعرف1بالحادث
كل حدث "كما يعد الحادث .2"مخطط له ضمن سلسلة من األحداث المتوقعة و المخطط له

غير مخطط له، يؤدي إلى أضرار بسبب فعل أو حالة غير أمنة، ويمكن اعتبار الحادث أنه 
ناتج عن التقصير في تحديد المخاطر، أو من بعض القصور في النظام الحالي للتحكم في 

 .3"المخاطر

                                                           
دراسة حالة مديرية -(كمدخل لتقليل من حوادث العمل في المؤسسات الصناعيةHSEاستخدام سياسة )مجاهدي فاتح ،"1

 00ص ،0570سنة ،50، األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، العدد الصيانة باألغواط"
 2 مباركي بوحفص،" العمل البشري"، دار العرب للنشر و التوزيع ، وهران ، الجزائر، سنة 0553،ص 757.

industrial hygiene simplified : a guide to anticipation, recognition; Spellman Frank.R  :3

evaluation and control of workplace hazards, government institutes. Toronto, Oxford, 2006, 
p236. 

 المثير :
 البيئة
 التنظيم
 الفرد

التفاعل بين المثير 
 االستجابةو 

 االستجابة :
 فسيولوجية
 نفسية
 سلوكية
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واقعة مفاجئة في بيئة العمل نتيجة ظروف غير آمنة أو طرق عمل غير أنه"على  كما تعرف
آمنة قد تؤدي إلى ضرر أو خسارة اقتصادية، أو حدوث إصابة للعامل أو العاملين، تسبب 

ياال أخرى نتيجة التأثر الوراثي أو الجيني، أو جضررا جسديا أو نفسيا، قد يمتد هذا الضرر أ
تمعة ولكل حادث سبب جي الوقت أو كل هذه األمور متسبب تلف في آلة أو ضياع ف

 .1"ونتيجة
 يعتبرعمل أنه " الحادث  00/70 نمن القانو  50نية قد عرفت المادة من الناحية القانو 

رت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي و في جكحادث عمل كل حادث ان
 "2إطار عالقات العمل

  :تصنيف حوادث العمل .ب
 :تصنيفات عديدة لحوادث العمل، ومن بين التصنيفات الشائعة نذكر ما يليهناك 

 حسب معيار امكانية التجنب و نواتج الحادث، يمكن تصنيف حوادث العمل الى :
 •:وهي تلك الحوادث المتعلقة بدرجة كبيرة بالوقاية والصيانة ودرجة حوادث يمكن تجنبها

  .الوعي لدى العمال
 وهي تلك الحوادث الخارجة عن نطاق سيطرة العامل، أي  : حوادث ال يمكن تجنبها

 .لخارجة على إطار قدراته الجسمية والعقلية ودرجة التوعية الوقائية لدى العام
 :وهي تلك الحوادث التي تخلق عند وقوعها أضرار، قد تلحق  حوادث يترتب عنها ضرر

 .بالعامل أو وسائل اإلنتاج، و بالتالي تخلف خسارة للمؤسسة
 ويكون معظمها غير مسجلة ، لكونها إصابات بسيطة ضرر:لحوادث ال يترتب عنه ا

سطحية ال تستدعي التسجيل غير أن الكثير من الباحثين يرى أنه بالرغم من بساطتها إال أنها 

                                                           
، 0550،الطبعة االولى، دار الصفاءللنشر و التوزيع، األردن، السالمة و األمن الصناعي ""المثمري ،محمد عبد الرضا،1

 70ص،
الجزائر، ،" دار الهدى للطباعة و النشر، عين ميلة،حوادث العمل و األمراض المهنية في التشريع الجزائريسماني الطيب،"2

 .73، ص، 0575



 اإلطار المفاهيمي لظروف العملالفصل األول                                              
 

25 
 

تلحق ضررا بالمؤسسة نتيجة ارتفاع عدد اإلجازات المرضية التي يطلبها المصابين وبالتالي 
 .1ة العملتأثيرها على إنتاجي

 ثالثا: األمراض المهنية
تمثل األمراض المهنية المجال الرئيسي الثالث من المخاطر المهنية . وعلى عكس حوادث 
العمل، تظهر األمراض المهنية بشكل بطيء وتتولد عادة من الظروف السيئة التي يعمل فيها 

  .العامل
 تعريف األمراض المهنية .أ

يعني باألمراض المهنية األمراض المرتبطة مباشرة بالعمل، والناجمة عن تعرض العامل 
تعتبر أمراضا مهنية كل أعراض التسمم، التعفن . و 2العمللظروف غير مهيئة في مكان 

 .3واالعتالل الناتجة عن مصادر مهنية
 " ض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل واألمرا 7200يوليو  50المؤرخ في  70-00القانون 

وبالتالي فاألمراض المهنية هي العلل التي تصيب العامل بسبب ظروف العمل غير المهيئة، 
كاإلضاءة السيئة، الضوضاء المرتفعة، التلوث، ... إلخ. كل هذه العوامل تسبب أمراضا 

 .4تختلف في درجة خطورتها باختالف طبيعة العمل
 أسباب األمراض المهنية .ب

المهنية في مصادرها عن حوادث العمل، فحوادث العمل ترتبط بأشياء مادية تختلف األمراض 
ول عن وقوعها. غير أن األمر يختلف في حالة األمراض ئيمكن حصرها وتحديد الطرف المس

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة  "الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية "موسى حنان ،1

 .10ص 0550/0551ماجستير علوم التسيير ،جامعة منتوري قسنطينة ،
، ص،  2006،عالم الكتب الحديث،عمان،استراتيجيمدخل  "إدارة المواردالبشريةعادل حرحوش،صالح مؤيد سعيد السالم، "2

031 
 0ه( القانون المؤرخ في  7350رمضان عام  03الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ) الثالثاء 3

 70-70المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية، ص، 7200يوليو 
 770، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص، عيحوادث الصناعة واألمن الصناالسيد رمضان، 4
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المهنية التي تعود ألسباب غامضة بعض الشيء، لعدم التمكن من تشخيص المرض في 
  :مراحله األولى. نذكر منها ما يلي

 ويتعلق األمر هنا بالجهاز المناعي للعامل ودرجة استعداده لإلصابة العامل:  طبيعة
فالعامل الذي يعاني ضعفا في مناعته أو ذو حساسية مفرطة اتجاه بعض المواد،  .بالمرض

يصبح جسمه مستقبال جيدا للمرض، والعامل ذو المناعة الجيدة يقل تأثير األمراض في 
  .صحته
 :ر طبيعة العمل العامل المتحكم في مدى احتكاك العامل حيث تعتب طبيعة العمل

بالظروف السيئة؛ كالعمل تحت إضاءة غير مناسبة بالنسبة لألعمال الدقيقة، أو استخدام 
أجهزة الحاسوب دون مرشحات بالنسبة ألعمال الرقن، التعرض للمصادر المشعة ومصادر 

 .شاتور الضوضاء للعاملين في ال
 ن اإلصابة بالمرض وتشخيصه، من األسباب التي تحول دون طول الفترة الفاصلة بي

اكتشاف المرض في مراحله األولى، كما يجعل التمييز بين المرض المهني واألمراض األخرى 
 أمرا صعبا؛ 

 كثيرا ما ينعكس عبء العمل سلبا على الصحة النفسية للعامل، والتعرض عبء العمل :
لعديد من األمراض مثل: قرحة المعدة، داء السكري المستمر لهذا األخير قد يصيب العامل با

  .1وضغط الدم
 
 
 
 
 

                                                           
 .015،" دون سنة نشر، ص،حوادث الصناعة واألمن الصناعيالسيد رمضان، "1
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 :خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل المتعلق بظروف العمل والذي تناولنا فيه مفهومها وأنواعها والعناصر 

 من التفصيل والتحليل فإنه تم التوصل إلى األتي : بشيءالمرتبطة بها 
ينبغي ألي مؤسسة مواجهتها بغض  التيالتحديات الرئيسية  إحدىإن ظروف العمل تمثل -

النظر عن نشاطها أو نطاق عملها وذلك في إطار تحديد استراتيجيات مستقبلية وتهيئتها حتى 
 تكون مفيدة وفاعلة ألداء الفرد لمهامه.

تتفاعل فيما بينها ، من بينها ماهو  التيظروف العمل تشمل العديد من العناصر  أنتبين -
مثل :الحرارة ،الضوضاء واإلضاءة ونظافة المكان وماهو ظرف تنظيمي مثل :  فيزيائيظرف 

نساني لوقتوالقيادة وتنظيم ا االتصال كالضغط النفسي وعبئ العمل وصرا ، وماهو نفسي وا 
ايجابية وفي المستوى الجيد كانت  إذا، األدوار و طبيعة العالقات بين األفراد وجماعات العمل

الوظيفي للفرد  األداءفإنها تساهم في بناء بيئة ومناخ ايجابي وبالتالي ستكون مؤشر قوي على 
وسوف تؤثر على دافعيته ورضاه والتزامه وتحمل المسؤولية،وتستمد ظروف العمل أهميتها 

ا المنظمات وتبقى وايجابيتها من برامج الصحة والسالمة عالجية أو وقائية والتي تتبناه
مؤسسات الرعاية الصحية على غرار كل المؤسسات معنية بتلك البرامج ليزاول عمالها 

 وموظفوها مهامهم بكل أريحية.
  نستنج من ذلك أن الباحث في ظروف العمل البد أن يكون ملما بجرد تشخيصي لهذه

بة والتي ترجع الظروف ومحاولة تحسينها للوصول إلى بيئة عمل حافلة بالظروف المناس
 بالفائدة على العنصر البشري وفاعليته وكفاءته وتبعث فيه روح االنتماء لهذه المؤسسة .

 



 

 
 

 

 

 :الفصل الثاني

العام ألداء العاملين و عالقته ب  اإلطار

 ظروف العمل
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 تمهيد :  

زيد تف و الوسائل الالزمة لتحقيقها و يعد األداء من أهم األنشطة التي تعكس كل من األهدا   
ال بد داء العنصر البشري الذي يؤثر على بقاء المؤسسة و استمراريتها و تميزها و في مستوى أ

وفر الجو يتكون لديها رأس مال بشري كفؤ و تمن االهتمام بهذا المورد و تحسين مستواه ل
 المالئم ألداء األعمال بكفاءة و فعالية أكبر .

همية أداء العاملين في المؤسسات باعتباره المعيار الذي يحدد مدى تحقيق أهدافها ألو نظرا 
لعاملين و كل ما يتعلق بمحدداته و العوامل سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق ألداء ا

 .المؤثرة عليه و أهدافه من خالل مبحثين 
 أداء العاملينالمبحث األول : عموميات حول 

 .مدخل لتقييم أداء العاملينالمبحث الثاني :
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 المبحث األول : عموميات حول  أداء العاملين
الهامة والمعقدة بمثابة الوسيلة التي تدفع تعتبر عملية األداء سياسة من السياسات اإلدارية 

اإلدارات والمؤسسات للعمل بحيوية ونشاط حيث تجبر الرؤساء على مراقبة ومالحظة أداء 
مرؤوسيهم بشكل مستمر ليتمكنوا من تقييم أدائهم كما تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة 

 ي داخل المؤسسة.أمام رؤسائهم وكذا المعرفة الصحيحة لقدرات العنصر البشر 
 : ماهية أداء العامليناألولالمطلب 

يعد مفهوم أداء العاملين ذو أهمية بالغة للمؤسسات بهدف الحفاظ على مركز تنافسي جيد،  
ث والدراسات اإلدارية، وتنبع أهمية دراسة و لذا فقد نال هذا الموضوع اهتمام كبير في البح

لى أداء العاملين وتداخلها، ويحظى مفهوم أداء هذا المفهوم من تنوع المؤثرات التي تؤثر ع
 .نشطة بهالألالناتج النهائي العاملين بمكانة خاصة في أي مؤسسة باعتباره 

 تعريف أداء العاملينأوال: 
 اصطالحاه. أما ويقال أدى الشيء ، أي أوصله، أو قام ب ىمصدر الفعل أد هو لغةاألداء 

ويمكن  .أمر أو واجب أو عمل ما، أسند إلى شخص أو مجموعة للقيام به تنفيذب عن في
قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله والكيفية " تعريف األداء على أنه

التي يؤدي بها العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات المرافقة لها باستخدام 
هو الرغبة والقدرة "  األداء بأنهعلي السلمي كما عرف  ".إلجراءات التحويليةوسائل اإلنتاج وا

عندما يتفاعالن معا في تحديد مستوى األداء حيث أن هناك عالقة متالزمة ومتبادلة بين 
 ".القدرة والرغبة في العمل والمستوى في األداء

التفاعل بين السلوك واالنجاز أي أنه مجموع السلوك والنتائج  "بأنهتوماس  هعرففي حين 
 .1"حيث يجب أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس

                                                           
جريبيع بن حرز اهلل، "ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية"، مذكرة  خلفي داود و1

 .32 -31ص  0571-0570تخصص  تنظيم وعمل، جامعة زيان عاشور ، الجلفة،  ماستر في علم االجتماع
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السلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على اإلسهام في تحقيق أهداف "هو من جهة أخرى األداء 
 . 1"المنظمة

تمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق  "األداء يعنيف درجة تحقيق وا 
 .2"أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة

السلوك الذي يقوم به الفرد في المؤسسة  "فهو باألداء الوظيفي و ما يعرفأ أداء العاملين ماأ
 ."التي يعمل بها بالطريقة الصحيحة والسليمة مراعيا في ذلك الفعالية والكفاءة في العمل

في صدد تعريف األداء أنه ال يجوز الخلط بين السلوك و Thomas Gilbert  أشارفقد 
ل في المنظمة التي يعملون بين اإلنجاز و األداء ، فالسلوك هو ما يقوم به األفراد من أعما

بها كعقد االجتماعات أو تصميم نموذج أو التفتيش ، أما االنجاز فهو ما يبقى من أثر أو 
نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل ، أي أنه مخرج أو نتائج ، كتقديم خدمة محددة أو 

مجموع السلوك و إنتاج سلعة ما أما األداء فهو التفاعل بين السلوك و اإلنجاز ، أي أنه 
 .3النتائج التي تحققت معا على أن تكون هذه النتائج قابلة للقياس

حسب بربر فان أداء األفراد هو "األساس الذي من خالله يتم الحكم على فعالية األفراد و 
 ."الجماعات و المؤسسات

الشخص يمكن أن يبقى تحت إمكانية الوظيفي بالنسبة لهما  ، فاألداء دورون و باروت أما
 . 4وال يستخدم و لكن ال يعني بالضرورة ترجمة فعلية لمكانته

 
 

                                                           

سناء عبد الكريم الخناق، "مظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية"، الملتقى الدولي حول األداء المتميز للمنظمات 1
 .00، ص 2005مارس  52-50والحكومات، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية قسم علوم التسيير، 

 052، ص 0550راوية حسن، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار الجامعية، مصر اإلسكندرية، 2
عبد الباري إبراهيم درة."تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات". منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .مصر 3

 00 - 70.  ص 0550القاهرة.
طمة ."عالقة متطلبات التطوير التنظيمي باألداء". رسالة ماجستير في علم النفس تخصص علم النفس و العمل و دراعو فا 4

 15،ص  0570-0570.،0التنظيم، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة وهران 
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  1على أنه "النتيجة المحصلة من جراء إتمام عمل مااألداء الوظيفي ومن جهة أخرى يعرف  
ة تحقيق و إتمام و مما سبق و بعد إجمال التعاريف السابقة يمكن القول أن األداء هو "درج

حقق أو يشبع بها الفرد متطلبات يد وهو يعكس الكيفية التي فة الفر لوظيالمهام المكونة 
 .الوظيفة

 (مكونات  أداء العاملين0الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

.بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير أثر ضغوط العمل في مستوى أداء العاملين في القطاع الصحي"المصدر : فراس حاج محمد، 
 71ص 0570الجامعة اإلفتراضية ، الجمهورية العربية السورية  NBAإدارة األعمال التخصصي 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1. Yvon Mougin.processus,Les outils d'optimisation de la performance, Edition d'organisation, paris 
:1996, p17. 

 كفايات الموظف

 متطلبات الوظيفة

 بيئة المؤسسة

 مهارات  -معلومات
 قيم -اتجاهات

 

 

 
 المسؤوليات–المهام 

 األدوار

العوامل الداخلية و 

 الخارجية للمؤسسة 
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 محددات األداءالمطلب الثاني : 
 :1ن األداء في موقف معين يمكن أن ينظر إليه على أنه نتاج للعالقة المتداخلة بين كل منا
 :مبذول إلى الطاقة الجسمية والعقلية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته.الجهد الحيث يشير الجهد 
 :هذه هي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة، وال تتغير وتتقلب هي القدرات

 القدرات عبر فترة زمنية قصيرة ؛
 :يشير إلى االتجاه الذي يعتقد المورد البشري أنه من الضروري توجيه جهوده في  إدراك الدور

العمل من خالله. وتقوم األنشطة والسلوك التي يعتقد المورد البشري بأهميتها في أداء مهامه 
 .بتعريف إدراك الدور

 : في المعادلة التاليةو يمكن صياغة محددات األداء 
 
 

فاألداء الوظيفي ما هو إال محصلة تفاعل بين كل من الجهد ، القدرات و إدراك الدور أو 
المهمة فكل عامل ال يؤثر على األداء بصفة مستقلة بل بتفاعله مع العاملين اآلخرين و في 

  :2يميز بعض الباحثين محددات األداء الوظيفي فيما يلي نفس السياق
 إن الجهد المبذول من طرف الفرد ألداء العمل يمثل حقيقة درجة دافعية الفرد  الدافعية :

لألداء، فهذا الجهد في الواقع هو درجة حماس الفرد ألداء العمل ، فبمقدار ما يكثف الفرد 
 .ملجهده بمقدار ما يعكس دافعية األداء للع

 التي تحدد درجة فعالية الجهد المبذول قدرات الفرد و خبراته السابقة : .  

                                                           

عبد القادر سعيد بنات، "ضغوط العمل وأثرها على الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية في منطقة قطاع غزة"، رسالة 1
 .03، ص 0575-0552الماجستير في إدارة األعمال موارد بشرية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

  .02 -00. ص  0550المنظمات،اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية . أحمد صقر عاشور. السلوك اإلنساني في 2

 إدراك الدور× القدرات × محددات األداء الوظيفي = الجهد 
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 انطباعاته عن السلوك و األنشطة التي يتكون  و : يعني تصوراته إدراك الفرد لدوره الوظيفي
منها عمله و عن الكيفية التي ينبغي أي يمارس بها دوره في المنظمة و يمكن صياغة 

 :محددات األداء في المعاداة التالية
 
 
اعل بين كل من دافعية الفرد ، قدرات الفرد و خبراته فاألداء الوظيفي ما هو إال محصلة تف 

السابقة ) التعليم، التدريب، الخبرة .......( و إدراك الفرد لدوره الوظيفي ، فهذه العوامل 
 .تتفاعل بينها لتحديد األداء

 
 العوامل المؤثرة في األداء  المطلب الثالث:

 :يرد إلىالوظيفي  أن األداءزويلف  ويری
التقدم التكنولوجي، ونوعية المواد المستخدمة وطرق العمل وأساليبه،  تشملو :عوامل فنية .أ

وهي عوامل  .وكانت إلى وقت قريب جدا يعتقد بأنها العوامل الوحيدة التي تقرر كفاءة اإلنتاج
 .مادية آمنت بها اإلدارات التقليدية، دون االعتراف بأثر العوامل اإلنسانية على اإلنتاج

وهي عوامل تؤثر على األداء الفعلي وركيزتها المعرفة والتعليم والخبرة :عوامل إنسانية .ب
والتدريب، وعوامل تؤثر على الرغبة في العمل من إرضاء لحاجات اإلنسان العامل وما 

 .1يتطلبه من وراء العمل
  :عدد من العلماء والباحثين يرون أن هناك عوامل أخرى تؤثر في األداء وهي اكنوه

فالمنظمة التي ال تمتلك خطط تفصيلية لعملها وأهدافها، ومعدالت :المحددةغياب األهداف  .أ
اإلنتاج المطلوب تحقيقها، لن تستطيع قياس ما تحقق من إنجاز أو محاسبة موظفيها على 
مستوى أدائهم لعدم وجود معيار محدد مسبقا لذلك، فال تملك المنظمة معايير أو مؤشرات 

                                                           

 03ص  0571محمد عيد السريحي ،اإلبداع واألداء، الطبعة األولى  دار الكتاب الحديث،القاهرة 1

 اإلدراك×  القدرات× محددات األداء الوظيفي = الدافعية ) الجهد( 
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يتساوى الموظف ذو األداء الجيد مع الموظف ذي األداء  لإلنتاج واألداء الجيد، فعندها
  .الضعيف

إن عدم مشاركة العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة في :عدم المشاركة في اإلدارة .ب
التخطيط وصنع القرارات يساهم في وجود فجوة بين القيادة اإلدارية والموظفين في المستويات 

الشعور بالمسئولية والعمل الجماعي لتحقيق أهداف الدنيا، وبالتالي يؤدي إلى ضعف 
المنظمة، وهذا يؤدي إلى تدني مستوى األداء لدى هؤالء الموظفين لشعورهم بأنهم لم يشاركوا 
فيوضع األهداف المطلوب إنجازها أو في الحلول للمشاكل التي يواجهونها في األداء، وقد 

 يعتبرون أنفسهم مهمشين في المنظمة 
من العوامل المؤثرة على أداء الموظفين عدم نجاح األساليب :ويات األداءاختالف مست .ت

اإلدارية التي تربط بين معدالت األداء والمردود المادي والمعنوي الذي يحصلون عليه، فكلما 
ارتبط مستوى أداء الموظف بالترقيات والعالوات والحوافز التي يحصل عليها كلما كانت 

لتقييم أداء الموظفين ليتم  امتميز  ابالعاملين، وهذا يتطلب نظامعوامل التحفيز غير مؤثرة 
التمييز الفعلي بين الموظف المجتهد ذي األداء العالي والموظف المجتهد ذي األداء المتوسط 

 .1والموظف الكسول والموظف غير المنتج
األداء  فالرضا الوظيفي من العوامل األساسية المؤثرة على مستوى: مشکالت الرضا الوظيفي .ث

نتاجية أقل، والرضا  للموظفين، فعدم الرضا الوظيفي أو انخفاضه يؤدي إلى أداء ضعيف وا 
الوظيفي يتأثر بعدد كبير من العوامل التنظيمية والشخصية للموظف، مثل العوامل 
االجتماعية كالسن والمؤهل التعليمي والجنس والعادات والتقاليد، والعوامل التنظيمية 

 .لوجبات ونظام الترقيات والحوافز في المنظمةكالمسئوليات وا

                                                           
  00محمد عيد السريحي ،اإلبداع واألداء، مرجع سابق ، ص 1
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فالتسيب اإلداري في المنظمة يعني ضياع ساعات العمل في أمور غير  :التسيب اإلداري .ج
منتجة بل قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على أداء الموظفين اآلخرين، وقد ينشأ التسيب اإلداري 

 .السائدة في المنظمة نتيجة أسلوب القيادة أو اإلشراف، أو للثقافة التنظيمية
 
 
 

 ( العوامل المؤثرة في أداء األفراد20الشكل رقم ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27ص 0571دار الكتاب الحديث الطبعة األولى القاهرة : محمد عيد السريحي "اإلبداع واألداء " المصدر

 قدرة الفرد على أداء العمل-3

الصحة، اللياقة، الذكاء، : قدرات فطرية

 المبادرة،ضبط النفس
 علمية،خبراتمؤهالت : قدرات مكتسبة 

 الدافعية للعمل -1
على الرغبة لدى الفرد 

 التعهد بالمثابرة  العمل و
األداء 

الوظيفي 

 للفرد

 (خصائص بيئة العمل )مناخ العمل -2

 اإلضاءة، التهوية، الضوضاء، الرطوبة، الحرارة: ظروف العمل المادية 
 .....األدوات اآلالت، األساليب، المواد : العوامل الفنية 
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 مدخل لتقييم أداء العاملين المبحث الثاني : 

واإلنتاجية، حيث الكفاءة  م األداء هو تحقيق أعلى مستوى منإن الهدف األساسي من تقيي
يعتبر التقييم من الركائز األساسية المؤثرة على مجاالت التطوير والتنمية المختلفة داخل أي 

تقييم من خالل إسناد الوظائف إلى عملية  لكل األساسيمنشأة. وبما أن الفرد هو المحور 
المسؤولية والنهوض بأعباء الوظائف، لذا كان من  األكفاء من العاملين القادرين على تحمل

 لألعمالالطبيعي وجود معايير ومستويات محددة لتقييم أداء العاملين والتأكد من صالحيتهم 
 . بهم المنوطة

 :مفهوم عملية تقييم أداء العاملين المطلب األول 
تعددت التسميات التي أطلقها كتاب اإلدارة على تقييم األداء، فقد سمي تارة  

(  Efficiency Rating )وسمي بقياس الكفاءة (Performance Evaluation)األداء
ن أفضل تسمية له هو تقييم   (Effeciency Evaluation)وآخرون سموه بتقييم الكفاءة وا 

 .1األداء 
تقييم األداء الحالي " GARY DESSLER-حسب الباحث جاري ديسلر ويعني تقييم األداء

 او الماضي للفرد بالنسبة لمعدالت أدائه وهكذا نجد ان العملية تتضمن :
عداد معدالت للعمل .-  وضع وا 
 تقييم أداء الموظف الفعلي قياسا بهذه المعدالت .-
ب األداء إضافة تغذية عكسية للموظف بهدف حث الشخص على التخلص من عيو -

 لمواصلة األداء فوق المعدل المطلوب.
 ومعدالت العمل. لفرداألداء الفعليلا التعريف على أمرين أساسيين هماوكما نرى فقد اشتمل هذ

وينظر كذلك لتقيم األداء على إنه " العملية التي يتم بموجبها قياس أداء األفراد العاملين  
از الفعلي للفرد وسلوکه وأدائه ومدى استعداده طبقا لمهام وواجبات الوظيفة في ضوء اإلنج

                                                           

 .000،ص 0550الرياض،العربية السعودية،ديسلر جاري ، إدارة الموارد البشرية، دارالمريخ، 1
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لتحسين وتطوير اإلنجاز الذي يقدمه، وبما يساعد على معرفة جوانب الضعف والقوة، في 
طريقة أدائه ومستوى اإلنجاز الذي يقدمه لغرض معالجة جوانب الضعف والخلل وتدعيم 

 ."وتعزيز جوانب القوة
 :يتضمن النقاط األساسية التاليةويتضح من هذا التعريف أن تقييم األداء 

  جمع البيانات التي تساعد في تحديد مستوى أداء الفرد للعمل المكلف به بهدف قياس حجم
 .اإلنجاز الفعلي على مدى فترة زمنية معينة

 تحديد طبيعة سلوك الفرد مع زمالئه خالل أدائه لعمله. 
   تقدير مدى االستعداد لدى الفرد لتحقيق تطور في مستوى األداء وفي األسلوب المعتمد في

 .التنفيذ
تقييم األداء على أنه "محصلة  MARIE TRESANINI–وترى الباحثة ماري تريزانيني 

النتائج التي تم التوصل إليها ومقارنتها مع األهداف التي تم تسطيرها مسبقا أو األهداف 
 1الموضوعة.

فتقييم األداء هو "نشاط إلدارة الموارد البشرية الذي يمكن Ivancevich et Matteson أما
ولتقديم مفهوم  "2الموظف و أدائه للعمل بشكل فاعل لمنظمة من خالله أن تحدد المستوىا

شامل عن تقييم األداء فهو يعني "تقدير كفاءة العاملين في أعمالهم وسلوكهم و أنه نظام 
رسمي مصمم من طرف إدارة الموارد البشرية في المنظمة من أجل قياس و تقييم أداء و 
سلوك األفراد أثناء العمل و ذلك عن طريق المالحظة المستمرة و المنظمة لهذا األداء و 

                                                           

1 Marie Tresanini, Evaluer les compétences, édition EMS Management & société colombelles, 
2004- P 18. 

إبراهيم نصير محمد علي الخفاجي. توظيف المقارنة المرجعية لتقييم أداء العاملين في تحقيق متطلبات الجودة للموارد 2
 702، العراق ص  23، العدد  00مجلة العلوم االقتصادية ، المجلد  البشرية".
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سلوك و نتائجها، خالل فترة زمنية محددة و معروفة، و تقييم األداء يساعد اإلدارة في اتخاذ ال
 "1القرارات بشأن العامل و إرشاده إلى مواضع القوة و الضعف

مما سبق يظهر لنا أن تقييم األداء هو أداة من األدوات التي تستخدم في الرقابة على األداء، 
، وأن ممارسة رقابة فعالة ومستمرة على العاملين، تؤدي والتي تشمل كل جوانب التنظيم

 للوصول إلى تقييم كفاءة الموظف تقييما عادال وواقعيا
ويعتبر تقييم األداء من األساليب األساسية التي تستخدم في الكشف عن الحاجات التدريبية و 

 .2وبالتالي تحديد أنواع برامج التدريب الالزمة
من تقييم األداء هو التعرف على مدى جودة األداء لكل فرد في ويذكر الشنواني أن الغرض 

جميع المستويات التي يتكون منها التنظيم، ووضع هذه المعلومات تحت نظر إدارة 
 .3المشروع

 تقييم األداء و فوائد  طرقالمطلب الثاني :

 طرق تقييم األداء أوال: 
نجاح أو فشل المؤسسة فقد تنوعت طرق  نظرا ألهمية تقييم أداء العاملين وآثاره المباشرة على

 : وسنحاول فيما يلي مناقشة هذه الطرق .قياسه
 الطرق التقليدية-أ
  :تتمثل أهم الطرق التقليدية في التقييم في اآلتي 
 طريقة الترتيب 

تعتبر هذه الطريقة من أقدم طرق تقويم األداء وأسهلها، إذ يقوم بموجبها الرئيس المباشر 
بترتيب مرؤوسيه تنازليا أو تصاعديا على حسب كفاءتهم، من األحسن إلى األسوأ، أو 

                                                           
عمار ، بن عيشي ،"دور تقييم أداء العاملين في تحديد احتياجات التدريب" ، رسالة ماجستير تخصص علوم تجارية فرع 1

 0،ص 0550-0550استراتيجية جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائر،
لية نطام تقييم األداء وأثره على مستوى العاملين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير إدارة أعمال ، موسى محمد أبو الحطب، فاع2

 ,70، ص 0552الجامعة اإلسالمية غزة، 
 . 750، ص 7222الشنواني،  صالح ، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية 3
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العكس، وذلك بعد أن يقوم بمقارنة كل موظف باآلخرين، ويجب أال يكون الترتيب والمقارنة 
سهلة  لموظف، وتتميز هذه الطريقة بأنهاحسب، بل وفق األداء العام لوفق صفة معينة ف

المفهوم واالستعمال، تمكن من فصل الموظفين ذوي الكفاءة المنخفضة عن الموظفين ذوي 
الكفاءة المرتفعة، تناسب وظائف قطاع الخدمة العامة التي تتسم بطابع اإلنتاجية غير 

سم بالموضوعية، ألنها تخضع عملية التقييم للحكم الملموسة. ولكن يؤخذ عليها أنها ال تت
 . 1والمقارنة

 طريقة التصنيف 
 :2وفقا لهذه الطريقة يتم إتباع الخطوات التالية 
  يتم تقسيم الوظائف إلى مستويات في شكل درجات حيث يمثل كل مستوى وظيفي منها في

 شكل درجة وكل درجة تضم كافة الوظائف التي تتماثل في مستوى الصعوبة والمسئولية؛ 
  إعداد وصف وتعريف دقيق لكل درجة من درجات المورد البشري ) أي مستوى التأهيل

 ، مدة الخبرة الواجب قضاؤها في الدرجة...(؛ العلمي الالزم لشغل وظيفة الدرجة
  مقارنة التوصيف الخاص بالدرجات مع التوصيف الخاص بالوظائف مع وضع كل وظيفة

  .في الدرجة المناسبة
 المكتوب طريقة التقرير 

وهي طريقة بسيطة حيث يقوم المدير أو المشرف بكتابة تقرير تفصيلي عن الموظف يصف 
لضعف التي يتمتع بها إضافة إلى ما يمتلكه من مهارات يمكن تطويرها فيه نقاط القوة ونقاط ا

 مستقبال، ومدى إمكانية التقدم الوظيفي والترقية لهذا الموظف. 
وبالرغم من غزارة المعلومات التي يمكن أن يتضمنها التقرير وعكس ما يمتلك به المشرف 

مواصفات معيارية خاصة  تلكمن أفكار وأسلوب وطريقة الكتابة، لكن هذه الطريقة ال تم

                                                           

رد البشرية إطار نظري وحاالت علمية، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر و التوزيع ، أبو شيخة نادر أحمد، إدارة الموا1
 .000-007، ص  0570

 050م، ص 0550الصيرفي محمد عبد الفتاح،إدارة الموارد البشرية المفاهيم والمبادئ، دار المناهج، عمان، 2
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بشكل التقرير وما هي مكوناته ومدى طوله، أضف إلى ذلك أن هذا التقرير عنصر المقارنة 
 .1مع التقارير األخرى التي يعدها مشرفين مختلفين

 الطرق الحديثة  .ب
  :من بين الطرق الحديثة التي تستخدمها المؤسسة ما يلي

 طريقة االختيار اإلجباري 
ريقة على أساس اختيار المقيم لعبارتين من مجموع أربع عبارات أو أكثر طتقوم هذه ال 

تصف صفة معينة للفرد، بحيث تصف إحدى العبارات المختارة الفرد بأفضل ما يكون 
والعبارة األخرى أبعد ما تكون عن وصف الفرد، ثم يقوم المقيم باختيار القائمة من العبارات 

 .2ربا من وصف الفرد محل التقييمالتي تنطبق أو العبارات األكثر ق
 

 (: نموذج لقائمة التقييم بطريقة التقييم اإلجباري20الجدول رقم )

األكثر 
 وصفا

األقل 
 وصفا

 البند أو العنصر

  
 
 
 

 يراقب ويفحص عمل المرؤوسين ويقدم اإلعانة عندما يطلب
 التشغيلشي ذلك مع إجراءات ايتابع المهام المفوضة للتحقيق من مدى تم

يعين  .يحصل على أفكار وآراء األفراد ويستفيد منها عندما تسمح الظروف بذلك
 .حدود العمل والمهام

  يوجه الشكر والثناء ألولئك الذين يسلكون المسلك المالئم في مكان العمل

 BMCدور الموارد البشرية في التأثير على األداء،دراسة حالة البنك الموريطاني للتجارة الدولية باباه ولد سيدن، :المصدر

 10،ص 

                                                           

 .031م، ص 0552إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  مؤيد سعيد السالم، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاملي،1
"، رسالة BMC باباه ولد سيدن، "دور الموارد البشرية في التأثير على األداء، دراسة حالة : البنك الموريتاني للتجارة الدولية2

 .11، ص  0575-0552الماجستير تخصص إدارة األعمال، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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يمثل الشكل نموذجا لتقييم الفرد بطريقة االختيار اإلجباري. حيث يتكون من عنصرين األكثر 

وصفا، واألقل وصفا حيث نسب لكل منهما بنود للوصول إلى نتيجة، تتمثل في مراقبة 

وفحص عمل المرؤوسين، متابعة المهام المفوضة للتحقق من مدى تماشي ذلك مع إجراءات 

 التشغيل ...الخ

 طريقة الوقائع الحرجة 
تعتبر هذه الطريقة من أحدث طرق تقييم األداء، إذ يتم بموجبها جمع أكبر عدد ممكن من 

م بمالحظة أداء مرؤوسيه الوقائع التي تؤثر في أداء المورد البشري، ويطلب من المقوم أن يقو 
بشكل دقيق ليحدد أيا من هذه الوقائع حدثت خالل تأديتهم واجبات ومسؤوليات وظائفهم، 
وبعد االنتهاء من ذلك تقوم اإلدارة بتقييم أداء الموارد البشرية، وذلك على أساس عدد الوقائع 

 . 1التي حدثت في أدائه
 :2وتتسم هذه الطريقة بأنها 

  تقلل من عنصر التحيز في التقييم؛ 
  تحسن في مستوى اإلشراف، ألنها تجبر الرئيس المباشر على مالحظة أداء مرؤوسيه بشكل

 أدائه لوظيفته؛ في دقيق، لتحديد أي الوقائع حدثت 
  تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن أداء المورد البشري، ألنها تحدد نقاط القوة والضعف في

 مالحظته ألدائه بشكل دقيق؛  أدائه، وذلك من خالل
  تحتاج إلى مقدرة وكفاءة عالية من قبل الرؤساء المباشرين، إذ تتطلب منهم مالحظة دقيقة

ألداء مرؤوسيهم، وذلك للوقوف على واجبات ومسؤوليات الوظائف التي يقوم بها مرؤوسيهم 
  .بنجاح أو إخفاق، وتحليل األسباب، ومقارنة ذلك مع الوقائع المحددة

 

                                                           

شيخة نادر أحمد، إدارة الموارد البشرية إطار نظري وحاالت علمية، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر و التوزيع ، أبو 1
 001، ص 0570

 258، ص مرجع سابق،إدارة الموارد البشرية إطار نظري وحاالت علميةأبو شيخة نادر أحمد، 2
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 فوائد عملية تقييم األداءثانيا: 
 :يمكن عرض أهم فوائد تقييم األداء التي تمكن لإلدارة الحصول عليها فيما يلي

 رفع الروح المعنوية للعاملين  .أ
توفير جو من التفاهم و العالقات الحسنة بين العاملين و رؤسائهم عندما يشعرون من خالل 

موضع تقدير و اهتمام من قبل اإلدارة ، و إن أن جهدهم وطاقتهم في تأديتهم ألعمالهم هي 
هدف اإلدارة األساسي من وراء التقييم و معالجة نقاط القوة و الضعف في أداء الفرد ، و رفع 

و اإلدارة ، و يجعل الفرد يقدم على العمل  هت، يخلق للفرد ثقة كبيرة في رئيسمن العالوا
 .يه من أجل زيادة اإلنتاجيةراضيا باستعداد وجداني و رفع الروح المعنوية لد

 إشعار العاملين بمسؤولياتهم  .ب
عندما يشعر الفرد أن نشاطه و أدائه في العمل هو موضع تقييم من قبل رؤسائه المباشرين  
و أن نتائج هذا التقييم يستوجب عليها اتخاذ قرارات هامة تؤثر على مستقبله في العمل، و 

أقصى جهد .و طاقة من أجل عمل أحسن و  سوف يشعر بمسؤولية اتجاه نفسه، و يبذل
 1کسب رضا رؤسائه

 وسيلة لضمان عدالة المعاملة  .ت
حيث تضمن اإلدارة عن استخدام أسلوبا موضوعيا لتقييم األداء، و أن ينال الفرد ما يستحقه 
من ترقية أو عالوات، أو مكافأة على أساس جهده و كفاءته في العمل، كما تضمن اإلدارة 

 . و متساوية لكافة العاملين معاملة عادلة
 استمرار الرقابة واإلشراف  .ث

خالل تقييم أداء العاملين يطلب سجل خاص لكل فرد يسجل  منموضوعية إلى إن الوصول 
فيه القائمون على عملية التقييم مالحظاتهم على األداء بشكل مستمر ليكون حكمهم قائما 

 .على أسس موضوعية
                                                           

المؤسسة العمومية االقتصادية" . أطروحة دكتوراه في علوم التسيير. نور الدين، شنوفي. "تفعيل نظام تقييم أداء العامل في 1
 .00، ص  .2005-2006 جامعة الجزائر
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 تقييم سياسات االختبار والتدريب  .ج
حيث تعتبر عملية تقييم األداء بمثابة اختبار للحكم على سالمة ونجاح الطرق المستخدمة في 
اختيار و تدريب العاملين بما يشير إليه مستوى تقييم األداء ، و إذا كان التقييم على معدالت 

ليال على سالمة و صحة األسلوب مرتفعة باستبعاد العوامل المؤثرة األخرى ، يعتبر هذا د
المتبع الختبار العاملين و تعيينهم إلى جانب تقييم البرامج التدريبية و معرفة مدى استفادة 

 . العاملين منها
 تغذية عكسية على توفر نتائج تقييم األداء .ح

حيث يعرف الفرد من خاللها حقيقة أدائه بإيجابياته و سلبياته ، بسبب معرفته المسبقة بأن 
مستقبله الوظيفي مرتبط بهذه النتائج ، و يتولد عنه دافع و لتطوير أدائه وتحسينه ، سواء 

 .عن طريق الذات أو عن طريق برامج التعليم و التدريب المستمرين
 المطلب الثالث: تأثير ظروف العمل على أداء العاملين

 أوال: الظروف الفيزيائية
  تعتبر اإلضاءة أحد أهم العناصر الفيزيائية لظروف العمل في اإلدارات بصفة عامة 

،حيث تعتبر اإلضاءة الجيدة من عوامل زيادة وارتفاع إنتاجية الفرد وأداءه وذلك ألن الكفاية 
واإلضاءة غير الجيدة تؤدي إلى تأذي 1يرا ما تعتمد على سرعة اإلدراك البصريثاإلنتاجية ك
مقدرة الفرد على األداء الجيد بصفة  إضعافمرور الزمن وبالتالي تؤدي إلى  العينين مع

نفسيا حيث يشعرون بالتعب واإلرهاق وتناقص و ،وتؤثر سلبا على العمال جسميا  2عامة
 لديهم وتناقص الروح المعنوية فيقل األداء الوظيفي لديهم. المهاريةالقدرات 

  تعتبر الحرارة والتهوية سواء في فصل الشتاء أو الصيف عامل مؤثر جدا في صحة 

                                                           
 700ص ، . 2007اإلسكندرية،مؤسسةشبابالجامعةوالصناعي، المهني النفس علم :كمال طارق1
 007ص،0550، األردن ، دار وائل ، بعد استراتيجي–إدارة الموارد البشرية  المعاصرة : عقيلي، عمر وصفي 2
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األداء الوظيفي للعمال فارتفاعها يؤثر في الحالة المزاجية والعصبية للعاملين ويجعلهم 
ماتيزم والتهابات بالنسبة للبرودة تؤدي إلى أمراض الرو فمتوترين ،وتؤثر في الجهاز التنفسي 

ينبغي أن يعمل اإلنسان في بيئة عمل توفر درجة حرارة  معتدلة خاصة دى لالرئة المزمنة 
وأن العمل في المؤسسات الخدماتية بما فيها المؤسسات الصحية تتطلب عمل دقيق وذهني ، 
حيث أن كفاءة الفرد وقدرته في األداء تقل كلما زادت درجة الحرارة وانخفضت عن المعدل 

واحي الفيسيولوجية للعمل مما يزيد من إحساس العمال المناسب فهي تؤثر سلبا على الن
 بالضيق وبالتالي تقل كفاءتهم أدائهم الوظيفي . 

  عامل مهم في بيئة العمل فجل األعمال العقلية والذهنية فهي بالنسبة للضوضاء 
تحتاج التركيز أكثر ألنها تتأثر بالضوضاء أكثر من األعمال العضلية والحركية، فقد تتسبب 
الضوضاء في اإلجهاد العصبي وقد تؤدي إلى ضعف حاسة السمع بالتدريج ، وينتج عنها 
زياد األخطاء وبالتالي يقل األداء الوظيفي وينخفض عن المستوى المطلوب لتحقيق األهداف 
فيجب على المؤسسات االهتمام أكثر بهذا العنصر وأثاره السلبية على العمال وأن تكون 

 ر في األداء الوظيفي.درجة مالئمة حتى تؤث
 ن يعتقدون بأن يالدارس من%25 أكدت األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية أن 

 استخدام التصميم الداخلي والتخطيط األفضل سيؤدي بالنتيجة إلى أداء وظيفي عام أفضل.
  يثبت كثير من الدراسات أن الصحة والسالمة المهنية تؤثر في الروح المعنوية 

للعاملين وعلى اإلنتاج وتكلفة العمل في المنظمة ، وهناك تأثيرا كبيرا وسلبيا للحوادث المهنية 
في نفسية العاملين وأدائهم ، وأن وضع برامج الصحة والسالمة المهنية وتطبيقاتها سيكون لها 

 ن.اإليجابي في تحسين أداء العاملياألثر 
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 ثانيا:الظروف المادية

  فهي عنصر من عناصر  إغفالهابالنسبة للحوافز والمكافئات والرواتب ال يمكن 
ظروف العمل المادية ،فهي تسهم  في رفع كفاءة العاملين ألن اإلنسان كائن ذو حاجات 

ذا بذل جهدا وحقق أداء وظيفي عال يتوقع أن  إشباعهامتعددة ،يجتهد ويعمل في سبيل  وا 
اته وبالتالي ترتفع دافعيته للعمل المحقق ويقل التوتر ويتحسن تعقبه عوائد إيجابية تشبع حاج

بأسلوب ينسجم مع رغبة الفرد  واالستمراريةالمكافئات تشجع على اإلبداع في األداء ك أداء
بالحصول على مستوى رضا معين بين زمالءه ورؤسائه بالعمل ، مما يسهم في تكريس 

إذا كانت هناك أساليب شخصية أو غير موضوعية  أما واالنتماءالنجاح وتدعيم فاعلية الوالء 
فإنه يعكس أثره في زيادة دروان العمل والالمباالة والتغيب  المكافأةفي الترقية أو التقييم أو 

وغيرها من األبعاد السلبية في األداء الوظيفي ،فالحوافز المادية تسهم في تحقيق جو من 
 .  1فاظ على أداء أفضلالرضا عن العمل لدى األفراد مما يدفعهم للح

 ثالثا : الظروف النفسية
نتائج الدراسات التي أجريت بهذا فقد اشارت  في الضغوط المهنية وتأثيراتها إجمالهاويمكن 

 هاالصدد إلى اتجاهات مختلفة فبعض
 تشير إلى وجود عالقة سلبية بين الضغوط العمل و األداء حيث تقف الضغوط 

كمعيقات للرد في العمل حيث يلجأ الفرد لمواجهة هذه المعيقات إلى إنفاق وقت كبير من 
أجل السيطرة عليها وقد يلجأ في بعض األحيان إلى التحايل كما قد تأثر هذه الضغوط على 
أداء الجسمي فقد يصاب الفرد بأمراض القلب و اضطرابات الهضم و القرحة كما أن األداء 

أثر أيضا فالعمليات العقلية من تذكر و ربط للمعلومات و استدالل تصبح العقلي للفرد يت
ن كافة حواسه ألضعيفة كما قد يلجأ الفرد للعدوانية مع الزمالء و المرؤوسين و الرؤساء 

لى التكيف معها مما يقوده إلى أن  وطاقاته العقلية و النفسية موجهة نحو مصادر الضغوط وا 

                                                           
 050:ص 0550، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،السلوك التنظيمي في بيئة العولمة و االنترنتطه ، طارق :1
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نخفضة كما أن الضغوط تخلق لديه نوعا من التوتر و اإلحباط يقوم بعمله بدرجة انتباه م
يقوده إلى عدم الشعور بالدافعية لعمله فينخفض مستوى األداء عن المستوى المطلوب أو 

 .1المتوقع
و يقول االتجاه الثاني من الباحثين في هذا الصدد أن وجود ضغوط منخفضة ال تولد لدى 

كلما ارتفع حجم الضغوط يزداد بالمقابل حجم التحدي  الفرد تحديات تحثه على العمل ولكنه
الفرد مما يقوده إلى رفع مستوى األداء فكل ما يتعرض له الفرد من مشكالت  هالذي يواجه

تقوده بالضرورة إلى أنماط بناءه في السلوك ثم تقوده  جميعها تحدياتفي العمل أو صعوبات 
 .إلى أداء أفضل

ناك عالقة خطية منحنية بين ضغوط العمل و األداء فوجود أما االتجاه الثالث فيرى أن ه
رون بالضجر و مستوى منخفض من الضغوط لن يؤدي إلى تحفيز األفراد للعمل ويشع

التغيب عن العمل كما أن وجود مستوى عال من الضغط سوف يؤدي  ةكثر ،تناقص الدافعية 
ط و بالتالي استنفاذ قدراتهم إلى امتصاص قدرات األفراد في محاولة منهم لمكافحة دلك الضغ

فيصاب الفرد باألرق و يتردد في اتخاذ القرارات لذلك فإن أصحاب هذا االتجاه يرون أن 
وجود مستوى متوسط من الضغوط يساعد الفرد على إيجاد نوع من التوازن في قواه وقدراته 

ية للعمل و تصبح فيقوم بتوزيعها بين إنجاز العمل و مكافحة تلك الضغوط فيمتلك دافعية عال
لديه طاقة عالية و مالحظة حادة مما يؤهله إلى أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية وهو 

 .مثلاألالوضع 
 
 
 
 

                                                           
 0552، عمان 0، دار المسيرة للنشر و التوزيع ،ط  إدارة الموارد البشريةخيضر،كاظم، حمود والخرشة، ياسين كاسب ، 1

 .050ص
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 : الظروف التنظيميةرابعا
 :االتصال .أ

يمثل العاملون الجزء األكبر من التعامالت القائمة بين المنظمة واألطراف المكونة لها، 
توجيه العاملين إلنجاز األعمال المنوط بهم ومن تأثيره على األداء فاالتصال الذي يسهل في 

 :.1الوظيفي للعاملين التالي
  تساهم االتصاالت بصورة فعالة في تكوين المناخ التنظيمي وتحديد خصائصه 

وفعالية االتصاالت تعني ببساطة أن هناك خاصية إيجابية أضيفت للمناخ التنظيمي،أما بطء 
 فعاليتها تعني من ناحية أخرى أن هناك حلال في المناخ التنظيمياالتصاالت وعدم 

  االتصاالت بمثابة الجهاز العصبي للتنظيم وهي تعد فعالة ومؤشرا هاما على تعد 
وجود مناخ تنظيمي جيد، حيث أن استخدام أنواع ووسائل متعددة من االتصاالت ذات 

مي روح التعاون والتقارب واالنسجام بين الكفاءة العالية ترفع من كفاءة العامل وفعالية وتن
 .العاملين

 بداع إلإن أنماط االتصال السائدة من شأنها التأثير في خلق المناخ التنظيمي المالئم ل 
واالبتكار والمساهمة في اتخاذ القرارات وتعتمد كفاءة االتصال على العديد من العوامل التي 

تخلق مناخا ان تأثر بهعادة. و التي من شأنها تتعلق عادة بطبيعة العمل إذا أنها تؤثر وت
تنظيما مالئما في خلق التفاعالت االجتماعية الهادفة بين األفراد وتنشيط دورهم وأدائهم في 

 .مجمل العمليات الهادفة
 الهيكل التنظيمي .ب

فيها فهو يبين  خليةيقصد بالهيكل التنظيمي البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات واألجزاء الدا
أهداف  حقيقالتقسيمات التنظيمية والوحدات التي تقوم باألعمال واألنشطة التي يتطلبها في ت

                                                           
: االتصال التنظيمي وأثره على األداء  الوظيفي للعاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائريةعسو،وسيلة،عريف،حبيبة،"بن 1

"، قالمة، مذكرة ماستر ، تخصص علم االجتماع ، تنظيم وعمل ، 007دراسة ميدانية ببنك الفالحة  و التنمية الريفية فرع 
 10، ص : 0570-0570، قالمة ،الجزائر  7230ماي  0جامعة 
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المنظمة كما أنه يحدد خطوط السلطة ومواقع اتخاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية. والهياكل 
ص النموذج اآللي والذي يتصف بعدم المرونة وال يتيح فر  على أشكال منها التنظيمية 

تاحة  النموذج . و كذاالتكيف والتأقلم مع المتغيرات المتجسدة العضوي الذي يتميز بالمرونة وا 
  .الفرص لإلبداع والمشاركة

مل ومن هنا يجب أن يتميز الهيكل التنظيمي للمنظمة بالمرونة حتى يتمكن أفرادها من الع
يجابي يساعد المنظمة على تحقيق فعاليةبكل  أهدافها وأهداف  وليسودها مناخ صحي وا 
 1.أفرادها

 :القيادة-ت
 إلىتشير نتائج الدراسات التي أجريت على نمط اإلشراف الذي يتبعه الرئيس مع مرؤوسيه 

 .2و رضا المرؤوسين عن العملأداءوجود عالقة بين نمط اإلشراف وتأثيره على 
فإذا قمت بإلقاء حجر في بركة مياه، سينتج عن ذلك اثر ما حتى لو كان الحجر صغيرا، 

في االتجاه خارجا، مستمرة في االتساع،  تبدأحيث يبدأ ظهور دوائر متحدة المركز في المياه، 
ما قارنته بحجمه. نفس التأثير يمكن مالحظته عندما يتسم  إذاكبيرا  أثراأي أن لهذا الحجر 

بالسلوك اإليجابي، حيث أن تأثيره لن يكون له فائدة على شخص القائد فقط، بل سيمتد في 
. وتأثير 3شكل دائرة مستمرة االتساع من التأثير على المرؤوسين، وعلى المؤسسة ككل

قوة إلقائه، وهذا ينطبق على القيادة، الحجر في الماء يعتمد على عاملين، حجم الحجر و 
الثاني  أمافحجم التأثير الذي يحدثه القائد مرتبط بعاملين، األول خصائص شخصية القائد 

 .في القيادة أسلوبه
 

                                                           
 057، ص 0550، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن  مبادئ اإلدارةالعالق بشير ،1
 -بتصرف- 000، ص 0550، دار أسامة للنشر، األردن، 7، طالسلوك التنظيمي اإلداريعامر عوض، 2
، 0552الدار الجامعية، مصر،  ،)راتالسلوك التنظيمي )مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدعاطف جابر طه عبد الرحيم، 3

 -بتصرف- 300ص 
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 :للمشاركة في اتخاذ القرارات -ث
فعملية اتخاذ القرارات تعد عملية أكبر من أن ينفرد بها المدير وحده، فهي ناتج جهود كثير 

األفراد، فالمدير في الوقت الحاضر ال يعمل في عزلة، بل تتأثر قراراته بآراء وأفكار  من
 .1اآلخرين المحيطين به، وبطبيعة البيئة التي يعمل فيها

ولقد أجمعت بعض الدراسات والبحوث على أهمية مشاركة العاملين في صنع القرارات وذلك 
 : لما يلي

 السياسات تمثل العنصر المهم في رفع معنويات  إن إتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة
 العاملين وحماسهم 

  ترتبط المشاركة في صنع القرار ارتباطا إيجابيا برضا العامل عن العمل 
  يفضل العاملون المديرين الذين يشاركونهم في صنع القرار 
 العاملون ال يتوقعون وال يريدون أن يكونوا مشاركين في كل قرار. 
  كل من العاملين والمديرين في صنع القرار تحتاج إلى أن تكون متنوعة طبقا أدوار ووظائف

 .لطبيعة المشكلة
 2كل من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر في درجة مشاركة العاملين في صنع القرار. 
  للوصول إلى نتائج تعكس ظروف العمل على أداء العمال هناك باحثين ودراسات تطرقت

وأبرزت من خاللها األثر الواضح لظروف العمل على األداء نجد من لهذا الموضوع بدقة 
 بينها:

الدراسة األولى : الباحثة سلمى لحمر "أثر تهيئة ظروف العمل على أداء هيئة التمريض  .7
بالمؤسسة اإلستشفائية محمد الصديق بن يحي جيجل " مذكرة تدخل في إطار نيل شهادة 

 .0570/0570الماجستير تسيير الموارد البشرية 
                                                           

 ،0555، عمان ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، نظرية  القرارات اإلدارية  مفاهيم  وطرائق كميةالمنصور، كاسر ناصر ،1
 00ص  
،رسالة  الوظيفي"،"مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات وعالقته برضاهم حرز اهلل، أشرف رياض2

 00، ص 0550-0551ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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وكان الهدف من الدراسة التطبيقية هو التأكد من النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة  -
النظرية واختبار مدى صحة الفرضيات وتم انجاز دراسة ميدانية موضوعية وانتهاج منهج 
استقصائي الذي أفاد الباحثة في معرفة كيفية تأثير ظروف العمل على مستوى أداء هيئة 

يض بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية وذاك عن طرق المالحظة والمقابلة بإعداد استبيان التمر 
( عبارة وجه إلى هيئة التمريض تضم مجموعة من األسئلة لرصد ردود فعل 02يتضمن )

الممرضين حول واقع ظروف العمل خاصة من الناحية األدائية وقد توصلت هذه الدراسة إلى 
بين كل من ظروف العمل وأداء هيئة التمريض ، فكلما هيئت وجود عالقة طردية وقوية 

ظروف العمل بشكل جيد كلما ساهم ذلك في زيادة رضا العامل عنها وزاد شعورهم بالوالء 
 للمؤسسة ، مما يؤدي إلى دفع العامل ألداء جيد.

يفي" دراسة الدراسة الثانية: الباحثة شامي صليحة " المناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظ-0
حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، مذكرة تدخل في إطار نيل شهادة ماجستير في العلوم 

دراسة تدور اشكاليتها حول ما مدى تأثير المناخ  0575/0577االقتصادية تسيير منظمات 
التنظيمي على األداء الوظيفي وتقصد هنا الباحثة  بالمناخ  التنظيمي ظروف العمل في 

 تنظيمي من خال ل طرح مجوعة من التساؤالت والفرضيات حول : شقها ال
 االهتمام بالمناخ التنظيمي أي ظروف العمل التنظيمية .-
 األداء الوظيفي ناتج عن عوامل شخصية تنظيمية ، اجتماعية ، وبيئية .-

 اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمنج لها واستخدمت الباحثة أداة اإلستبيان
 في : إجمالهاوالمقابلة في جمع المعلومات وتوصلت إلى نتائج يمكن 

وجود تأثير مرتفع جدا بين ظروف العمل التنظيمية وعناصر األداء الوظيفي للعاملين كما 
توصلت الدراسة حسب وجهة نظر أفراد العينة هو مناخ حيادي وظروف غير مالئمة للعمل 

 الوظيفي.بدرجة كبيرة تؤثر بالسلب على األداء 
الدراسة الثالثة: الباحثة قدادرة إكرام "أثر بيئة العمل على أداء الموارد البشرية في -0

مؤسسات التعليم العالي دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة أم 
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رة أعمال البواقي مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية إدا
0570/0572 . 

تندرج الدراسة في إطار االهتمام بأثر بيئة العمل على أداء الموارد البشرية والهدف منها 
قياس بيئة العمل بأبعادها )بيئة العمل التنظيمية ، بيئة العمل المعرفية ، بيئة العمل المادية ( 

لجمع البيانات ، حيث  تبياناالسلإلجابة على هذه اإلشكالية وتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد 
تم توزيعها على مختلف الهيئات اإلدارية والطالبية واألكاديمية وتحليلها عن طريق برنامج 

 spssة الحزمة اإلحصائي
تم التوصل إلى مجموعة من النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات البحثية حيث تم تأكيد 
الفرضيات الفرعية، و كذا وجود أثر نسبي لبيئة العمل على أداء الموارد البشرية للمؤسسة 

وجود تأثير لبيئة العمل على أداء كل من الهيئات اإلدارية والطالبية  إثباتمحل الدراسة وتم 
 يمية. واألكاد
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 خالصة الفصل:
من خالل هذا الفصل تم تناول أداء العاملين وكذا ظروف العمل وتأثيرها عليه ،حيث     

يمكن القول أن لظروف العمل قدرة كبيرة على تغيير منحى األداء سواء إيجابيا أوسلبيا ومن 
جهة أخرى توصلنا إلى معرفة األداء والذي يعد مجموعة من األنشطة والمهام التي يقوم بها 

المنظمة من أجل تحقيق األهداف الخاصة به وأخرى خاصة بالمنظمة،مع  الفرد ما داخل
 .التطرق إلى مختلف محدداته وأبعاده 

للمختصين ذو الخبرة  بإجراءاتهاكما ألقينا الضوء على عملية تقييم األداء والتي يوصى القيام 
اء لتكون عملية في هذا المجال لما لها من أثر على الفرد العامل وانعكاسها على مستوى األد

تقييم األداء ضرورة البد منها لقياس كفاءة األداء والحكم على الفرد ومحاولة تحسين أداءه 
 .وتحفيزه للوصول إلى مستويات عالية منه
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 الفصل الثالث:
 اثر ظروف العمل على أداء المورد البشري 

دراسة حالة  في المؤسسة العمومية االستشفائية 

 مستغانم-علي  حمادو حسين سيدي
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 تمهيد :
بعدما تناولنا  في الفصلين  السابقين  الجانب النظري لكل  من ظروف العمل و أداء      

مؤسسة العمومية االستشفائية و العالجية النا بإسقاط  هذه الدراسة على قمالبشري ،المورد  
ر المؤسسة االستشفائية و العالجية  عتبين " سيدي علي بمستغانم و التي ت" حماد و حس

لمنطقة جغرافية كبيرة مما سمح لنا  بمحاولة   تطبيق ما تعرضنا له في النظري  حيث كان 
الغرض  هو جمع المعلومات و البيانات  التي تخدم موضوعنا هذا و ذلك  بالرجوع إلى 

ا في هذا الفصل مبحثين  تناولنه عليالعمال  و اإلدارة  و الوثائق  الداخلية  للمؤسسة ، و 
 كاآلتي : 
: عموميات حول المؤسسة العمومية االستشفائية الشهيد "حمادو حسين " األول المبحث

 مستغانم-سيدي علي 
 : منهجية الدراسةالثاني المبحث
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المبحث األول: عموميات حول المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي" الشهيد 
 "حماد وحسين

تعتبر المؤسسة العمومية االستشفائية سيدي علي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع 
تحت وصاية مديرية الصحة والسكان بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي وهي خاضعة 

عادة التأهيل الطبي  :ـبوالمؤسسة منوطة .لوالية مستغانم التشخيص والعالج واالستشفاء وا 
 .لهايدي علي وبعض البلديات المجاورة لفائدة سكان دائرة س

 محل الدراسة المؤسسةبتعريف  األول:المطلب 
تقع المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي في مدخل بلدية سيدي علي الواقعة في 

ي كان ذبقا بالقطاع الصحي بسيدي علي الالجهة الشمالية لوالية مستغانم كانت تسمى سا
سيدي علي ( ومع صدور  -سيدي لخضر -ببلدياتها ) عشعاشة دوائر  50يلبي احتياجات 

تحولت القطاعات الصحية الى  0551ماي  72المؤرخ في  735-51المرسوم التنفيذي 
 .مؤسسات عمومية استشفائية و مؤسسات عمومية للصحة الجوارية

ية هکتار مبن50هكتارات منها  50تتربع المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي على 
 057حوالي  العمال سرير، يبلغ اجمالي 035 ـمساحات خضراء تتسع ل هكتارات 50و

 :يليعامل مقسمين كما 
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 عمال المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي بمختلف األسالك ( :اجمالي20جدول رقم )

 العدد السلك
 00 األطباء المختصين
 00 األطباء العامون

 50 الصيادلة
 713 الشبه الطبي في الصحة العمومية

 05 القابالت
 07 و اإلنعاش التخديراألعوان الطبين في 

 50 البيولوجيين
 52 النفسانيين العياديين
 00 األسالك المشتركة

العمال المهنيين و سائقو السيارات 
 والحجاب

07 

 707 العمال المتعاقدين
 057 المجموع

بتاريخ  0202للموارد البشرية بالمؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي عليالمصدر مديرية الفرعية 
20/20/0200. 
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: أهمية وأهداف المؤسسة العمومية االستشفائية "الشهيد حمادو حسين " الثاني المطلب
 سيدي علي.

 :أوال: أهمية المؤسسة
 تتمثل أهمية المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي فيما يلي:

 المجال السياسي: -7
 السهر على مختلف البرامج المسطرة من طرف الوصاية .

 المجال االجتماعي : -0
التكفل بالمرضى وهذا بتوفير كافة الخدمات المطلوبة من خالل تحمل المؤسسة نسبة من 

 تكاليف العالج ومحافظة على الصحة العمومية.
 المجال االقتصادي: -0

 المساهمة في امتصاص البطالة للمساهمة في التكامل االقتصادي 
 : ثانيا: أهداف المؤسسة

 :يلي  فيما  العمومية االستشفائية ف المؤسسةاتتمثل أهد
  تدعيم المؤسسة بالموارد البشرية ذات الكفاءة الخاصة بالممارسين األخصائيين

العامين والممرضين دون إهمال اإلطارات اإلدارية وأعوان التحكم  المساعدين والممارسين
 .والتنفيذ.

 المديريات.مختلف  والعمل داخلاألجهزة كاإلعالم اآللي لتسهيل النشاط  تطوير 
  صالح  .المستشفياتالتقييم الدوري لكل البرامج المسطرة من وزارة الصحة والسكان وا 
  ضمان التغطية الصحية الجيدة عبر كل المناطق و الدور المهم للمؤسسة هو الدور

 والممرضين.اإلنساني و االجتماعي المتمثل في عالج المرضى و توفير األطباء 
 :بسيدي علي االستشفائيةالمطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية  

لمرسوم التنفيذي على ا االستشفائية بناءاؤسسة العمومية أنشئ الهيكل التنظيمي للم
يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية  0551ماي  72المؤرخ في  51/753رقم



                                                       اثر ظروف العمل على أداء المورد البشري :دراسة حالة  في المؤسسة العمومية االستشفائية حمادو حسين سيدي الفصل الثالث
 

59 
 

والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها المذكور أعاله كما هو موضح في 
 يلي:كما ( 53) الشكل رقم
لعمومية االستشفائية الشهيد "حمادو حسين" سيدي ( الهيكل التنظيمي للمؤسسة ا20الشكل رقم )

 علي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمصدر:   المديرية الفرعية للموارد البشرية للمؤسسة العمومية االستشفائية الشهيد " حمادو حسين " سيدي ا
 .20/20/0200علي.بتاريخ

 مكتب االتصال
 

 العامةالمديرية 
 

 مكتب التنظيم
 

 األمانة العامة
 

 المديرية الفرعية للموارد
 البشرية

 

المديرية الفرعية للمالية 
 والوسائل

 
 

 المديرية الفرعية للمصالح
 

المديرية الفرعية لصيانة 
 التجهيزاتةالتجهيزات الطبي

 

مكتب تسيير الموارد 
 والمنازعاتالبشرية 

 

 مكتب التكوين

 

 مكتب القبول

 

الوسائل العامة  مكتب
 والتجهيزات 

 

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الميزانية 
 والمحاسبة

 

 مكتب صيانة التجهيزات

 الطبية

 

 مكتب التعاقد وحساب
 التكاليف

 

 مكتب التنظيم ومتابعة
 النشاطات الصحية

 

الوسائل العامة مكتب 
 والتجهيزات
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 :فهو يتكون من المديريات التالية التنظيميتحليل للهيكل أما عن 
  ويترأسها مدير له كامل الصالحيات يعين من طرف الوزير وهذا تحت :العامةالمديرية

يعتبر المكلفة بمهمة اإلدارة والتنفيذ  -الوالي  -وصاية مديرية الصحة والسكان للوالية 
يرون فرعيون وتتكون ول األول على مستوى المؤسسة، يساعده في أداء مهامه مدئالمس

 المديرية العامة من مكتب التنظيم العام ومكتب االتصال
  التنظيم العام أو األمانة العامة يقوم باإلشراف على :ومكتب االتصالمكتب التنظيم العام

بعض األعمال وتسجيل مواعيد المدير، وكذا استقبال البريد والفاكسات الخاصة باإلدارة 
 .82واردةسواء كانت صادرة أو 

  والشبه طبيةهي مديرية تقوم بتسيير النشاطات الطبية :الصحيةالمديرية الفرعية للمصالح 
وتنقسم المدير الفرعي للمصالح الصحية  ىداخل المستشفى يرأسها شخص مؤهل يدع

المنبثق من المرسوم التنفيذي  ،0552/70/05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في حسب
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية  0551مايو  72 المؤرخ في735/51رقم:

مكتب الى إلى ثالثة مكاتب  وسيرها،والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها 
الوفيات  والخروج وكذا تسجيلتسجيل حركة المرضى الدخول  فيدوره و الذي يتمثل  القبول

إعالمي موصول بالوزارة مباشرة  لهذا نظامو إلى المستشفيات الخارجية  والحاالت المحولة
النشاط  وغير األجراء وكذا مديريةالشركاء مثل الضمان االجتماعي لإلجراء  وبالتنسيق مع
مكتب التعاقد و . أما  فوترة تكلفة المرضى بالمستشفى إلىهذا البرنامج يهدف  االجتماعي،

 األجرةصلحة مهما كانت من يتم إحصاء جميع التكاليف الشهرية لكل مفحساب التكاليف 
هو إحصاء مصاريف لكل مصلحة إلرسالها إلى  والغاية منهالعامة إلى أدنى شيء 

تجمع شهريا و و التي  مكتب تنظيم و متابعة النشاطات الصحية وتقيمها و أخيرا  الوصاية

                                                           
، يتضمن إنشاء  7770ماي  01، المؤرخ في  047-70المرسوم التنفيذي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  82

 07، ص: 33سيرها، العدد :المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها و
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أسبوعيا حسب الجداول المخصصة لإلحصائيات من النشاطات الطبية و الشبه طبية مثل 
األمراض و الحاالت األخرى بالمصالح و الحوادث المختلفة و كذا متابعة المصالح الداخلية 

عداد قوائم طبية وشبه طبية للمناوبات الشهرية  .من احتياجات من أدوية و عتاد طبي وا 
  والوسائلالمديرية الفرعية للمالية: 

وأدوات تجهيزات  طلبات منوالمتالحاجيات  وكذا توفيرتعنى هذه المديرية بالتسيير المالي 
يرأسها شخص مؤهل يدعى المدير الفرعي  وعملها.الخ الالزمة لحسن سير المؤسسة وأدوي،
ة قالمنبث ،0552/70/05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  والوسائل وتنقسم حسبللمالية 

المتضمن إنشاء المؤسسات  0551ماي  72المؤرخ في 735/51:رقممن المرسوم التنفيذي 
إلى ثالثة  وسيرها،العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها 

يعني بشؤون التسيير المالي لميزانية  و الذي مكتب الميزانية والمحاسبةهي و مكاتب 
 تنفيذ الميزانية،الميزانية األولية للمؤسسة  ضبط،تقديرات الميزانية األولية  المؤسسة من حيث

يعني بتحضير  فهو مكتب الصفقات العموميةأما فيما يخص .ضبط تعديل الميزانيةو ايضا 
مطابقتها  والتأكد منالوثائق الالزمة إلجراء صفقات معينة لصالح المؤسسة  وترتيب جميع

الهياكل مكتب الوسائل العامة و في حين ان  .للقانون الخاص بالصفقات العمومية
التجهيزات والوسائل واألدوات الالزمة لحسن سير المؤسسة  ومتابعة جميعبتوفير مكلف

 .وعملها ويتابع جميع إجراءات المخازن التابعة له
  والتجهيزات المرافقة:المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية 

والتجهيزات انة الخاصة بالتجهيزات الطبية تعنى هذه المديرية بكل ما يخص أعمال الصي 
يرأسها شخص مؤهل يدعى المدير الفرعي  الخ،،األسرة والمعدات الطبية لها مثل المرافقة

القرار الوزاري المشترك المؤرخ  وتنقسم حسب والتجهيزات المرافقةلصيانة التجهيزات الطبية 
مايو  72المؤرخ في 140/07: ، المنبثق من المرسوم التنفيذي رقم2009/12/20في

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة  0551
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هما مكتب التجهيزات الطبية ومكتب التجهيزات الجوارية وتنظيمها وسيرها إلى مكتبين 
 المرافقة.

 المديرية الفرعية للموارد البشرية: 
البشرية" أو "إدارة المستخدمين هذه األخيرة التي  ألي مؤسسة مكتب يسمى "إدارة الموارد

تقوم بعدة مهام كالتخطيط التوظيف، الرقابة والتقييم وعدة من األعمال التي تتعلق أساسا 
بترقية وتنمية العنصر البشري، ومحاولة التحسين من أدائه والرفع من كفاءاته حتى يكون 

دمات وأفضلها ويرأسها شخص مؤهل يدعى الدعم الحقيقي للمؤسسة وبالتالي يقدم أرقى الخ
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  وتنقسم حسبالمدير الفرعي للموارد البشرية 

 0551ماي  72المؤرخ في 735/51 :رقمالمنبثق من المرسوم التنفيذي  ،0552/70/05
المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية 

لهذا  و  والمنازعاتمكتب تسيير الموارد البشرية هما مكتبين  إلىوتنظيمها وسيرها ، 
 بينها:المكتب عدة مهام من 

o  تسيير ملفات الموظفين إداريا ومهنيا 
o ،إلى غاية نهاية المسار  الرتبة، الترقية في الدرجة،الترقية في  التنصيب،التعيين،الترسيم

 ني هالم
o  إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية فور صدور المناصب المالية بعنوان السنة

 .وبالتالي تأشيرته من طرف مصالح مفتشية الوظيفة العمومية للوالية الجديدة
o انجاز  البشرية،تقييم المخطط السنوي لتسيير الموارد  اإلجبارية:ال الموسمية انجاز األعم

 .الشغل  حصيلة
o  رسالها للمصادقة عليها لدى أمين خزينة البلدية إعداد ومتابعة القوائم االسمية للعمال وا 

 .الصحي والقطاع
o إحالته على  -المهنية للموظف من بداية توظيفه إلى نهاية مساره المهني  متابعة الحياة

 الخ ،االستقالة أو وفاته التقاعد أو
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o  ن تعذرحل النزاعات القائمة بين العمال بالطرق اإلدارية الممكنة األمر فإحالة القضية  وا 
 المجلس التأديبي للفصل فيها. على

o ن  أو الموظفين محليا أي على مستوى دراسة مشاكل المواطنين سواء مع اإلدارة المؤسسة وا 
 .األمر، تحال القضية على العدالة استعصى

المساهمة في التكوينات الخارجية والداخلية للعمال بمختلف التكوين فهو يعمل على مكتب أما 
انجاز مخطط التكوين و كذا  المعلومات أسالكهم المتعلقة بتحسين المستوى وتجديد

 .الحصيلة  لمختلف األسالكالمتواصل و 
 منهجية الدراسة:المبحث الثاني

إعداد وتحليل  المبحث المنهجية المتبعة في إنجاز هذه الدراسة وهذا من خالل هذا تناولنا في
اإلستبيان الموجه للعينة المختارة والتي جمعت من المؤسسة العمومية اإلستشفائية الشهيد 

ظروف العمل على أداء المرود البشري  حمادو حسين سيدي علي حول موضوع أثر
  :يلي كمامطلبين سوف نتطرق لهما  وسنوضح ذلك عن طريق

 مجال وعينة الدراسة  :المطلب األول
 :مجال الدراسةأوال: 

استهدفنا في دراستنا القطاع الصحي والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تعنى باالهتمام كونه 
يمس أهم ما يملك اإلنسان وهي الصحة الجسمية والنفسية وحياة الفرد ككل، وهذا من خالل 

لمجتمع والتي يستوجب اهتمام السلطات واإلدارات العليا لالخدمات التي يقدمها هذا القطاع 
القطاع الحيوي ومحاولة تسليط الضوء على ظروف العمل التي توفرها هذه الهياكل بهذا 

فركزنا في أو العمال، الصحية للعامل بالقطاع سواء في الطاقم الطبي أو الشبه الطبي
على كل الظروف المكونة للبيئة المهنية للعامل بالقطاع، سواء من الناحية الفيزيائية  دراستنا

 .انية وحتى التنظيمية، وتأثيرها على األداء المقدم من قبل المورد البشريأو المادية واإلنس
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 :عينة الدراسة:اثاني
مجموعة جزئية من مجتمع البحث وممثلة لعناصر المجتمع أفضل تمثيل  الدراسة عينة تمثل

 االستشفائيةبحيث يمكن تعميم نتائج العينة، تمثلت هذه العينة في عمال المؤسسة العمومية 
مستغانم، والتي تضم األطقم الثالث: الطاقم الطبي، الطاقم الشبه  سيدي عليحمادو حسين 

تم  استمارة 05والبالغ عددها  استبيان استمارةالطبي، والطاقم اإلداري، حيث تم توزيع 
 .%755أي بنسبة  استرجاعها كلها

 :كاألتيفهي مبينة  خصائص وسمات العينةما عن أ
 عينة الدراسة حسب الجنس أفراد( :توزيع 20جدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر الجنس
 %022 %44 %00 النسبة
 50 22 28 التكرار

 االستبيان. بياناتالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على 
 (:توزيع أفراد العينة حسب الجنس20الشكل رقم )

 
 اإلستبيان بياناتالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على 

 كانت نسبة اإلناث والذكور، حيث  نسبة تقارب بين ( 50) رقم  : يبين الشكلالتعليق
وهذا يرجع لكون طبيعة العمل في  %33اإلناث  نسبة، وفي المقابل %00الذكور 

 المؤسسات الصحية تشهد اقباال لكال الجنسين، باعتبار مجال الصحة مجاال جذابا للتوظيف
 .من الجنسين

%النسبة  التكرار 
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 سب الفئة العمريةعينة الدراسة ح :  توزيع أفراد(20)جدول رقم 
 02أقل من  الفئة العمرية

 سنة
-02بين )
 ( سنة00

أكثر من 
 سنة 00

 المجموع

 %022 %02 %02 %02 النسبة المئوية
 02 10 30 10 التكرار

 (: عينة الدراسة حسب الفئة العمرية20شكل رقم )

 
 االستبيانبياناتالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على 

د العينة تقع أعمارهم في الفئة ايبين أن النسبة األكبر من أفر  (50)الشكل رقم: عليقالت
(، وهذا يدل على أن معظم أفراد %05) بلغت نسبتها( سنة، حيث 30_00العمرية )

سنة أي فئة الشباب. وبهذا نجدهم قادرين على رفع التحدي وتقديم  30المؤسسة أقل من 
أداء أفضل لتميزهم بالنشاط والقدرة على تأدية المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية لتحقيق 

مهام أقل مشقتا كمهام المراقبة  فيما نجد الفئات التي تتميز بالعمر المتقدم توكل لهم التمييز
 .ويمنحون مناصب عليا ونوعية ألجل المتابعة فقط
 

%النسبة  التكرار 

سنة30أقل من  20 10

سنة45_30بين  60 30

سنة45أكثر من  20 10
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 عينة الدراسة حسب السلكتوزيع افراد : (20)جدول رقم 
سلك   سلك األطباء السلك 

 الممرضين
سلك  

 العمال
 المجموع

 %022 %02 %00 %00 النسبة المئوية
 02 10 00 10 التكرار

 اإلستبيان. بياناتالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على 

 : عينة الدراسة حسب السلك (20)شكل رقم

 
 اإلستبيان بياناتالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على 

والتي تبلغ أن معظم العمال هم من سلك الممرضين  (50رقم)الجدول نالحظ من : عليقالت
الدور الكبير الذي تلعبه فئة  النتيجة  الدراسة ونلمس من خالل، من عينة %00نسبتهم

ة لموارد في الهياكل الصحيلالعمود الفقري  باعتبارهالصحية، الممرضين في تقديم الخدمات ا
والطاقم الذي يعول عليه في المؤسسات الصحية نظرا لكثرة المهام الموكلة إليهم والمتمثلة 

 ة الطبية و المرافقة والمتابعة.في التكفل بالمرضى بعد المعاين
 
 

%النسبة  التكرار 

سلك األطباء 24 21

سلك الممرضين 56 28
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة:(20)جدول رقم 
 أقل السلك 

 سنوات0من 
-00من ) (سنوات02_0من)

 ( سنة00
 المجموع

النسبة 
 المئوية

00% 00% 00% 022% 

 00 00 00 02 
 (:عينة الدراسة حسب الخبرة20شكل رقم )

 
 اإلستبيانبياناتالمصدر:من إعداد الطالبة باإلعتماد على 

أن التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب عدد  (51رقم ) نالحظ من الجدول:قيعلالت
سنوات 75سنوات األقدمية كانت نسبة أكبر لفئة التي يتراوح سنوات الخبرة لديهم من 

، من مجمل عينة الدراسة وهذا يدل على أن الطاقم الذي %30 تهمنسب تحيث بلغ،فاكثر
يعمل بالمستشفى ذو خبرة ال بأس بها، يمكن أن يعول عليها في استقبال المرضى الوافدين 

 .بكل عناية ومنحهم الخدمة الجيدة واألداء األفضل للمستشفى
 
 

%النسبة  التكرار 

سنوات5أقل من  26 21

سنوات10_6من  32 16

سنة15_11من  26 13
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  األدوات المستخدمة في جمع البيانات ثالثا:
باالستقصاء وهي  فأو ما يعر  المستخدمة في دراستنا هاته في اإلستبيانتمثلت األدوات 

عبارة عن نموذج بمجموعة من العبارات توجه ألفراد عينة من اجل الحصول على بيانات 
 حول موضوع أو مشكلة أو موقف .

 ستبيان: تم إعداد اإلستبيان على النحو التالي :إعداد اإل 
 ه في جمع البيانات والمعلومات .إعداد استبيان  من أجل استخدام-
 تم توزيع اإلستبيان على جميع أفراد العينة بهدف الحصول على المعلومات.-

بناء اإلستبيان: صمم اإلستبيان بطريقة مبسطة واحتوى على عبارات واضحة وسهلة 
تعد حسب العديد من الدراسات واألبحاث و التي  مقدمة الدراسة واحتوى اإلستبيان على 

ضرورية في اإلستبيان وكانت مقدمتنا عبارة عن رسالة وجهت إلى العمال قصد تقديم 
 موضوع الدراسة ، حيث تم تحديد الهدف من الدراسة . 

األول  إلى جزئين تناولنا في الجزء فقد تم تقسيم استمارة االستبيانمحتوى الدراسة أما عن  
:)جنس ، فئة عمرية، سلك  المتعلقة بافراد عينة الدراسةوالبيانات الشخصية المعلومات 

 ،خبرة(. أما الجزء الثاني تناولنا فيه البعدين كالتالي:
الظروف عبارة والتي كانت في شكل أبعاد جزئية وهي  72بعد ظروف العمل :تضمن  -7

 نفسية واإلنسانيةالظروف ال،الظروف التنظيمية و اخيرا الظروف المادية،الفيزيائية 
 عبارات 0بعد األداء وتضمن  -0

 من أجل تحديد اإلجابات تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي كما هو موضح 
 غير موافق بشدة.-غير موافق–محايد –موافق بشدة –موافق -

 أما فيما يخص متغيرات ونموذج الدراسة فكانت:
 المتغير األول ) متغير مستقل( :ظروف العمل-
 المتغير الثاني) متغير تابع( : أداء العامل -

 أما عن نموذج الدراسة فهو موضح كما يلي والذي يبين لنا تأثير المتغيرين
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 ( النموذج النظري للدراسة20الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : من إعداد الطالبة
 
 

 :نتائجالوتحليل اني : عرض المطلب الث
تحليلها وتفسيرها وهذا تحقيقا ألهداف الدراسة في التعرف  ،الدراسةستناول في هذا المطلب عرض نتائج 

الشهيد حمادو حسين   االستشفائيةعلى أثر ظروف العمل على أداء المورد البشري في المؤسسة العمومية 
 سيدي علي مستغانم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الظروف الفيزيائية

 الظروف المادية

 الظروف التنظيمية

الظروف النفسية 

 االنسانية

 أداء العمل
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 بعد ظروف العمل:أوال: 
 ( إجابات أفراد العينة لبعد ظروف العمل20الجدول رقم )

 األبعاد
 

 الفقرات
 

 موافق
 بشدة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق

 التكرار
 

 النسبة
% 

 التكرار
 

 النسبة
% 

 التكرار
 

 النسبة
% 

 التكرار
 

 النسبة
% 

 التكرار
 

 النسبة
% 

 
 الظروف

 
 الفيزيائية

 4 2 12 6 4 2 72 36 8 4 درجة الحرارة في مكان العمل

 10 5 54 27 16 8 20 10 0 0 مكان العمل خال من الضوضاء
شروط األمن والسالمة تقي مخاطر 

 العمل
1 2 17 34 5 10 25 50 2 4 

 األجهزة والمعدات المتوفرة  في مكان

 العمل
0 0 12 24 5 10 27 54 6 12 

 الموادنقل وتخزين والتخلص من 

على الطبية تتم الخطرة والنفايات 

 أمنة وتعلمية أسس

1 2 10 20 20 40 18 36 1 2 

توفر نظافة المكاتب والقاعات 

 واأللبسة
4 8 7 14 1 2 28 56 10 20 

 
 الظروف

 
 المادية

 
 
 

 المجهوداتتناسب األجر المدفوع مع 

 المقدمة
0 0 4 8 3 6 19 38 24 48 

تعويضات مقابل خطر المؤسسة  تقدم

 عدوى خاصة في ظل جائحة كورونا
3 6 35 70 3 6 3 6 4 8 

ساعات العمل باهتمام المؤسسة 

 المؤداة والساعات االضافية
4 8 4 8 7 14 26 52 9 18 

المؤسسة الحوافز والمكافحات  تقدم

 يةوكاف ةمرضي
2 4 0 0 4 8 20 40 24 48 

 
 

 الظروف
 
 

 التنظيمية
 

 تتصفنظم االتصاالت في المستشفى 

 بالوضوح والدقة
3 6 7 14 5 10 27 54 8 16 

كل التنظيمي في المؤسسة يساعد الهي

 الخدمة إنجاز على سرعة
0 0 10 20 9 18 24 48 7 14 

الرؤساء يشجعون العمال لمواجهة 

 التحديات وايجاد الحلول للمشاكل
2 4 8 16 3 6 27 54 10 20 

 بأشراكمسؤولو المؤسسة  يقوم

 العمال في اتخاذ القرارات
2 4 6 12 6 12 27 54 9 18 

المؤسسة على تدعيم روح  تحرص

 العمل كفريق
1 2 7 14 10 20 26 52 6 12 

الظروف 

 النفسية
 واالنسانية

 

مكان العمل بالتوتر والقلق  يتصف

 والضعف النفسي
9 15 36 72 2 4 2 4 1 2 

الدائم بالمستشفى يشعر  التواجد

 بالتشاؤم والملل
10 20 30 60 3 6 5 10 2 4 

المؤسسة تعطي كل حقوق العامل دون 

من خالل الترقية لتعزيز درجة  استياء

 اإلنتماء

2 4 4 8 2 4 30 60 12 24 

التعامل مع الزمالء والمشرفون 

 باحترام
30 60 19 38 0 0 1 2 0 0 

 الطالبة باالعتماد على بيانات االستبيانمن إعداد 
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 التعليق:
 %10( وفيما يخص بعد ظروف العمل الفيزيائية ، نجد أن نسبة 50من خالل الجدول رقم )

من أفراد العينة يوافقون على توفر مستوى إضاءة وحرارة مناسبين في مكان العمل ، وهذا راجع 
ب وقاعات الفحص بالمكيفات وأجهزة التدفئة لكون المؤسسة تقوم دوريا بالتهيئة وتجهيز مكات

صالحها ،أما بالنسبة لإلضاءة فهذا راجع إلى طريقة تصميم  وصيانتها مع حلول أي موسم وا 
مكان العمل وتزويده بمداخل لإلضاءة الطبيعية وكذلك تجهيز المكان باإلضاءة اإلصطناعية 

اسية المهام ،في حين نجد أن الواسعة كون العمل بالمستشفى يتطلب إضاءة جيدة نظرا لحس
من أفراد العينة يوافقون على أن مكان العمل يعج بالضوضاء ، كونها تعد مصدر  %03نسبة 

إزعاج وتشويش للعامل ألن المهام الموكلة له تتطلب الكثير من الهدوء مادام انه يتعامل مع 
كان خال من الصحة الجسمية والنفسية للمريض لذا البد من الحرص على ان يكون الم

الضوضاء لكي يستطيع الطاقم تقديم األفضل والتعامل بدقة مع الحاالت المرضية وتشخيصها 
جيدا ونجد أن هذه الضوضاء سببها في الكثير من األحيان العدد الهائل للمرضى خاصة في 

 %03مصلحة اإلستعجاالت،وكل هذه المهام تتطلب أجهزة ومعدات جيدة ومالئمة إذ نجد أن 
راد العينة ال يوافقون على توفر األجهزة والمعدات الالزمة للقيام باألعمال ، كونها من أف

تساعدهم كثيرا في تقديم الخدمة وتشخيص المرض واإلسراع في تقديم اإلسعافات والعمليات 
الالزمة لذا كان إلزاما على اإلدارة االهتمام بهذا الجانب وجعله في أولويات المؤسسة ، في 

من أفراد العينة لم يوافقوا على توفر شروط األمن والسالمة في  %05أن نسبة  حين نالحظ
مكان العمل فهم غير راضين عما تقدمه المؤسسة من أمن وسالمة ،كونهم معرضون يوميا 
لمخاطر من حوادث عمل وأمراض مهنية جراء انتقال العدوى ونقص االحتياطات الموفرة من 

وقاية ،أما فيما يخص طرق التعامل مع المواد  قبل اإلدارة سواء من أجهزة موفرة أو وسائل
محايدين حول إجراءات التعامل مع هذه  اكانو %35الخطرة والنفايات الطبية ، نجد نسبة 

النفايات وتفسير ذلك راجع لكون أن معظم عمال المؤسسة ربما يجهلون الطريقة العلمية 
يات أو ليس لديهم إهتمام بهذا والواجب اتباعها من قبل المستشفى في التعامل مع هذه النفا
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همالهم للخطورة التيقد تنجم عن هذه المواد  الجانب المهم جدا ، ونقص الثقافة العلمية لديهم وا 
الخطرة من انتشار للعدوى واألمراض واألوبئة وسط مكان العمل ، ونالحظ كذلك ان نسبة 

لف المصالح وسببه راجع من أفراد العينة لم يوافقوا على توفر شروط النظافة في مخت 00%
إلى رداءة وعدم فاعلية الصيانة والنظافة في المستشفى وعدم وجود رقابة دورية والنقص الفادح 
في عمال النظافة مقارنة بإتساع رقعة المستشفى وكثرة المصالح وكثرة النفايات التي تنتج 

عطائها األهمية الكبرى.باستمرار ليال ونهارا والتي يتوجب على اإلدارة االهتمام بها أكثر و   ا 
فيما يخص بعد ظروف العمل المادية ، فالنسبة لألجر المدفوع نجد أن النسبة األكبر عموما 

لم يوافقوا )غير موافق و غير موافق بشدة( على األجر المدفوع من قبل المؤسسة وعدم  00%
من األجور  تناسبه مع المجهودات المقدمة وهذا ما يفسر تذمر عمال قطاع الصحة دائما

واستيائهم ومطالبتهم برفعها نتيجة للضغط الذي يعيشونه جراء توافد المرضى المستمر يوميا 
ودون انقطاع وهذا طبعا كي يمكنهم من تقديم خدمات أحسن إذ يعد التحفيز المادي أحد أهم 

من أفراد العينة وافقوا على تقديم المؤسسة  %15الحوافز لتحقيق ذلك، في حين نجد 
ويضات ومنح مقابل خطر العدوى خاصة في جائحة كورونا يفسر ذلك بكون الوزارة لتع

تكون مبالغها على حسب  COVID19الوصية  قد خصصت لعمال قطاع الصحة منحة 
السلك الذين ينتمون إليه ،إضافة إلى منحة خطر العدوى التي تدخل في تكوين الراتب الشهري 

األكبر  اهتمامهو النتيجة تفسر أن العامل في المؤسسة قيد الخدمة ، العمال القطاع ما دامو 
من أفراد العينة لم  %00هو األجر الملموس  لتحسين أوضاعه االجتماعية ،بينما نجد نسبة 

دليل على أن  المؤذاةيوافقوا على اهتمام المؤسسة بالساعات اإلضافية وحجم ساعات العمل 
لذي يقدمه الطاقم وال تراعي الحجم الساعي المؤسسة ال تولي اهتمام بالمجهود اإلضافي ا

وقدرات العامل هذا ما يجعل العمال ناقمين عن اإلدارة ألنها تنقص من معنوياتهم وعدم تقدير 
جهودهم ، فهم في حاجة إلى دعم معنوي ومادي عند تقديمهم لإلضافات مما يجعلهم يعتادون 

اجهة كل األمراض واألوبئة ، أما فيما على تقديم المزيد كونهم دائما في الصفوف األولى لمو 
لم يوافقوا أي لديهم  %30إذ كان مرضي وكاف نجد نسبة  والمكافآتيخص نظام الحوافز 
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نظرة سلبية حول اإلدارة وتقديمها للتحفيزات والمكافأت ، دليل على عدم اهتمام المؤسسة 
بالعمل ، لتبقى التحفيزات بالجانب المعنوي للعامل وتحفيزهم على اإلقبال المتواصل والتشبث 

والمكافأت تتمثل في مبالغ تخص منح المردودية فقط وهي مبالغ ضئيلة مقارنة بما ينتظره 
 العامل من تكفل مادي ونفسي ومعنوي بإنشغاالته .

من أفراد العينة لم يوافقوا على  %03اما فيما يتعلق بظروف العمل التنظيمية ، نجد ان نسبة 
بعة بالمؤسسة وكل مايخص انتقال التقارير والنشرات في المؤسسة سواء نمط االتصاالت المت

أفقيا أو عموديا لكون المؤسسة تقتصر في تعامالتها على وسائل اتصال محدودة مثل 
المذكرات والملصقات والتي التجذب انتباه العمال واإلتصال يفتقد لإلنسيابية وسرعة التدفق ، 

بجانب االتصاالت خاصة بعض المناشير والتقارير والتي  فهو متذبذب وعدم اكتراث اإلدارة
لم يوافقوا  %30يجب أن يكون العامل على علم بها ،أما فيما يخص الهيكل التنظيمي فنسبة 

عليه ولديهم توجه سلبي نحوه ويفسر ذلك بعدم حرص المؤسسة على التنسيق بين المصالح 
هرب بعض العمال من مسؤولياتهم والقائها والتوزيع العادل للمهام والصالحيات وتداخلها وت

على عاتق عمال أخرين ضف إلى ذلك عدم المراقبة وتقييم المهام الدوري الجيد من قبل 
المشرفين جعل  بعض الصالحيات تتداخل ويصبح هناك نوع من الفوضى مترجمة في عدم 

على تشجيع  لم يوافقوا %03رضا معظم العمال عن الهيكل التنظيمي ،في حين نجد نسبة 
الرؤساء للعمال في حل المشاكل ويفسر ذلك بتحمل العمال لمسؤوليات أعمالهم اليومية وما 
يجاد الحلول من تلقاء أنفسهم عندما  يصادفون من عقبات فيها دون اللجوء إلى رؤساؤهم وا 

ساني يتطلب األمر ذلك كونها حياة أفراد ال تحتمل فقدان الكثير من الوقت إذ نجد الجانب اإلن
من أفراد العينة لم يوافقوا  %03يسبق ويطغى على األعراف اإلدارية ، وكذلك نجد أن نسبة 

على أن المؤسسة تشرك عمالها في اتخاذ قراراتها ،وهذا يفسر بكون العمال عموما هم من 
يعايشون الظروف في الميدان وبالتالي هم األدرى بالقرارات الواجب اتخاذها وعلى اإلدارة 

 %00هم فرصة لكي تعزز والئهم للمؤسسة وانتماؤهم لها ، في حين نالحظ أن نسبة اعطاؤ 
من أفراد العينة لم يوافقوا على حرص المؤسسة على تدعيم روح العمل كفريق وتفسيره أنهم 



                                                       اثر ظروف العمل على أداء المورد البشري :دراسة حالة  في المؤسسة العمومية االستشفائية حمادو حسين سيدي الفصل الثالث
 

74 
 

تبعث روح العمل الجماعي للطاقم العامل ، مما  يلمسون ذلك من خالل الميدان ، فهي ال
ين المصالح وعدم انسجام في تقديم الخدمات الصحية ألن الخدمة يتسبب في عدم التناسق ب

الصحية هي خدمة متسلسلة تبدأ من أول عون أمن بالمستشفى الساهر على أمن العمال 
 والمرضى مرورا بكثير من المصالح لتكون مخرجات العملية ذات قيمة وأداء أفضل.

يوافقوا على أن جو  %10أن نسبة  بالنسبة لبعد ظروف العمل النفسية واإلنسانية ، نالحظ
العمل مليء بالقلق والتوتر والضغط النفسي وهذه نتيجة واضحة للضغط العمل الممارس 
عليهم في الهياكل اإلستشفائية خاصة اإلستعجالت والتوافد الكبير للمرضى وقلقهم الزائد 
 ونقص الوعي االجتماعي بالعبء الذي تتحمله هذه األطقم ، فمتلقي الخدمة ال يهمه سوى
أن يحصل على الخدمة الجيدة دون مراعاة للحالة النفسية لمقدم هذه الخدمة هذا ما يربك 
العمال ويجعلهم يعيشون في توتر وقلق دائم يترجمه المرضى بالصورة التشاؤمية التي 

من أفراد العينة  %05يرسمونها على عمال قطاع الصحة وخاصة الممرضين ، وهناك نسبة 
د بالمستشفى يشعرهم بالملل والتشاؤم ويفسر ذلك بأن الضغط الذي وافقوا على ان التواج

يعيشه المورد البشري بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية  و الذي يؤثر علىحالته النفسية مما 
يجعله يرى في مكان العمل جوا للتشاؤم والملل والسأم ويعتبرونه مكانا خالقا للتوتر والضغط 

ا وخوفهم الدائم من انتشار ونقل العدوى إلى أهاليهم ، هذا خاصة مع انتشار فيروس كورون
ما جعلهم يعيشون حالة من الخوف مما قد ينقص ال محالة من معنوياتهم وبالتالي يؤثر على 
مستوى أدائهم واهمالهم لبعض الحاالت المصابة بالفيروس والنتائج الوخيمة التي ترتبت على 

 %05ات نتيجة لإلهمال ، ونالحظ كذلك نسبة ذلك والوصول إلى حد تسجيل بعض الوفي
من عينة الدراسة ال يوافقون على فكرة ان المؤسسة تمنح الترقية بشكل تلقائي ودوري 
وتحرص على كسب العمال ، فالعامل غير راض على الطريقة التي تتم بها تقديم الترقية 

ة حول هذا الموضوع ففي سواء في الدرجات أو في الرتبة ونلمس أن العمال لديهم نظرة مسبق
نظرهم المؤسسة دائما في تحيز وعدم المساواة في منح الترقية وربما لجهلهم بالطريقة اإلدارية 
التي تتم بها الترقية مما ينقص من درجة والئهم وانتماؤهم للمؤسسة ، في حين نجد نسبة 
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يدل على  رام ، هذا مامن أفراد العينة يوافقون على التعامل مع الزمالء والمشرفين باحت 05%
المتبادل بين العمال والمشرفين وقيم التربية التي يتمتعون بها والتي نلمسها من خالل  االحترام

 عالقاتهم الرسمية والغير رسمية مما تساهم في تقديم أداء أفضل .
 ثانيا: بعد األداء العامل:

 ( إجابات أفراد العينة لبعد األداء20الجدول رقم )
 

 األبعاد

 

 الفقرات

 

 

 

 موافق

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

 غير موافق بشدة

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار

% 

 النسبة التكرار

% 

 

 
 بعد

 ءاألدا

 

تبذل مجهودات في العمل 

رغم العراقيل التي تصادف 

العمل خاصة ظروف بسبب 

 91كوفيدةمع أزم

 

25 

 

50 

 

23 

 

46 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

0 

 

0 

في  الحرية توجد كامل 

 طريقة أداء العمل

28 56 1 2 5 10 15 30 1 2 

يتناسب مستوى األداء مع 

ما تمتلكه من مهارات فنية 

 ومهنية في العمل

12 24 25 50 9 18 3 6 1 2 

األداء يعكس مدى  مستوى

االنتماء والتشبث 

 بالمؤسسة

9 18 16 32 8 16 15 30 2 4 

مراعاة شروط السالمة 

 الصحية أثناء أداء المهام

18 36 21 42 6 12 4 8 1 2 

 من أعداد الطالبة بناءا على بيانات االستبيان
 التعليق:    

من عينة الدراسة وافقوا )موافق و  %20( ان نسبة 52نالحظ من خالل الجدول رقم )
موافق بشدة(  على أنهم يبذلون جهودا في ظل ظروف عمل صعبة خاصة مع أزمة كوفيد 

ويفسر هذا بالضمير المهني الذي يتمتع به عمال المؤسسة العمومية اإلستشفائية   72
اء فهم وجعلهم أولوية الجانب اإلنساني فوق ظروف العمل التي يعيشونها جراء هذا الوب

المعنى الحقيقي  ايبذلون قصارى جهودهم لتقديم خدمات مميزة وأداء أكثر متميز ليبرزو 
للتضامن والوقوف جنبا إلى جنب لمحاصرة المرض والقضاء على انتشاره في كل الظروف 
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من عينة الدراسة وافقوا على أنهم يمارسون عملهم بكل أريحية أي  %00نسبة  أنونجد 
لديهم كافة الحرية في القيام بمهامهم وهذا دليل على أن المؤسسة ال تفرض قيودا تحاصرهم 
في مهامهم وتترك الفرصة للعامل في خلق جو العمل وتحدي الظروف والخروج بالحلول و 

من  %05لى أداء جيد ، كذلك نالحظ أن نسبة تمكينهم في العمل  وبالتالي الوصول إ
عينة الدراسة وافقوا على أن األداء المقدم من قبلهم يتناسب وما يملكون من مهارات فنية 

يفسر بكون المؤسسة تقسم  األعمال على عمالها وفقا للتخصصات  ومهنية وهذا ما
ما أكسب العامل الثقة المدروسة ووضعهم في أطر تتناسب ومكتسباتهم العلمية والفنية هذا 

بالنفس واالطمئنان مما انعكس ذلك على المردود الخدماتي المقدم ،وعلى العموم نجد ان 
وافقوا على أن مستوى األداء يعكس للعامل انتمائه وتشبثه بالمؤسسة ، هذا يعني %00نسبة

مل على أن العمال على األغلب مستوى أدائهم نابع من والئهم لمؤسستهم وتعلقهم بها والع
االرتقاء بالمؤسسة من خالل تحسين األداء وبالتالي يصنعون التميز فهو شعور تعمل 

وجعلهم يخرجون  ملعمالها من خالل التكفل بهم وانشغاالته إكسابهالمؤسسة جاهدتا على 
من  %30أحسن ما لديهم من مهارات وتوظيفها لخدمة المؤسسة ، نالحظ كذلك أن نسبة 

على أنهم يراعون شروط األمن والسالمة في العمل أثناء تأدية مهامهم  أفراد العينة وافقوا
وهذا راجع لكون عمال قطاع الصحة يعملون في جو حفيف بالمخاطر وانتشار العدوى 
واألمراض لذا نجدهم يولون اهتمام بشروط الصحة والسالمة مما يؤهلهم لتقديم خدمات 

 أجود وأحسن وأداء متميز. 
 الدراسة  جثالثا: نتائ

ضاءة وكذا التقليل من  ةكلما وفرت المؤسسة ظروف عمل فيزيائي  مالئمة من حرارة وا 
الضوضاء والحرص على نظافة المصالح وتجهيز المؤسسة بالتجهيزات والمعدات المالئمة 
للقيام بالعمل وتوفير شروط األمن والسالمة في مكان العمل كلما تحقق الجو المناسب لبذل 

إرهاق وعناء وبالتالي يكون العامل في صدد تقديم أداء فعال وهذا ما يؤكد  الجهود دون
 صحة للفرضية األولى.
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  كلما تحققت الظروف المادية المثالية من أجر وعالوات وحوافز مادية والنظر في ساعات
العمل المؤداة كلما كان العامل في حالة من رضا عن وضعه المادي وبالتالي يكون مرتاح 

أداء جيد ومتميز وهذا ما يؤكد  زيدفعه لبذل المزيد من الجهود وتكريسها ال نجاهذا ما 
 صحة للفرضية الثانية .

  كلما اهتمت إدارة المؤسسة بالظروف التنظيمية ومحاولة السهر على تطبيقها وفق طريقة
صائبة من نمط اتصال وهيكل تنظيمي يخدم مصالح المؤسسة ونمط اشراف يعتمد على 

ؤساء لعمالهم واشراك العمال في صنع القرار وتدعيم المؤسسة لروح الجماعة تشجيع الر 
نلمس توفر مناخ تنظيمي يعمل على خلق الفرص لتقديم أداء متميز وهذا ما يؤكد صحة 

 الفرضية الثالثة .
  الظروف النفسية واإلنسانية من ضغوط نفسية وملل واستياء وتوتر وقلق كلها ظروف تؤدي

جهاد العامل وجعله يشعر دائما بالتعب النفسي والذي يؤثر على تقديم ألداء إال ا ةمحال ال
 صحة الفرضية الرابعة . دحسن وهذه ما يؤك

بناءا على النتائج السابقة يتبين أن ظروف العمل تؤثر في مستوى أداء الطاقم العامل 
 .بالمؤسسة العمومية االستشفائية  
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 خالصة الفصل:
الدور الكبير لظروف العمل في رفع قدرة إبداع المورد البشري  الدراسة الميدانيةأثبتت نتائج 

تطلبه من اهتمام  ما على مستوى المؤسسات الصحية خاصة في ظل وباء كورونا و
بالعنصر المقدم للخدمة للدفع بوتيرة العمل ومحاولة الوصول بها إلى أحسن وأجود الخدمات 

نسبة األداء المقدم من قبل العمال وذلك بمحاولة  زيادة، حيث يمثل العامل المهم في 
) حرارة ،إضاءة ،ضوضاء ،نظافة مكان العمل، شروط  تحسين ظروفهم سواء كانت فيزيائية

) األجور ،حوافز  ،مادية األمن والسالمة،تجهيزات ومعدات ،مواد خطرة ونفايات طبية (
ي، القيادة واإلشراف، المشاركة في ) نمط اتصال ، الهيكل التنظيم،تنظيمية  ( ومكافآت

جراءات العمل( نسانيةاتخاذ القرار، نظم وا  ) الضغط النفسي ، عبئ العمل ، صراع ،نفسية وا 
يمنح للمريض  أنمن شأنه  ، بهدف الوصول إلى أداء أمثلاألدوار ، طبيعة العالقات (

استنفار كل خدمة ذات جودة و يحسن من حالته الصحية في ظل ظروف استثنائية تتطلب 
 إمكانياتالجهود و القوى لمقاومة هذا الوباء في حدود ما تمتلكه الهياكل الصحية من 

 .بشرية و مادية و مالية و معلوماتية
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 خاتمــــــة العامـــــةال
لقد مرت المؤسسات الصحية بمراحل عديدة كانت عبارة عن تجارب لتحسين ظروفها     

ورغبة منها لتحسين أوضاع عمالها والرقي بالمجتمع ، فأصبحت تركز أكثر على ظروف 
العمل التي يمارس فيها المورد البشري كونه في احتكاك مستمر مع الظروف المحيطة به 
،وهو يحاول تكييف سلوكه طبقا لنوع الظروف التى يعيشها ، فالمورد البشري العامل داخل 

حية بصفة خاصة يتأثر بالبيئة التي يعمل فيها والمكونة من المؤسسات والمؤسسات الص
مجموعة الظروف المحيطة بالمؤسسة ،لذا فإن دراسة ظروف العمل أضحى يؤدي إلى فهم 

 وتصور واضح لتحسين أداء المورد البشري.
الهدف من خالل هذه الدراسة هو معالجة أحد اإلشكاليات الحالية والمتعلقة باألداء         

قدم من قبل العمال ، من خالل محاولة معرفة تأثير ظروف العمل عليه في المؤسسات الم
الصحية ، باعتبارها من المؤسسات التي تقدم خدمات حساسة ومهمة جدا في المجتمع أال 
وهي الخدمات الصحية سواء كانت عالجية او وقائية .فكانت الدراسة النظرية من خالل 

فاهيمي لظروف العمل والفصل الثاني كان حول أداء العاملين الم اإلطار الفصل األول وهو
وعالقته بظروف العمل ، ودراسة ميدانية حول تأثير هذه الظروف على األداء دراسة حالة 

مستغانم ، فتم –من المؤسسة العمومية اإلستشفائية "الشهيد حمادو حسين" سيدي علي 
أسمال المهم في المؤسسة بصفة عامة التوصل من خالل الجانب النظري أن العامل هو الر 

والمؤسسات الصحية بإعتبارها مؤسسات خدمية تخدم اإلنسان ، فالمورد البشري يمتلك 
طاقات ال حدود لها إذا أعطيت له الفرصة وهيأت له الظروف ورفعت معنوياته وشعوره 

 بالطمأنينة فسيحقق بذلك مستويات عالية في أدائه.
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ولكي تحقق الهياكل اإلستشفائية أهدافها يجب أن تعي الدور الفعال الذي تلعبه         
ظروف العمل والتي أخذت إهتمام الكثير من المدارس والباحثين كونها تؤثر في دافعية 

اح يعني أن العامل ورغبته في تقديم األفضل ، فحينما يشعر المورد البشري بالدافعية واإلرتي
المؤسسة الصحية توفر له ظروف مادية وفيزيائية من نظام إضاءة وحرارة وتوفير أجهزة 
ومعدات التي تساعده في عمله ووجود حوافز ومكافأت مادية معنوية وأجور عادلة وكذا 
ظروف نفسية وانسانية جيدة تجنبه التوتر والقلق والضغظ النفسي الذي قد يقلل من كفاءته 

الخدماتي ،وأنها توفر له ظروف تنظيمية مالئمة كأن تكون مشاركة في إتخاذ ومردوده 
القرارات وقيادة مرنة واتصال انسيابي وبرامج الصحة والسالمة سواء كانت وقائية 
أوعالجيةتقيه الحوادث واألمراض المهنية ،فبعد اإلرتياح الذي قد يشعر بها مرود البشري 

التي يعمل بها وبالتالي تحسين أداءه بشكل يحقق ذاته يشعر بالرضا عن البيئة المهنية 
 ويثبت وجوده في مكان عمله .

كأداة  أما الجانب التطبيقي خصص إلجراء دراسة ميدانية تم اعتماد استمارات اإلستبيان     
لجمع البيانات ،حيث تم توزيعها على مختلف األسالك )الطبية ،الممرضين ، العمال(، 

وارد البشرية والتي تمثل األداء الكلي للمستشفى ، وبعد الحصول على المكونة لمجمل الم
 بيانات اإلستبيان وتحليلها تم التوصل إلى :

 : نتائج الدراسة 
  هناك تأثير لدرجة الحرارة على أداء العامل لما قد تسبب له من أمراض تحول دون قيامه

 بمهامه على أحسن وجه .
  أداء العامل من خالل عرقلته في عمله.تؤثر اإلضاءة غير جيدة على مستوى 
  تؤثر الضوضاء على العامل ألنها تخلق له جو من الفوضى وعدم التركيز خاصة األعمال

 الدقيقة التي تتطلب التركيز مما تنقص من مستوى أدائه.
  مريح .تؤثر نظافة المكان على أداء العامل باعتباره ميدان العمل والبد ان يكون
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  تؤثر برامج األمن والسالمة على األداء لكونها الوسيلة الى يجب على المؤسسة االهتمام بها
 للتكفل الصحي والنفسي بالعامل ليقوم بتقديم األفضل.

  يؤثر توفر األجهزة والمعدات في أداء العامل ألنه تعد وسيلة لقيام بالتشخيص والتكفل
 ثمة تقديم أداء جيد. بالمرضى وتساعد في تسريع الخدمة ومن

  يأثر األجر في أداء العامل باعتباره المحرك األساسي ألي نشاط بشري ويساعده في حياته
 اليومية مما يسبب له الراحة النفسية وبالتالي تقديم أداء جيد.

  يؤثر نظام الحوافز والمكافأت في أداء العامل ألنه يرفع من كفاءة العامل وانتاجه للخدمات
 ت بصورة جيدة.كلما توفر 

  يؤثر نمط اإلتصال على أداء العامل من خالل حصوله على المعلومات الالزمة والتي تهم
 مساره المهني ومكان عمله.

  هناك تأثير للهيكل التنظيمي على أداء العامل من خالل التناسق الذي يجب أن يكون بين
 مختلف مصالح المؤسسة إلنتاج الخدمة.

 العمال في اتخاذ القرارات على أداء العامل والتي تعزز انتمائه  يؤثر نمط القيادة واشراك
 للمؤسسة عن طريق المشاركة في تسييرها.

  تؤثر ساعات العمل على األداء من خالل االهتمام بالحجم الساعي للعمل ومراعاة الساعات
 اإلضافية.

  لإلضطراب الذي هناك تأثير كبير للضغط النفسي والتوتر وعبئ العمل على األداء نتيجة
يسببه للعامل ،فهي بيئة تتسم بالضغط النفسي المرتفع والقلق ما يعكس الصورة  التشاؤمية 

 التي يرسمها المجتمع إزاء مستخدمي القطاع الصحي .
 :التوصيات 

 على ضوء ما توصلنا إليه من نتائج فإنه يمكن إقتراح مجموعة من التوصيات كاألتي :
  ة تشخيص الجوانب واألبعاد المختلفة لظروف العمل ،وان تعمل اإلدارة على تغييرها ضرور

ومحاولة تهيئتها وتحسينها بما يشجع ويدعم أدء الموظفين في الهياكل اإلستشفائية.
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  التأكيد على ضرورة االهتمام بالناحية المادية للعامل خاصة األجور التي يعتبرها موظفي
 ئمة وغير مناسبة لما يبذلون من جهد وما يقدمون من خدمات .القطاع وبإجماع غير مال

  التكفل الصحي والنفسي للعمال خاصة في مثل هذه الظروف والقطاع في مواجهة جائحة
 كرورنا ومنحهم التحفيزات المادية والمعنوية لقيام بذلك.

 ة متميزة.توفي األجهزة واألالت الكافية والمناسبة والمتطورة لتقديم أداء أفضل وخدم 
  توفير الجو الفيزيائي المالئم من إضاءة وحرارة مناسبين لمثل هذا العمل الدقيق والمتمثل في

 تقديم العالج للمرضى .
  إعطاء فرصة للعامل للمشاركة في وضع قوانين المؤسسة وتوفير اتصال سهل بين مختلف

 المصالح .
 :األفاق المستقبلية 

 مواضيع التي يمكن أن تكون بحوثا مستقبيلة:في ختام هذه الدراسة نقترح بعض ال
 .دراسة مقارنة بين أثر ظروف العمل على األداء في المؤسسات العمومية والخاصة 
 . ضغوط العمل النفسية وأثرها عي أداء الطاقم الطبي 
 .دراسة انعكاس توفير ظروف العمل المالئمة على اإلرتقاء بالمؤسسات الصحية 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 الكتب:

أبو شيخة نادر أحمد، إدارة الموارد البشرية إطار نظري وحاالت علمية، الطبعة األولى،  .7
  0570دار صفاء للنشر والتوزيع ، 

وحاالت علمية، الطبعة األولى، أبو شيخة نادر أحمد، إدارة الموارد البشرية إطار نظري  .0
 0570دار صفاء للنشر و التوزيع ، 

أحمد صقر عاشور. السلوك اإلنساني في المنظمات،اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية .  .0
0550 . 

 ،0570 ، "دار المسيرة  الطبعة السادسة عمان أخالقيات العملبالل خلف سكارنة،"  .3
، دار إثراء للنشر دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعمليات جالل محمد النعيمي، .0

  0552والتوزيع الطبعة األولى ، سنة ،
المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لموظفي إمارة منطقة مكة حمدان البقمي، " .0

 0575الرياض، المكرمة" 
الطبعة األولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع،  "علم النفس اإلداري "الختاتنة سامي محسن،  .1

  0570عمان،  
"  الطبعة األولى، دار ، "إدارة الموارد البشريةخضير كاظم حمود،ياسين كاسب الخرشة .0

  2007 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،
 0552الطبعة الثانية عمان  "إدارة الموارد البشرية" خضير كاظم ياسين الخرشة .2
 0550، دار الصفاء، عمان، السلوك التنظيميخيضر كاظم حمود،  .75
، دار المسيرة للنشر إدارة الموارد البشريةخيضر، كاظم، حمود والخرشة، ياسين كاسب،  .77

  0552، عمان 0والتوزيع، ط 
، الطبعة األولى ، ديوان المطبوعات  مساهمة في دراسة ظروف العملدمري أحمد ، .70

 الجامعية الساحة المركزية بن عكنون ، الجزائر 
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70.  
 ،0550ديسلر جاري ، إدارة الموارد البشرية، دار المريخ، الرياض،العربية السعودية، .73
حسن، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار الجامعية، مصر اإلسكندرية، راوية  .70

0550 
وظائف المنظمة المعاصرة": نظرة رضا صاحب أبو حمد آل علي، سنان كاظم الموسوي،  .70

  0550مؤسسة الوراق، عمان،  ،بانورامية عامة
 ئل للنشر والتوزيع، عمان،، دار وا"،إدارة الموارد البشرية:إدارة األفرادسعاد نائف برطوني .71

2007  

،" دار الهدى حوادث العمل و األمراض المهنية في التشريع الجزائريسماني الطيب، " .70
 0575للطباعة والنشر، عين ميلة، الجزائر، 

 ،" دون سنة نشر.حوادث الصناعة واألمن الصناعيالسيد رمضان، " .00
لجامعي الحديث، ، المكتب احوادث الصناعة واألمن الصناعيالسيد رمضان،  .05

 اإلسكندرية، دون سنة نشر.
الشنواني،  صالح ، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية،مؤسسة شباب الجامعة،  .07

 .7222اإلسكندرية 
الصيرفي محمد عبد الفتاح،إدارة الموارد البشرية المفاهيم والمبادئ، دار المناهج، عمان،  .00

 م0550
 ، دار غريب، القاهرة،بدون سنة نشرالتنظيم"علم اجتماع طلعت إبراهيم لطفي ،" .00
، اإلسكندرية، دار الفكر السلوك التنظيمي في بيئة العولمة و االنترنتطه ، طارق : .03

 .0550الجامعي،
،عالم مدخل استراتيجي "إدارة المواردالبشريةعادل حرحوش، صالح مؤيد سعيد السالم، " .00

  2006الكتب الحديث، عمان، 
السلوك التنظيمي )مدخل نفسي سلوكي لتطوير عاطف جابر طه عبد الرحيم،  .00
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 -بتصرف-0552الدار الجامعية، مصر،  ،)القدرات .01
-، 0550، دار أسامة للنشر، األردن، 7، طالسلوك التنظيمي اإلداريعامر عوض،  .00

 -بتصرف
 ،دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان،  7، طسيكولوجية العمل والعمالعبد الرحمن العيسوي،  .02
،دار الجامعة الجديدة، السلوك التنظيمي واإلداري للموارد البشرية"عبد الغفار حنفي " .05

 0550اإلسكندرية،
، األردن ، دار  بعد استراتيجي–إدارة الموارد البشرية  المعاصرة : عقيلي، عمر وصفي  .07

 0550وائل ،
 ، 0550، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن  مبادئ اإلدارةالعالق بشير ، .00
 .. 2007اإلسكندرية،مؤسسة شباب الجامعةعلم النفس المهني والصناعي، :كمال طارق .00
، دار العرب للنشر و التوزيع ، وهران ، الجزائر، سنة العمل البشري"مباركي بوحفص،"  .03

0553، 
، الطبعة األولى، دار الصفاء الصناعي "السالمة و األمن "المثمري، محمد عبد الرضا، .00

 0550للنشر والتوزيع، األردن، 
محمد عيد السريحي ،اإلبداع واألداء، الطبعة األولى  دار الكتاب الحديث،القاهرة  .00

0571  
  0552محمد محمد إبراهيم،  "إدارة الموارد البشرية"، الدار الجامعية اإلسكندرية  .01
   2009، "الدار الجامعية، اإلسكندرية،الموارد البشريةإدارة محمد محمد إبراهيم، " .00

  2005"، دار وائل للنشر،السلوك التنظيمي في منظمات األعمالمحمود العميان،" .02
 األردن، عمان

،الطبعة الثالثة،الشروق "إدارة الموارد البشرية" إدارة األفرادمصطفى نجيب شاويش، " .35
 2005للتوزيع،عمان،
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، عمان ، دار  نظرية  القرارات اإلدارية  مفاهيم  وطرائق كميةالمنصور، كاسر ناصر،  .37
 ،0555الحامد للنشر والتوزيع ،

مؤيد سعيد السالم، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاملي، إثراء للنشر والتوزيع،  .30
 م0552األردن، 

دار الصفاء للطباعة والنشر عمان "دراسة العمل والهندسة البشرية "  نجم عبود نجم .30
  0573األردن 

دارة محطات الخدمة "نهاد عطا حمدي، زيد غانم الحصان، "  .33 ، دار األمن الصناعي وا 
  .2008اليازوري للنشر و التوزيع، عمان،

دار الخليج  ،"االتجاهات الحديثة في العمل الجماعي فريق العمل" هيثم علي الحجازي، .30
 ،عمان  0570،الطبعة األولى 
 الرسائل الجامعية:

باباه ولد سيدن، "دور الموارد البشرية في التأثير على األداء، دراسة حالة : البنك  .30
"، رسالة الماجستير تخصص إدارة األعمال، جامعة أبي بكر BMC الموريتاني للتجارة الدولية
  0575-0552بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

بن عسو، وسيلة، عريف، حبيبة، "االتصال التنظيمي وأثره على األداء  الوظيفي  .31
للعاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة ميدانية ببنك الفالحة  و التنمية الريفية 

ماي  0"، قالمة، مذكرة ماستر ، تخصص علم االجتماع ، تنظيم وعمل ، جامعة 007فرع 
 0570-0570ر ، قالمة ،الجزائ 7230

حرز اهلل، أشرف رياض،"مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ القرارات  .30
وعالقته برضاهم الوظيفي" ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

0551-0550 ، 
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أداء الموظفين في شركة جريبيع بن حرز اهلل، "ضغوط العمل وأثرها على  خلفي داود و .32
تخصص  تنظيم وعمل، جامعة  االتصاالت الفلسطينية"، مذكرة ماستر في علم االجتماع

  0571-0570زيان عاشور ، الجلفة، 
دراعو فاطمة ."عالقة متطلبات التطوير التنظيمي باألداء". رسالة ماجستير في علم  .05

االجتماعية ، جامعة وهران  النفس تخصص علم النفس و العمل و التنظيم، كلية العلوم
0،.0570-0570  
عبد القادر سعيد بنات، "ضغوط العمل وأثرها على الموظفين في شركة االتصاالت  .07

الفلسطينية في منطقة قطاع غزة"، رسالة الماجستير في إدارة األعمال موارد بشرية، الجامعة 
 .0575-0552اإلسالمية، غزة، 

قته بالرضا الوظيفي دراسة ميدانية لمؤسسة الخزف العبودي فاتح " الضغط النفسي وعال .00
الصحي جيجل" مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير علم النفس التنظيمي جامعة منتوري 

  0557/0550قسنطينة 
عمار ، بن عيشي ،"دور تقييم أداء العاملين في تحديد احتياجات التدريب" ، رسالة  .00

جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،  ماجستير تخصص علوم تجارية فرع استراتيجية
 0550-0550الجزائر،

عمر محمد درة، "أثر تطبيق العدالة التنظيمية على إدارة ضغوط العمل: دراسة ميدانية  .03
على المستشفيات الجامعية"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال، جامع 

  2007عين شمس،
لعمل على أداء العاملين في الفنادق األردنية فئة عيسى إبراهيم المعشر، " أثر ضغوط ا .00

الخمسة نجوم دراسة ميدانية"مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير جامعة الشرق األوسط 
 0552للدراسات العليا 
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غربي فاطمة الزهرة ،"دراسة مقارنة بين مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة دراسة حالة  .00
لعمومية ومؤسسة األجر" ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير جامعة حسيبة بن مؤسسة الزجاج ا

 بوعلي شلف 
قدادرة اكرام، "تأثير بيئة العمل على أداء الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي"  .01

مذكرة لنيل شهادة ماستر في  إدارة أعمال، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
0570/0572 

اسة تحليلية وتقييمية لنظام األجور في المؤسسات العمومية ذات الطابع مارية فالح، "در  .00
الصناعي والتجاري حالة قطاع البريد "، مذكرة لنيل شهادات الدراسات العليا المتخصصة في 

  0551/0550تسيير الجماعات المحلية والتنمية،جامعة قسنطينة ،
فاءة اإلنتاجية في المؤسسة موسى حنان، "الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الك .02

الصناعية " مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير علوم التسيير ،جامعة منتوري قسنطينة ، 
0550/0551  

موسى محمد أبو الحطب، فاعلية نطام تقييم األداء وأثره على مستوى العاملين ، مذكرة  .05
  0552لنيل شهادة الماجستير إدارة أعمال ، الجامعة اإلسالمية غزة، 

ناصر محمد إبراهيم السكران، "المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي" بحث مقدم  .07
   0553لنيل درجة ماجستير علوم اإلدارية ، جامعة نايف للعلوم األمنية ،

نوار ماجدة "فعالية إجراءات الصحة والسالمة المهنية من وجهة نظر العاملين في مديرية  .00
رة لنيل شهادة الماستر علم النفس جامعة محمد خيضر بسكرة الصيانة سوناطراك بسكرة، مذك

0573/0570  
نور الدين، شنوفي. "تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية" .  .00

  .2005-2006 دكتوراه في علوم التسيير. جامعة الجزائر أطروحة
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 المجالت والمقاالت:
( كمدخل لتقليل من حوادث العمل في HSEفاتح ،"استخدام سياسة ) مجاهدي .03

دراسة حالة مديرية الصيانة باألغواط"، األكاديمية للدراسات -المؤسسات الصناعية
 0570، سنة 50االجتماعية واإلنسانية، العدد 

خليل جعفر، "تأثير ضغط العمل على كل من االنتماء والرضا الوظيفي"، مجلة جامعة  .00
  0551،  مصر، 2، الجلد 0ر، العدد األزه
ابراهيم نصير محمد علي الخفاجي. توظيف المقارنة المرجعية لتقييم أداء العاملين في  .00

،  23، العدد  00تحقيق متطلبات الجودة للموارد البشرية". مجلة العلوم االقتصادية ، المجلد 
 العراق 

ين، دراسة مقارنة في الجامعة منير عباس "أثر بيئة العمل المادية على أداء العامل .01
السورية الخاصة قبل انتقال إلى المركز المؤقت وبعده"، الجامعة السورية الخاصة ،قسم 

 الموارد البشرية.سوريا، بدون سنة النشر
 أعمال الملتقيات: .00
سناء عبد الكريم الخناق، "مظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية"، الملتقى الدولي  .02

األداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية حول 
 2005مارس  52-50ير، قسم علوم التسي

 النصوص القانونية:
رمضان عام  03الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ) الثالثاء  .15

 المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية. 7200يوليو  0ه( القانون المؤرخ في  7350
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71. Yvon Mougin.processus,Les outils d'optimisation de la 

performance, Edition d'organisation, paris :1996,  

72. Marie Tresanini, Evaluer les compétences, édition EMS 

Management & société colombelles, 2004-. 

73. H.Saval « Enrichir le travail humain : l’évaluation économique »,2e 

édition .édition dunod .Paris .1979. 
74. COOK .CURTIS W.AND HUNSAKER . « management and 

organzationalbehavior » (3 ED)BOSTEN IRWIN/MC/GRAW HILL 
(2001) 

75. Spellman Frank.R  :industrial hygiene simplified : a guide to 
anticipation, recognition; evaluation and control of workplace 
hazards, government institutes. Toronto, Oxford, 2006,  

 مواقع اإلنترنت:
10. www. safety-eng. com/phiz-haz. htm 

 

 

 
 
 
 


