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المستخلص
ٌتناول البحث موضوع مهم ٌساهم فً تحسٌن االداء االنتاجً للشركات الصناعٌة من خالل دراسة وتحلٌل
،عالقات االرتباط والتأثٌر بٌن ابعاد بٌئة العمل المادٌة ومرونة العملٌات فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة
ولتحقٌق هذه االهداف جمعت البٌانات والمعلومات على وفق استمارة االستبانة اعتمدت خصٌصا لهذا الغرض
. وقد تم تحلٌل،) فردا من العاملٌن فً معمل االحذٌة الرجالٌة111( لتحلٌل نتائجها العملٌة على عٌنة متكونة من
( البٌانات وفق نظامSPSS16) ًتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات أبرزها ضعف الشركة المبحوثة ف
 وركزت التوصٌات على ضرورة االهتمام.مراعاة بٌئة العمل المادٌة لتحسٌن كفاءة ومرونة عملٌاتها الصناعٌة
 وتصمٌم األدوات ومكائن وأسطح العمل بغٌة تحسٌن الكفاءة التشغٌلٌة،والتحسٌن لترتٌب وتنظٌم مواقع العمل
. الجهزة ومعدات االنتاج

Abstract:
The Effect of Physical Work Environment in The Flexibility of
Industrial Operations
he research specifies important subjects which contribute in improvement of
productive performance in industrial companies through study and analysis of
relationships and effect between dimensions of physical work environment and
industrial operations flexibility in the leathers industries company. To reach these
goals the information are collected is questionnaire prepared for this purpose as a
tool to analyze the practical results and are recorded for a sample of 118 persons
from employees. The research uses the statistical methods and analyzes the
information by using SPSS system. The research reached to many conclusions; the
important one is the weakness of the company to make in to account the physical
environment to improvement of efficiency and flexibility of its industrial operations.
The research ended by many suggestions one of the most important is the
importance of improvement of operation places and design of tools and machines
suitable to improve the operational efficiency for the production apparatuses.
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تعد دراسة بٌئة العمل المادٌة ومكوناتها من االمور المهمة التً دخلت مجاالت البحوث التطبٌقٌة فً مٌادٌن
االدارة الصناعٌة لما لها من تأثٌر كبٌر فً تحسٌن اداء الشركات الصناعٌة وتمٌزها ،لذا ٌسعى هذا البحث الى
دراسة واقع ومدى تطبٌق قواعد بٌئة العمل المادٌة والمتمثلة بتصمٌم موقع العمل ،واستخدامات العدد واالدوات،
وتصمٌم المكائن وأسطح العمل لتتكٌف وتعزٌز مرونة العملٌات فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة مستندا على
نتائج استمارات االستبٌان وزعت على عٌنة من العاملٌن فً خطوط انتاج معمل االحذٌة الرجالٌة للتعرف على
مستوٌات االهمٌة واختبار فرضٌات االرتباط واالثر بٌن متغٌري البحث .
ٌتضمن البحث أربعة فقرات رئٌسة ،تناولت االولى منها منهجٌة البحث (المشكلة ،واالهداف ،والفرضٌات،
وادوات جمع وتحلٌل البٌانات واالسالٌب االحصائٌة المستخدمة) .واهتمت الفقرة الثانٌة باالسس النظرٌة
والفكرٌة ،وانصبت الفقرة الثالثة على تحلٌل النتائج العملٌة واختبار للفرضٌات  .واختتم البحث بالفقرة الرابعة
منه الهم االستنتاجات والتوصٌات .

أوال  /منهجٌة البحث :
 1-1مشكلة البحث  :تواجه المنظمات الصناعٌة ( وعلى وجه التحدٌد الشركة العامة للصناعات الجلدٌة)
تحدٌات وصعوبات باتجاه تحسٌن بٌئة اعمالها المادٌة والمتعلقة بتصمٌم موقع العمل ،واستخدامات العدد
واالدوات ،وتصمٌم المكائن وأسطح العمل مما ٌؤدي الى انخفاض اداء مساراتها االنتاجٌة بالصورة الصحٌحة و
تؤثر سلبا فً مرونة عملٌاتها الصناعٌة
ازاء هذه المشكلة ٌثٌروٌغوص البحث الحالً فً اٌجاد اجابات للتساؤالت االتٌة -:
 -1ما طبٌعة وواقع حال المعمل المبحوث (معمل االحذٌة الرجالٌة ) لتطبٌق القواعد والمؤشرات المتعلقة ببٌئة
العمل المادٌة؟
 -2هل ٌمكن تطبٌق القواعد المتعارف علٌها فً بٌئة العمل المادٌة فً المعمل البحوث ؟
 -3هل توجد عالقات ارتباط وتأثٌر فٌما بٌن قواعد بٌئة العمل المادٌة ومرونة عملٌات التصنٌع فً المعمل
المبحوث ؟

 2-1أهداف البحث
أ -التعرف على مدى التزام المعمل المبحوث فً تبنً القواعد المطلوبة لبٌئة العمل المادٌة والتعرف على
المشكالت التً تنجم عن اإلهمال فً اعتماد هذه االسس العلمٌة فً مٌادٌن العمل االنتاجً.
ب -قٌاس وتحدٌد أبعاد بٌئة العمل المادٌة التً تقود إلى تحسٌن مرونة العملٌات الصناعٌة.
ج -بٌان طبٌعة عالقة االرتباط والتأثٌر بٌن بٌئة العمل المادٌة ،وتحسٌن مرونة العملٌات الصناعٌة
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 3-1أهمٌة البحث

ٌستمد البحث أهمٌته من خالل اآلتً:
أ -أهمٌة المتغٌرات المبحوثة فً دراسة متغٌرٌن مهمٌن لهما تأثٌر كبٌر فً أداء و نجاح الشركات الصناعٌة
العراقٌة من خالل تقدٌم األسس العلمٌة الصحٌحة التً ٌمكن أن تستند إلٌها المصانع لزٌادة كفاءتها فً مجاالت
مرونة عملٌاتها الصناعٌة .ولقد حظٌت مثل هذه المواضٌع بأهمٌة كبٌرة لمضامٌنها المعرفٌة المتنوعة فً فكر
إدارة اإلنتاج والعملٌات وتصمٌم نظم العمل والسلوك التنظٌمً.
ب -تعد المقاٌٌس المستعملة فً قٌاس متغٌرات البحث وتشخصٌها فً المعمل المبحوث خطوة مهمة باتجاه تطوٌر
أدائه على وفق معاٌٌر ومؤشرات عالمٌة ،وذلك انسجاما ً مع التطور فً هذا الحقل .
جٌ -سهم هذا البحث ومن خالل التطبٌق العملً تقدٌم حلول للمشكالت التً تعانً منها شركة الصناعات الجلدٌة،
سٌما فً كٌفٌة تطوٌر مسارات العمل الداخلٌة ،وتعزٌزها عند العاملٌن ،فضالً عن تقدٌم المؤشرات التً تساعد
فً تبنً منهج جدٌد من قبل االدارات العلٌا والتشغٌلٌة المباشرة لٌكونوا قادرٌن على إنجاز التغٌٌر ورفع مرونة و
كفاءة أداء العملٌات الصناعٌة.

 4-1فرضٌات البحث
 1-4-1توجد عالقات ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن مضامٌن وابعاد بٌئة العمل المادٌة ومرونة عملٌات التصنٌع.
ٌ 2-4-1ؤثر تطبٌق قواعد بٌئة العمل المادٌة بشكل معنوي فً مرونة عملٌات التصنٌع .

 5 -1مجتمع البحث وعٌنته
اختٌر ا لقطاع الصناعً لتطبٌق الجانب العملً من البحث ،وتمثل مجتمع البحث بالشركة العامة للصناعات
الجلدٌة فً بغداد لكونها تعد من الشركات المهمة للقطاع الصناعً فً العراق واختٌر معمل األحذٌة الرجالٌة عٌنة
البحث الذي ٌعد أحد معامل الشركة العامة للصناعات الجلدٌة ،وقد تم اختٌارها موقعا ً لتطبٌق الجانب العملً لعدة
أسباب منها:
أ -كونها من الشركات التً استطاعت أن تستمر باإلنتاج ،والعمل بالرغم من الظروف االقتصادٌة الراهنة.
ب -تعد من أكبر وأوسع الشركات الصناعٌة فً القطر ،من حٌث كبر حجم وضخامة إنتاجها وتنوع منتجاتها.
ج -األهمٌة الكبٌرة لنشاط الشركة ومكانتها االقتصادٌة التً تتجلى باالسهام فً سد حاجة الزبون من المنتجات الجلدٌة
المختلفة.
دٌ -متلك المعمل المبحوث (معمل االحذٌة الرجالٌة ) محطات عمل تلبً إمكانٌة تطبٌق قواعد بٌئة العمل المادٌة .

ونظراً العتماد أسلوب االستبان ة فً الحصول على البٌانات ألغراض تحلٌلها وتفسٌرها ،ولكً تكون النتائج
التً ٌحصل علٌها موضوعٌة تعكس الواقع ،استخدمت طرٌقة العٌنة الطبقٌة فً اختٌار عٌنة البحث لخصوصٌة
الموضوع المبحوث .والجدول (ٌ )1وضح وصفا ً ألفراد العٌنة:
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جدول ( :)1وصف أفراد العٌنة

الخصائص الشخصٌة

األبعاد الفرعٌة

عدد أفراد المجتمع

عدد أفراد العٌنة

التحصٌل العلمً

بكالورٌوس
دبلوم فنً

12
56

6
21

إعدادٌة

142
212
65
145
212
4
2
2
3
10
1
6
182
212

14

المجموع
الجنس

الموقع الوظٌفً

أنثى
ذكر
المجموع
مهندس
مدٌر إنتاج
وكٌل مدٌر
مسؤول شعب
رئٌس حرفٌٌن أقدم
رئٌس حرفٌٌن
مراقبو خطوط اإلنتاج
العاملون فً خطوط اإلنتاج
المجموع

111
33
11
111
2
2
1
3
5
1
3
121
111

اختٌرت العٌنة لتأتً منسجمة مع مجتمع البحث من أجل أن ٌكون هذا االختٌار مماثالً لها بشكل دقٌق،
وحتى ٌتم تحقٌق الدقة فً النتائج فقد استخدمت العٌنة الطبقٌة ،إذ بلغ مجموع أفراد العٌنة ( )111فرداً ،وهم
ٌشكلون اكثر من نسبة ( )%52فً المعمل من المجموع الكلً البالغ ( )212فرداً.

 6-1أدوات جمع البٌانات والمعلومات
استند الجانب التطبٌقً على أسلوب استمارة االستبانة التً تعد األداة الرئٌسة المعتمدة فً البحث الحالً
(ملحق  )1لجمع البٌانات والمعلومات ،وهً من طرائق التحلٌل الذاتٌة تستخدم بصورة شائعة فً البحوث
االستطالعٌة فً مجاالت االدارة الصناعٌة ،بسبب الصدق التنبؤي والتكالٌف المنخفضة واحتواء العمال وسهولة
جمع البٌانات .واعدت االستبانة اعتماداً على المقاٌٌس والفقرات الواردة من المصادر واألدبٌات المهتمة
بموضوع البحث .وٌوضح الجدول ( )2فقرات األستبانة والمقٌاس العلمً المعتمد ومصدر كل فقرة .
جدول ( :)2توزٌع فقرات االستبانة ومصادرها
المصادر المعتمدة
المتغٌرات الرئٌسة المتغٌرات الفرعٌة
العلً2224،
تصمٌم مواقع العمل
بٌئة العمل المادٌة
تصمٌم واستخدامات العدد واالدوات
)(Mongeson,2005
تصمٌم المكائن وأسطح العمل
)Russel&Taylor,2009
الطوٌل واسماعٌل2222 ،
Evans ,1997
المرونة االٌصائٌة
مرونة العملٌات
Krajewski &Ritzman,2010
مرونة الحجم
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ثانٌا  /مرتكزات نظرٌة
 1-2بٌئة العمل المادٌة:

تتطلب دراسة بٌئة العمل المادٌة تطبٌق واالهتمام بثالث قواعد اساسٌة فً مجاالت تصمٌم مواقع العمل،
وتصمٌم استخدامات العدد واالالت ،وتصمٌم المكائن وأسطح العمل .

 1-1-2القواعد المتعلقة بتصمٌم مواقع العمل
ٌتفق المهتمٌن بالهندسة البشرٌة على أن انخفاض إنتاج وكفاءة العملٌات ناتج عن تصمٌم موقع العمل أو بٌئة
مكان العمل ،إذ تدعم تصمٌم محطات العمل حاجات العمال الذٌن ٌعملون فٌها ومن ثم تؤد إلى تقوٌة قدراتهم ألداء
العمل بشكل كفوء .
ٌؤدي التطبٌق الفاعل لقواعد بٌئة العمل المادٌة فً تصمٌم موقع العمل الى الموازنة بٌن خصائص العامل
ومتطلبات العمل وهذا ٌوسع من إنتاجٌة العاملٌن وٌوفر السالمة للعامل والرفاهٌة المادٌة والذهنٌة
)ٌ (Ego, 2001: 1) :(Yeow & Sen k 2002:90حقق التطبٌق المالئم لتصمٌم مواقع العمل إلى:
أ -تقلٌل الحوادث واألمراض المهنٌة.
ب -تقلٌل غٌاب العاملٌن.
ج -تحسٌن العمل واإلنتاجٌة.

 2-1-2القواعد المتعلقة بتصمٌم واستخدامات العدد واألدوات
ٌعد تصمٌم اآلالت والعدد من المجاالت الواسعة الستخدام القواعد واإلجراءات الخاصة بالهندسة البشرٌة
فمن الضروري تطوٌر وتحسٌن العدٌد من اآلالت بالشكل الذي ٌواءم قدرات وقابلٌات الفرد وصوالً إلى أداء
أفضل ،فالبد من مراعاة األبعاد القٌاسٌة لوسائل القبض بالٌد وكٌفٌة استخدام األصابع بالشكل السلٌم
(النعٌمً )232 :2222 ،اذ تتطلب بعض التصامٌم لألدوات الٌدوٌة تتطلب قبضة عرٌضة للمستخدم ،وقد ٌكون
االستخدام المتكرر لهذه األدوات من المستخدمٌن ذوي قبضات األٌدي صغٌرة الحجم ٌعرض المستخدمٌن إلى
إجهادات وشد فً العضالت .ومن المهم األخذ باالعتبار طرائق تثبٌت وترتٌب العدد ووسائل المناولة ومعدات
حماٌة األفراد،لذا ٌنبغً على مهندسً التصامٌم جعل المعدات والمكائن أقل خطورة أثناء اشتغالها وتوفٌر
مستلزمات األمان للعاملٌن علٌها فً تصامٌمها من خالل ارتداء وتوفٌر أنواع معٌنة من معدات الوقاٌة لوقاٌتهم
ومن هذه المعدات( :حمدي والحصان)42 :2221 ،
أ -واقٌات األٌدي أو القفازات ) :(Safety Glovesوتتضمن ارتداء القفازات لوقاٌة األٌدي من اإلصابات أو تأثٌر
المواد الكٌمٌاوٌة إذ تستدعً بعض األعمال.
 حمل أو رفع األشٌاء الثقٌلة والصنادٌق الخشبٌة قد تصب األٌدي بجروح ،وقد تؤدي حافاتها الحادة إلىقطع األصابع.
 أعمال تنظٌف المكائن من مخلفات العمل تستدعً ارتداء القفازات.ب -واقٌات األرجل ) (Safety Foot wearأو أحذٌة األمان تحمً القدمٌن من مخاطر وإصابات العمل اآلتٌة:
 قد تتعرض القدمٌن إلى الرضوض نتٌجة سقوط المواد واألجزاء الثقٌلة أو اإلصابة بعجالت العرباتوالمدحرجات.
 االنزالق والتزحلق عندما تكون األرضٌة غٌر نظٌفة أو مغطاة بالدهون. -التعرض للجروح أو اختراق المسامٌر واألشٌاء الحادة
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ٌوضح الجدول ( ) 3أنواع معدات الوقاٌة الشخصٌة واستعماالتها
جدول ( :)3أنواع معدات الوقاٌة الشخصٌة واستعماالتها
المعدة

القفازات

مادة التصنٌع

الهدف من االستعمال

الفئة المستعملة

القماش

الوقاٌة من األوساخ

لالستعمال العام

الجلود
البالستك
الصوف والقطن
المطاط

الوقاٌة من األطراف الحادة
الوقاٌة من المواد الكٌمٌاوٌة
الوقاٌة من الجروح والخدش
الوقاٌة من الكهرباء والبٌولوجٌة

لنقل المواد ذات األطراف الحادة
صناعات الكٌمٌاوٌات
اإلنشاءات
عاملو الكهرباء

القماش القطنً

االهتزازات

العاملون على اآلالت الرجاجة

البالستك الشفاف

حماٌة العٌنٌن من تطاٌر الغبار واألجسام الدقٌقة

صناعة األخشاب

النظارات

الواقٌات

البالستك المقاوم للحرارة
والخدش

حماٌة العٌنٌن من تطاٌر الشرر واألجسام الدقٌقة
الساخنة

عملٌات اللحام

الشبك المعدنً

الوقاٌة من تطاٌر األجسام المعدنٌة ذات
األحجام الكبٌرة وبسرعة عالٌة

الصناعات المعدنٌة

المصدر :الدهشان ،محمد بشٌر واحمد عبد الرحمن عبد ربه ( )2212السالمة المهنٌة ط ،1دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ،ع ّمان :ص.26

 3-1-2القواعد المتعلقة بتصمٌم المكائن وأسطح العمل
أثبتت دراسات الهندسة البشرٌة بأن التصمٌم الهندسً ألسطح العمل ٌحسن العمل وٌقلل من عدد اإلصابات
التً ٌتعرض لها العاملون .إذ تؤكد قواعد الهندسة البشرٌة على ضرورة األخذ بنظر االعتبار للعوامل األساسٌة
فً معاٌٌر التصمٌم بغٌة جعل العامل فً وضع الجسم الطبٌعً ووضعٌة الجلوس وحركة األٌدي لتقلٌل المشاكل
الهندسٌة مثل تشقق الرسغ وتشنج الرقبة أثناء ممارسة العمل ،فمن المهم إزالة العوائق التً تسبب فً فقدان
التوازن للعاملٌن عند نقل المواد من موقع آلخر من خالل توفٌر وسائل الرفع والنقل والسحب .تتطلب إجراء
عملٌة التصمٌم بصورة صحٌحة وعلى المدراء والمختصٌن مراقبة العمل فهو مطلوب لتقدم بعمل وإلثبات أداء
العمل ٌجري وفق خطة معٌنة أو ظهور مشاكل خفٌة لم ٌتم كشفها خالل عملٌة التقٌٌم األولً للعمل.
)ٌ (Makhhua, 2007: 51أخذ تصمٌم مكان وأسطح العمل ٌأخذ باالهتمام محددات أبعاد الجسم والمقاٌٌس
البشرٌة لذا على المختصٌن فً مجال الهندسة البشرٌة جمع البٌانات حول:
أ -الطول :القوام ،ارتفاع المرفق ،ارتفاع الركبة.
ب -االعماق  :مدى الوصول لألمام ،مسافة الردفتٌن – الركبة.
ج -السعة :الساعد.
د -أبعاد الٌد :طول الٌد.
وٌتمكن المهتمٌن بالهندسة البشرٌة اعتماداً على البٌانات الخاصة بقٌاسات الجسم البشري المالئمة من
تصمٌم ) (Kromer & Katrin, 2001: 27الوضع الجسمانً الصحٌح على وفق ما تتطلبه مهام العمل .
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 2-2مرونة العملٌات الصناعٌة

تناولت المصادر واألدبٌات المتخصصة لمفهوم العملٌات  Operationsمن حٌث الوظائف واإلدارة
والعالقات وأسهبت فٌها على مستوى التوصٌف والتنوع شموالً وتفصٌل منطق ومدلول ،إذ اتخذ التدرج اآلتً:
)(Krajewski& et.al, 2010: 4
 العملٌات التشغٌلٌة  :مجموعة موارد تنجز عملٌة  processأو أكثر ،أو هً مجموعة موارد تكرس إلنتاجالسلع والخدمات وتقدٌمها إلى الزبائن )(Slack et al, 2004: 6
 إجراءات (أنشطة) العملٌة :نشاط أو مجموعة نشاطات تعمل على تحوٌل نوع محدد من المدخالت إلى نوع محددمن المخرجات ،أو تعمل على تحوٌل كامل المدخالت إلى مخرجات وتقدٌمها إلى الزبائن ،وعادة ما تصب
سوٌة فً العملٌات الشاملة لإلنتاج ) .)Krajewski et al, 2010: 4سٌجري استخدام اصطالح أنشطة أو
إجراءات العملٌة للداللة على اصطالح .Process
 إدارة العملٌات (  )Operations Managementهً تصمٌم وتوجٌه ورقابة منتظمة لعملٌات تحوٌلالمدخالت إلى مخرجات من سلع أو خدمات وتقدٌمها للزبائن داخل المنظمة وخارجها.
تعرف المرونة بقدرة العملٌات على تغٌٌر تصمٌم المنتوج أو حجم الدفعة اإلنتاجٌة بٌنما عرف
(محسن والنجار )51: 2224 ،بأنها قابلٌة المنظمة على تقدٌم نوع وأسع من المنتجات للزبائن ،وهذا ٌعنً أنها
تنوع وأسع للمنتجات التً تقدمها المنظمة .ظهر هذا البعد نتٌجة التطور واإلبداع التكنولوجً وهو حالة جدٌدة
أفرزتها البٌئة وعكستها تعقٌدات الحٌاة وٌقصد به قدرة المنظمة على تقدٌم مستوٌات مختلفة ومتنوعة من
المنتجات فً السوق .وٌمكن تأشٌر المرونة باتجاهٌن-:
أ -قدرة المنظمة على مساٌرة التطورات الحاصلة فً التكنولوجٌا وتصمٌم المنتجات على وفق رغبة الزبائن ومن
ثم فأن المنتج ال ٌبقى على حالة لمدة طوٌلة بسبب تغٌٌرات أذواق الزبائن.
ب -قدرة المنظمة على االستجابة للتغٌٌرات فً حجم اإلنتاج سواء بالزٌادة أو النقصان ومن ثم ٌجب أن ٌكون لدى
المنظمة استعداد للعمل فً بٌئة غٌر مستقرة .وٌشار إلى مجاالت التنافس المرتبطة بالمرونة باألٌصائٌة ومرونة
الحجم.

 Customizationالمجال األول :المرونة اإلٌصائٌة
وهً تطوٌر قدرات المنظمة على تغٌٌر نوع المنتج لغرض التكٌف مع الحاجات الفرٌدة لكل مستهلك ،إذ
تقدم المنتجات والخدمات بحسب تفضٌالته..

 Volume Flexibilityالمجال الثانً :مرونة الحجم
وهً القدرة على تسرٌع أو أبطاء معدل اإلنتاج بسرعة لمعالجة التقلبات الكبٌرة فً الطلب على أن تبقى
المنظمة تعمل بشكل اقتصادي مربح خاصة عند اإلبطاء أي تخفٌض معدل اإلنتاج بمعدل كبٌر.
وت تمثل المرونة بالتكٌف السرٌع لما ٌحصل من تغٌرات فً الظروف التً تواجه المنظمة التً تتطلب منها
االنتقال من منتج ألخر ،أو من مستوى إنتاج آلخر وقٌاس المرونة بمقدار الوقت الذي تستغرقه هذه العملٌة.
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ثالثا /الجانب التطبٌقً

تتضمن هذه الفقرة تحلٌال لنتائج اراء افراد العٌنة فً معمل االحذٌة الرجالٌة.

 1 -3مستوى االهتمام ببٌئة العمل المادٌة :
من خالل معطٌات جدول ( )4بلغت قٌمة الوسط الحسابً لهذا المحور ( ،)2.22وهً أقل من قٌمة الوسط
الفرضً والبالغ ( ،) 3مما ٌعنً أن إجابات العٌنة فً هذا المحور متجه نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام ،مما
ٌعنً ضعف أو عدم االهتمام ببٌئة العمل المادٌة من قبل إدارة المعمل المبحوثة .وبانحراف معٌاري ( ،)1.423اذ
تشٌر اجابات عٌنة البحث إلى وجود تشتت عالً للقٌم حول وسطها الفرضً بحكم ارتفاع درجة االنحراف .مما
ٌعنً ضعف االهتمام ببٌئة العمل المادٌة ،بالرغم من أهمٌته فً المرحلة الحالٌة فً تحسٌن ظروف العمل وزٌادة
اإلنتاجٌة.
جدول ( :)4وصف عام لفقرات محور بٌئة العمل المادٌة
الفقرات
 -1تسعى إدارة المعمل الستبعاد مصادر عدم االرتٌاح
لدى العاملٌن فً مواقع العمل
 -2تهتم إدارة المعمل عند تصمٌم مواقع العمل بتحقٌق
التوافق بٌن المكائن والمعدات والعاملٌن علٌها
 -3تعمل إدارة المعمل على تصمٌم مواقع العمل بما
ٌسهم فً تحسٌن إنتاجٌة العاملٌن
ٌ -4تطلب الوصول إلى األدوات والمعدات والمواد التً
استخدمها أقل قدر من التحرك للوصول إلٌها
 -5تدرٌب األفراد بصورة مستمرة على استخدام العدد
واألدوات الٌدوٌة بصورة صحٌحة وعلى وفق
األغراض المصممة لها
 -6تساهم طرٌقة ترتٌب وتثبٌت العدد واألدوات الٌدوٌة
فً تسهٌل عملٌة الوصول إلٌها وسهولة استخدامها
 -3تقع جمٌع األدوات والمواد المتكررة االستخدام فً
متناول الٌد
 -1تحرص إدارة المعمل على توفٌر الوسائل المساعدة
كـ (القفازات ،واألحذٌة ،واألرضٌات) لتسهٌل استخدام
العدد واألدوات الٌدوٌة
 -2تتوافر وسائل إسناد ألطراف الجسم (للذراعٌن
والمرفقٌن والقدمٌن) عند أسطح العمل فً وضع
الجلوس وعند الحاجة
 -12تحرص إدارة المعمل على سالمة األفراد البدنٌة
وتأمٌنها من الحواف أو الزواٌا الحادة ألسطح العمل
ٌ -11تم إزالة العوائق فً األرضٌات التً تسبب فقدان
التوازن واالنزالق
 -12تتٌح مساحة العمل المتوافرة للفرد مدى كامل
للحركة وتعدٌل الوضع الجسمانً الصحٌح على وفق
ما تتطلبه مهام العمل
الوسط الحسابً العام

اتفق تماما
%
ت

ال اتفق إطالقا ً
%
ت

اتفق
ت

%

بٌن
ت

بٌن
%

ال اتفق
ت

%

14

11.2

22

16.2

32

25.4

33

21.2

21

22

11.6

25

21.2

21

23.3

22

11.6

21

13.1

22

11.6

22

11.6

34

21.1

21

13.1

12

16.1

3.06

2

3.6

21

13.1

34

21.1

33

31.4

13

14.4

2.73

1.145

14

11.2

36

32.5

21

23.3

12

16.1

21

13.1

3.03

1.291

13

11.2

42

33.2

21

13.1

22

11.6

22

11.6

13.0

1.314

22

11.6

13

14.4

35

22.3

35

22.3

2

3.6

3.07

1.225

34

21.1

13

14.4

23

22.2

26

22.2

14

11.2

3.26

1.392

2

3.6

22

16.2

42

33.2

32

25.4

12

16.1

2.75

1.149

13

11.2

21

23.3

31

26.3

12

16.1

23

22.2

2.84

1.320

11

15.3

33

21.2

33

21.2

32

25.4

4

3.4

3.26

1.105

13

14.4

31

26.3

34

21.1

12

1.5

26

22.2

3.03

1.349

2.22

1.423

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

13.1

2.77

1.264

3.04

1.367
1.329
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تفسر نتائج ابعاد بٌئة العمل المادٌة فً المعمل المبحوث بالفقرات االتٌة :

أ -ركزت إجابات العٌنة لفقرة (استبعاد مصادر عدم االرتٌاح) نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام وبنسبة
( ،)%45.1وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.33وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً .وبما
ٌعكس ضعفا ً فً سعً إدارة المعمل الستبعاد مصادر عدم االرتٌاح لدى العاملٌن فً مواقع العمل.
ب -اشارت إجابات العٌنة لفقرة (التوافق بٌن المكائن والمعدات والعاملٌن علٌها) نحو االتفاق واالتفاق التام
وبنسبة ( )%32.1وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.24وهً أكبر من قٌمة الوسط
الفرضً .وهذا ٌؤشر اهتمام واضح من قبل إدارة المعمل بتحقٌق التوافق بٌن المكائن والمعدات والعاملٌن
علٌها عند تصمٌم مواقع العمل.
ج -اتجهت إجابات العٌنة لفقرة (تصمٌم مواقع العمل تخدم إنتاجٌة العاملٌن) نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة
( )%33.2وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.26وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .وهو
ما ٌعكس دور إدارة المعمل فً العمل على تصمٌم مواقع العمل بما ٌسهم فً تحسٌن إنتاجٌة العاملٌن.
د -بٌنت إجابات العٌنة لفقرة (الوصول السهل لألدوات والمعدات والمواد) نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام
وبنسبة ( )%45.1وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.33وهً أقل من قٌمة الوسط
الفرضً .وٌعنً هذا أن الوصول إلى األدوات والمعدات والمواد التً ٌتم استخدامها لٌس بأقل قدر من التحرك
للوصول إلٌها.
هـ -اتجهت إجابات العٌنة لفقرة (التدرٌب المستمر) نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ( )%42.4وهذا ما أكده
الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.23وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌدل على أن المعمل تدرب
أفرادها بصورة مستمرة على استخدام العدد واألدوات الٌدوٌة بصورة صحٌحة وعلى وفق األغراض المصممة
لها.
و -واشارت إجابات العٌنة لفقرة (ترتٌب وتثبٌت العدد واألدوات بشكل ٌسهل الوصول إلٌها) الى االتفاق واالتفاق
التام وبنسبة ( ،)%44.2وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.21وهً أكبر من قٌمة الوسط
الفرضً .مما ٌدل على أن المعمل ترتٌب وتثبٌت العدد واألدوات الٌدوٌة بطرٌقة تسهل عملٌة الوصول إلٌها
واستخدامها.
ز -بلغت نسبة ( )%33من إجابات العٌنة لفقرة (األدوات والمواد فً متناول الٌد) نحو االتفاق واالتفاق التام وهذا
ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.23وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌؤشر على جمٌع
األدوات والمواد المتكررة االستخدام فً متناول الٌد.
ح -واشارت إجابات العٌنة لفقرة (الحرص على توفٌر الوسائل المساعدة) الى االتفاق واالتفاق التام وبنسبة
( )%43.2وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.26وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .مما
ٌدل على حرص إدارة المعمل على توفٌر الوسائل المساعدة كـ (القفازات ،واألحذٌة ،واألرضٌات) فً تسهٌل
استخدام العدد واألدوات الٌدوٌة.
ط -وحددت إجابات العٌنة لفقرة (توافر وسائل إسناد ألطراف الجسم) نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام وبنسبة
( )%41.5وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.35وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً .مما
ٌعكس ضعف اهتمام إدارة المعمل بتوفٌر وسائل إسناد ألطراف الجسم (للذراعٌن والمرفقٌن والقدمٌن) عند
أسطح العمل فً وضع الجلوس وعند الحاجة إلٌها.
ي -ونسبة إجابات العٌنة لفقرة (السالمة البدنٌة لألفراد) كانت ( )%32نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام
وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.14وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌعنً أن إدارة
بشكل ضعٌف على سالمة البدنٌة للعاملٌن وتأمٌنه من الحواف أو الزواٌا الحادة ألسطح العمل.
المعمل تحرص
ٍ
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ك -وتركزت إجابات العٌنة لفقرة (إزالة العوائق فً األرضٌات) نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ()%43.3
وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.26وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌؤشر على
أن إدارة المعمل تزٌل العوائق فً األرضٌات التً تسبب فقدان التوازن واالنزالق.
ل -والفقرة المتعلقة بتوافر مساحة كافٌة للعمل ،اشارت االجابات الى االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ()%42.3
وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.23وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌدل على أن
إدارة المعمل تتٌح مساحة عمل متوافرة للفرد ومدى كامل للحركة وتعدٌل الوضع الجسمانً الصحٌح على وفق
ما تتطلبه مهام العمل.
ومن خالل قٌم االنحراف المعٌاري التً تراوحت بٌن (ٌ )1.322-1.125تضح من ذلك بان إجابات العٌنة كانت
متجانسة .وكذلك ٌالحظ بان نسب االتفاق أو نسب عدم االتفاق كانت فً اغلب الفقرات أقل الـ ( ،)%52وهذا
بسبب أن هناك إجابات وبنسب تراوحت بٌن ( )%33.2-%13.1الختٌار (بٌن بٌن) وهذه النسب تع ًّد نسب كبٌرة
نوعا ما ،مما جعل ظهور النسب بهذا الشكل وهذا انعكس على قٌم الوسط الحسابً ،إذ كانت قٌمه قرٌبة من
الوسط الفرضً سواء أكانت أكبر أو أقل منه.

 2-3تشخٌص واقع مرونة العملٌات الصناعٌة :
بلغت قٌمة الوسط الحسابً لمرونة العملٌات الصناعٌة فً المعمل المبحوث ( )3.223وهً أكبر وبشكل قلٌل
من قٌمة الوسط الفرضً والبالغ ( )3كما مبٌن فً الجدول( )5مما ٌعنً اتجاه العٌنة نحو االتفاق وبشكل قلٌل أو
ممكن أن نقول متجه نحو الحٌاد وخاصة بان نسب الـ (بٌن بٌن) عالٌة جداً ،وبانحراف معٌاري ( .)1.245وهذه
النتائج تعبر عن قلة االهتمام بتطوٌر عنصر المرونة ألغراض زٌادة كفاءة المعمل.
جدول ( ) 5وصف عام لفقرات محور المرونة
الفقرات
 -1تمتلك إدارة المعمل القدرة
على المناورة بالعاملٌن للعمل
فً معظم مكائن ومعدات
المعمل
 -2تستطٌع إدارة المعمل تنفٌذ
طلبات ذات أحجام متنوعة
بسهولة .
 -3لدى المعمل القدرة على
االستجابة السرٌعة للتغٌرات
فً تصامٌم منتجاتها
 -4تستطٌع المعمل التكٌف
ألٌة متغٌرات فً بٌئة العمل
الوسط الحسابً العام

اتفق تماما
%
ت

اتفق
%
ت

بٌن
ت

بٌن
%

ال اتفق
%
ت

ال اتفق إطالقا
%
ت

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

12

1.5

34

21.1

42

35.6

25

21.2

3

5.2

3.13

1.034

5

4.2

42

33.2

42

35.6

11

15.3

13

11.2

3.05

1.053

3

5.2

22

24.6

42

33.2

32

23.1

12

1.5

2.92

1.047

1

6.1

25

21.2

43

36.4

32

23.1

12

1.5

2.91

1.046

3.223

1.245
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تفسر نتائج ابعاد المرونة كاآلتً:

أ -اشارت إجابات العٌنة لفقرة (امتالك القدرة على المناورة بالعاملٌن للعمل فً معظم المكائن والمعدات) الى
االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ( )%33.3وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.13وهً أكبر
من قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌدل على امتالك إدارة المعمل المقدرة الجٌدة على المناورة بالعاملٌن للعمل
فً معظم مكائن ومعدات المعمل ،بحكم امتالكها ( )3222عامل .من خالل امتالك قسم الشؤون الفنٌة
بشكل كبٌر فً التعرف والسٌطرة والقدرة على
مجموعة من المتخصصٌن والعمال المهرة فهذا ساهم
ٍ
المناوبة على مكائن ومعدات المعمل ،وبما ٌساعد على استمرار العملٌة اإلنتاجٌة.
ب -اتجهت إجابات العٌنة لفقرة (سهولة تنفٌذ الطلبات ذات األحجام المتنوعة) نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة
( )%31.1وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )3.25وهً أكبر من قٌمة الوسط الفرضً.
مما ٌؤكد استطاعة إدارة المعمل تنفٌذ طلبات ذات األحجام المتنوعة بسهولة .فً حٌن أظهرت النتائج أنه
باستطاعة المعمل أن ٌنفذ الطلبات بسهولة وسرعة وعلى وفق المواصفات القٌاسٌة المطلوبة ،وبأقل
عٌوب ،لغرض تحقٌق األداء الجٌد أثناء استخدام المنتج الجدٌد ،ومن ثم إشباع طلبات الزبائن.
ج -بٌنت إجابات العٌنة لفقرة (القدرة على االستجابة السرٌعة للتغٌرات فً تصامٌم المنتجات) نحو عدم االتفاق
وعدم االتفاق التام وبنسبة ( )%35.6وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.22وهً أقل من
قٌمة الوسط الفرضً .مما ٌؤشر ذلك ضعف فً مقدرة المعمل على االستجابة السرٌعة للتغٌرات فً تصامٌم
منتجاتها .عدم القدرة على التكٌف نتٌجة المنافسة الشدٌدة للمنتجات الرخٌصة التً أغرقت األسواق
العراقٌة ،وهذا بدوره أضعف اإلمكانات المادٌة المتاحة أمام المعمل ،مما أضعف قدرتها فً االستجابة
السرٌعة للتغٌٌرات فً تصامٌم منتجاتها.
د -اتجهت إجابات العٌنة لفقرة (التكٌف ألٌة متغٌرات فً بٌئة العمل) نحو عدم االتفاق وعدم االتفاق التام وبنسبة
( )%35.6وهذا ما أكده الوسط الحسابً الذي بلغت قٌمته ( )2.21وهً أقل من قٌمة الوسط الفرضً .مما
ٌعنً أن تكٌف المعمل ألٌة متغٌرات فً بٌئة العمل ضعٌفا ً أو أنه لٌس بمستوى الطموح وهو ما استطاعت
الباحثة لمسه.
ومن خالل قٌم االنحراف المعٌاري الذي تراوحت بٌن (ٌ )1.253-1.234الحظ من ذلك بان إجابات العٌنة
كانت متجانسة .وكذلك نالحظ بان نسب االتفاق أو عدم االتفاق كانت أقل من الـ ( )%52وهذا بسبب أن هناك
إجابات وبنسب تراوحت بٌن ( )%36.4-%33.2الختٌار (بٌن بٌن) وهذه النسب تعتبر نسب كبٌرة نوعا ما ،مما
جعل ظهور النسب بهذا الشكل وهذا انعكس على قٌم الوسط الحسابً ،إذ كانت قٌمه قرٌبة من قٌمة الوسط
الفرضً سواء أكانت أكبر أم أقل منه .أظهرت النتائج عدم قابلٌة المعمل للتكٌف ألٌة متغٌرات فً بٌئة العمل مما
ٌتوجب علٌه مواكبة النماذج الحدٌثة فً عملٌات التصنٌع واإلطالع على ما توصل إلٌه العالم ،إذ ٌمكن اإلفادة من
الشبكة الدولٌة ) (Internetفً هذا المجال من أجل التكٌف مع المتغٌرات وإنتاج أحدث المنتجات.

 3-3اختبار فرضٌات البحث
بلغت قٌمة معامل االرتباط بٌن بٌئة العمل المادٌة والمرونة ( )2.53كما مبٌن تفاصٌلها فً الجدول ( )6وهً
قٌمة موجبة ودالة إذ بلغت القٌمة التائٌة المحسوبة ( )3.43وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة عند مستوى داللة
( ،)2.21مما تدل على اختبار الفرضٌة االولى التً تؤكد عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة موجبة بٌن بٌئة العمل
المادٌة والمرونة.
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جدول ( )6العالقة بٌن بٌئة العمل المادٌة ومرونة العملٌات
القٌم والداللة
التفاصٌل
2.53
معامل االرتباط)(r
3.43
اختبار ()t
2.21
مستوى الداللة

وٌبٌن الجدول ( )3تاثٌر بٌئة العمل المادٌة بمرونة العملٌات اذ بلغت قٌمة  Fالمحسوبة والبالغة
( )55.62هً أكبر من قٌمتها الجدولٌة عند مستوى داللة ()2.21
جدول ( )3تاثٌر بٌئة العمل المادٌة بمرونة العملٌات
النتائج
التفاصٌل
1.62
قٌمة الثابت((a
2.46
معامل بٌتا)(b
2.32
معامل التحدٌد
55.62
قٌمة  Fالمحسوبة
2.21
مستوى الداللة
وبما ان قٌمة معامل بٌتا موجبة هذا ٌعنً تأثٌر اٌجابً ذات داللة معنوٌة لبٌئة العمل المادٌة فً المرونة،
وتفسر قٌمة معامل التحدٌد بان تغٌٌر وحدة واحدة فً بٌئة العمل المادٌة سوف ٌفسر بمقدار نسبته ( )%32من
المرونة ،أما قٌمة معامل بٌتا فبلغت ( )2.46أي عند تغٌٌر وحدة واحدة فً بٌئة العمل المادٌة تزداد مرونة
العملٌات بنسبة ( ،)%46وبذلك تكون معادلة االنحدار كاآلتً:
Y=1.62+0.46x
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رابعا  /االستنتاجات والتوصٌات
االستنتاجات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ال تراعً إدارة المعمل المبحوث بٌئة العمل المادٌة ألغراض تطبٌق قواعد الهندسة البشرٌة ،مما
ٌنعكس ذلك سلبا ً فً عدم تحقٌق المالءمة بٌن مواصفات وقدرات العاملٌن وأوصاف العمل المطلوبة.
ٌستعمل المعمل المبحوث وسائل بسٌطة لتسهٌل استخدام العدد واألدوات الٌدوٌة.
تفتقر بٌئة العمل المادٌة فً معمل األحذٌة الرجالٌة إلى مناخ عمل مرٌح من ضوء ودرجة حرارة
ورطوبة ،خالفا ً لما ٌتطلبها تطبٌق قواعد الهندسة البشرٌة المتعلقة بدرجات الحرارة ومالءمتها مع
احتٌاجات األفراد العاملٌن.
محدودٌة االهتمام بالخصائص المتوافرة فً الموارد البشرٌة العاملة فً المعمل من خالل االبتعاد عن
توظٌف تقنٌات عمل متطورة وتدنً المستوى التعلٌمً لألفراد فً المعمل بشكل عام ،وابتعاد معٌار
اختٌار األفراد ومالءمتهم لمواصفات الوظائف التشغٌلٌة.
محدودٌة قدرات المعمل المبحوث فً تغٌٌر منتجاتها وتكٌٌفها لمتطلبات السوق واحتٌاجات الزبائن.
ٌؤدي تطبٌق قواعد بٌئة العمل المادٌة الى تحسٌن كفاءة العملٌات الصناعٌة.

التوصٌات
 -1ضرورة االهتمام بتحسٌن بٌئة العمل الصناعٌة من خالل :
أ -إعادة ترتٌب وتنظٌم مواقع العمل وتصامٌم األدوات والمكائن وأسطح العمل وكل ما ٌحٌط بالعاملٌن بما ٌتالءم
مع قدراتهم العضلٌة والحسٌة والمواصفات التشغٌلٌة المطلوبة.
ب -قٌام اإلدارات العلٌا والتشغٌلٌة فً مواقع العمل بدعم برامج تطبٌق قواعد الهندسة البشرٌة وتوفٌر
المستلزمات والتخصٌصات الالزمة لهذا الغرض واعتبار هذه المهمات ضمن الخطط والنشاطات اإلستراتٌجٌة
للشركة ومصانعها.
ج -االهتمام ببرامج الصحة والسالمة المهنٌة للعاملٌن من خالل توفٌر بٌئة عمل مالئمة لهم.
 -2العمل على إعداد برامج تدرٌبٌة لمتابعة التطورات الحدٌثة فً مٌادٌن الهندسة البشرٌة وقواعدها المتعلقة
بتصامٌم أنظمة العمل وضرورة المشاركة بالمؤتمرات والندوات العلمٌة التً تعقدها المراكز البحثٌة
والتدرٌبٌة المتخصصة فً الكلٌات والمعاهد التقنٌة بهذا الشأن.
 -3العمل على دراسة وتقوٌم االعتبارات الالزمة إلجراء تغٌٌرات تقنٌة تساهم فً استبدال األجهزة والمعدات التً
تعرض جراء تقادمها إلى إصابات وتوترات تؤثر على صحة العاملٌن فً مواقع العمل.
 -4تحسٌ ن الكفاءة التشغٌلٌة للمعدات اإلنتاجٌة الحالٌة من خالل تطبٌق إجراءات الصٌانة اإلنتاجٌة الشاملة بغٌة
المساهمة فً تخفٌض تكالٌف اإلنتاج وتقلٌص التوقفات والعطالت ،وبما تؤدي إلى تحسٌن جودة اإلنتاج
للشركة.
 -5تحسٌن مرونة العملٌات من خالل السٌطرة على تدقٌق حركة المواد األساسٌة لإلنتاج وتخفٌض أوقات الدورة
اإلنتاجٌة وارتفاع كفاءة المكائن وزٌادة اإلنتاجٌة الكلٌة للشركة.
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