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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثـــر الهندســة البشــرية بأبعادهــا )تنظيــم العمــل، واملوقــف والحركــة، والعوامــل 
فــي الشــركات الصناعيــة األردنيــة »شــركة املناصيـــر للزيــوت  البيئيــة، واملعلومــات والعمليــات( علــى األمــن والســامة املهنيــة 
الدراســة أن مســتوى  نتائــج  الشــركة. وأظهــرت  فــي   

ً
)188( عامــا مــن  الدراســة  تكونــت عينــة  واملحروقــات كحالــة دراســية«. 

تصورات العاملين في شركة املناصيـر نحو تطبيق مجاالت الهندسة البشرية في الشركة قد جاءت بمستوى متوسط، وكانت 
تصوراتهــم نحــو تحقــق معاييـــر األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركة كان بمســتوى متوســط أيًضــا. كمــا أشــارت نتائــج الدراســة 
إلــى وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لتطبيــق معاييـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر، حيــث 
كان هنــاك أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لــكل مــن ُبعــد املوقــف والحركــة، و ُبعــد العوامــل البيئيــة، و ُبعــد املعلومــات والعمليــات علــى 
األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركة، وعــدم وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لُبعــد تنظيــم العمــل علــى األمــن والســامة املهنيــة.

وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى اســتحداث وحــدة إداريــة مختصــة فــي كل محطــة تحــت اســم وحــدة الهندســة 
البشــرية تتولــى اإلدارة واإلشــراف علــى ســامة العامليــن فــي املحطــة وســامة املحطــة نفســها وزيــادة البـــرامج التدريبيــة الخاصــة 

بالهندســة البشــرية لكافــة العامليــن بالشــركة لزيــادة معرفتهــم وإملامهــم بأمــور األمــن والســامة املهنيــة.

الكلمات املفتاحية: الهندسة البشرية، السامة املهنية، الشركة األردنية الحديثة للزيوت واملحروقات، األردن.

املقدمة

لــم يعــد خافًيــا علــى اإلدارات العليــا فــي املنظمــات علــى اختــاف أحجامهــا وطبيعــة نشــاطها أن كفاءتهــا ونجاحهــا يتوقــف 
بشــكل رئيــس علــى مواردهــا البشــرية، األمــر الــذي يدعوهــا لتهيئــة كل الفــرص لهــذه املــوارد لانطــاق والنجــاح فــي العمــل. وعلــى 
الرغــم مــن أن درجــة نجــاح املنظمــات الصناعيــة مــازال يقــاس حتــى اآلن بمــدى الكفــاءة فــي إنجــاز العمليــات اإلنتاجيــة واملؤشــرات 
املاليــة، فــإن إدارة املســتقبل ســيتم قيــاس كفاءتهــا بقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الازمــة إلحــداث التغييـــر، والتطويـــر باإلضافــة 
إلــى القــدرة علــى التكيــف مــع البيئــة مــن خــال االبتــكار واإلبــداع. حيــث إن املســتقبل يحتــم علــى املنظمــات الصناعيــة املزيــد 
مــن التـركيـــز علــى املــوارد البشــرية التــي تعــد إحــدى املقومــات األساســية للنجــاح والتعامــل معهــا علــى إنهــا جوهــر أداء املنظمــة 
الصناعيــة، ووســيلتها وهدفهــا، ممــا يعنــي تهيئــة وتكييــف بيئــة العمــل بمــا يتناســب مــع مواصفــات وقــدرات القــوى العاملــة ألجــل 

.)Cuff & Barkhuizen, 2013( التفــوق فــي إنتــاج املنتجــات بجــودة عاليــة

عر معظم املنظمات الصناعية العامل اهتماًما كافًيا أثناء العمل لفتـرات طويلة، حيث كان جل اهتمامهم ُمنصًبا 
ُ
لم ت

على كيفية زيادة اإلنتاج غيـر مهتمين بمراعاة ساعات العمل وماءمة ظروف العمال )Marras & Karwowski, 2006(. وقد 

 *  تم استام البحث في ديسمبر 2020، وقبل للنشر في ينايـر 2021، وتم النشر في يونيو 2021.
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هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أثـــر الهندســة البشــرية )بأبعادهــا: تنظيــم العمــل، واملوقــف والحركــة، والعوامــل البيئيــة، 
واملعلومــات والعمليــات( علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركات الصناعيــة األردنيــة، شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات كحالــة 
أن مســتوى  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  للزيــوت واملحروقــات.  املناصيـــر  فــي شــركة   

ً
عامــا  )188( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  دراســية. 

تصــورات العامليــن فــي شــركة املناصيـــر نحــو تطبيــق مجــاالت الهندســة البشــرية فــي الشــركة قــد جــاءت بمســتوى متوســط، وكانــت 
تصوراتهــم نحــو تحقــق معاييـــر األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركة كان بمســتوى متوســط أيًضــا. كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى 
وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لتطبيــق معاييـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر، حيــث كان هنــاك 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لــكل مــن بعــد املوقــف والحركــة، وبعــد العوامــل البيئيــة، وبعــد املعلومــات والعمليــات علــى األمــن والســامة 
املهنيــة فــي الشــركة، وعــدم وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لبعــد تنظيــم العمــل علــى األمــن والســامة املهنيــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة 
العمــل علــى اســتحداث وحــدة إداريــة مختصــة فــي كل محطــة تحــت اســم وحــدة الهندســة البشــرية تتولــى اإلدارة واإلشــراف علــى ســامة 
العامليــن فــي املحطــة وســامة املحطــة نفســها وزيــادة البـــرامج التدريبيــة الخاصــة بالهندســة البشــرية لكافــة العامليــن بالشــركة لزيــادة 

معرفتهــم وإملامهــم بأمــور األمــن والســامة املهنيــة.
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تنبــه الباحثــون لذلــك وبــدأوا بإجــراء الدراســات للبحــث عــن البيئــة األمثــل التــي تتناســب مــع العامــل وتـــزيد مــن إنتاجــه، وبالوقــت 
حــد مــن إصابــات العمــل الناتجــة عــن الظــروف غيـــر املناســبة للعمــل، والكشــف 

ُ
نفســه تحقــق ربحيــة وجــودة فــي اإلنتــاج وت

عــن قــدرات ومهــارات العامليــن. وقــد ســاهمت نتائــج تلــك الدراســات مــن أمثــال )Jekayinfa, 2008; Burton et al., 2017( فــي 
زيــادة وعــي أصحــاب القــرار فــي املنظمــات بأهميــة تحســين التفاعــل بيــن العامــل والبيئــة أو األنظمــة املحيطــة بــه للســعي وراء رفــع 
كفــاءة األداء الــذي يتميـــز بالســامة والكفــاءة وهــو مــا أطلــق عليــه بمصطلــح الهندســة البشــرية. فالهندســة البشــرية هــي دراســة 
العاقــة بيــن الفــرد وبيئــة عملــه بغيــة أداء العمــل بكفــاءة أكبـــر والتقليــل مــن حــاالت التعــب واإلجهــاد التــي يتعــرض لهــا الفــرد 
)Jabbour, 2011(، وبالتالــي فــإن البيئــة التــي يعمــل فيهــا الفــرد ليســت املحيــط أو الحيـــز الــذي يوجــد فيــه فحســب، بــل تشــمل 
جميــع املاكينــات واآلالت وطــرق العمــل والتنظيــم الــذي يعمــل فيــه مــع أفــراد آخريــن ولهــا عاقــة مباشــرة بالفــرد مــن حيــث 

قدراتــه وقابليتــه.

وفــي دراســة أجراهــا جيكينفــا )Jekayinfa, 2008( تبيــن أن املنظمــات التــي اهتمــت بالهندســة البشــرية، فــإن ذلــك قــد 
انعكــس علــى النتائــج العامــة فحققــت نجاًحــا كبيـــًرا، وكان مــن أهــم مــا توصلــت لهــا تلــك املنظمــات هــو اهتمــام املوظــف بعملــه 
وبــذل جهــد إنتاجــي مميـــز، وأشــار بيـــرتون وآخــرون )Burton et al., 2017(   إلــى وجــود عاقــة وطيــدة بيــن الهندســة البشــرية 
والقــدرة اإلنتاجيــة، هــذا يــدل أنــه عندمــا يشــعر املوظــف باألمــان داخــل محيــط عملــه وتوفيـــر املعــدات واألدوات التــي تتناســب 
مــع خصائصــه الفيـــزيائية، فــإن والءه يـــزداد وحبــه ببــذل املزيــد مــن الجهــد دون هــدف مــادي، وينعكــس ذلــك علــى ازديــاد القــدرة 

اإلنتاجيــة األمــر الــذي دفــع املهتميــن والباحثــون لاهتمــام بموضــوع األمــن والســامة وأعطــوه أوليــة كبـــرى بدراســاتهم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

نتيجــة التغيـــرات املســتمرة فــي العوامــل البيئيــة  تواجــه املؤسســات والشــركات فــي األردن تحديــات كبيـــرة، خاصــة 
الخارجيــة. وتؤثـــر العوامــل التقنيــة واالقتصاديــة والســكانية والتشــريعية علــى آليــة عمــل املؤسســات والشــركات. واســتجابة 
لهــذه التحديــات، يتخــذ قــادة األعمــال تدابيـــر تتعلــق بشــكل خــاص بالقــوى العاملــة بهــدف التكّيــف مــع التغييـــر وتقليــل اآلثــار 
الســلبية املتـــرتبة علــى مؤسســاتهم وشــركاتهم. ممــا دفــع املنظمــات ومــدراء الصحــة والســامة إلــى االهتمــام، واملشــاركة فــي وضــع 
وتصميم املعاييـــر واملواصفات وإتباع قواعد الهندســة البشــرية ووضع اإلرشــادات التي توضح كيفية أداء العاملين بالشــركة 
بطريقــة آمنــة دون وقــوع إصابــات، وقــد توفــرت البـــرامج التدريبيــة التــي تخــص الســامة املهنيــة التــي يجــب خضــوع جميــع 
العامليــن لهــا وباألخــص العامليــن الذيــن مــن املحتمــل تعرضهــم لإلصابــات واملخاطــر بســبب طبيعــة عملهــم، ومــن هنــا فــإن 
يجــب تدريــب العامليــن الجــدد أو القائميــن علــى قواعــد الصحــة والســامة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإن علــى املديـــرين 
تصميــم املكاتــب واآلالت واملعــدات واألدوات الخاضعــة ملواصفــات ومعاييـــر الصحــة والســامة املهنيــة لتوفيـــر بيئــة عمــل 
املتعلقــة  املفاهيــم  بعــض  علــى  الضــوء  إلقــاء  الدراســة  لهــذه  النظــري  اإلطــار  خــال  مــن  وســنحاول   .)Neitzel, 2018(آمنــة

بالهندســة البشــرية والســامة املهنيــة مــن حيــث مفهومهــا وأهميتهــا وأبعادهــا.

الهندسة البشرية

عــّد الهندســة البشــرية مــن العلــوم الحديثــة نوعــا مــا، والتــي تعــود بدايتهــا إلــى الحــرب العامليــة األولــى حيــث عقــد مؤتمــًرا فــي 
ُ
ت

بـــريطانيا ملناقشــة تحســين ظــروف العمــل والعامليــن، ذلــك إنــه فــي تلــك الفتـــرة تــم االهتمــام بتصميــم أنظمــة وآالت عمــل حديثــة 
عــّد الــدول األوروبيــة األكثـــر 

ُ
دون مراعــاة لقــدرات وطاقــات األشــخاص الذيــن ســيعملون عليهــا )الســماك والســمان، 2012(، وت

تقدمــا فــي هــذا املجــال تليهــا أمريــكا وكنــدا. وعلــى الرغــم مــن كل هــذا االهتمــام فهنــاك العديــد مــن قضايــا الهندســة البشــرية التــي 
 .)Woo, White & Lai, 2016( لــم يتــم حلهــا حتــى وقتنــا هــذا

مفهوم الهندسة البشرية وفوائدها 1-

أشــار دول ونيومــان )Dul & Neumann, 2007( إلــى أن الهندســة البشــرية تعنــي العمليــة التــي تهــدف الوصــول للموائمــة 
بيــن الهــدف ااِلقتصــادي والهــدف ااِلجتماعــي مــن خــال معرفــة التفاعــل بيــن قــدرات اإلنســان ونظــام العمــل. فــي حيــن تناولهــا 
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كومــرو وكــي كوجــوالري )Kumru & Kihcogulari, 2008( مــن جانــب إنهــا االســتخدام اآلمــن والفعــال واملريــح لــآالت والكمائــن 
واملعــدات مــن خــال املعرفــة املتخصصــة بخصائــص الجســم البشــري وقدراتــه ومحدداتــه.

ــا مــن فســيولوجيا اإلنســان، وبنــاء 
ً
فــي حيــن عرفهــا ســاك وآخــرون )Slack et al., 2010( أنهــا تصميــم العمــل انطاق

علــى مــا تقــدم فإنــه ســيتم تنــاول الهندســة البشــرية إجرائًيــا لغايــات هــذه الدراســة علــى إنهــا »االهتمــام ببيئــة العمــل املاديــة 
مــن خــال كيفيــة تفاعــل العامــل جســميا مــع األدوات واآلالت واملعــدات وتأثيـــر هــذه التفاعــات علــى جســم العامــل فيمــا 
يتعلــق باملوقــف والحركــة والضــرر الجســدي وحــدوث إصابــات وكيفيــة التعامــل مــع املــواد املســتخدمة أثنــاء العمــل فــي شــركة 

املناصيـــر لتوزيــع الزيــوت واملحروقــات.

      :)Salmon et al., 2017( للهندسة البشرية العديد من الفوائد، ومنها ما ذكره ساملون

رفع الكفاءة اإلنتاجية وانخفاض تكلفة التدريب والتقليل من اإلجهاد البشري وتحسين األداء.- 

زيادة الشعور باألمان لدى العاملين وتأمين الصحة والسامة للعاملين وبالتالي زيادة الشعور بالوالء.- 

تقليل الوقت الضائع والغيابات واإلجازات واملحافظة على مقدار استهاك الطاقة البشرية.- 

وللهندسة البشرية مجموعة متكاملة من األبعاد تشمل املوقف والحركة،و العوامل البيئية،و املعلومات والعمليات، 
وتنظيــم العمــل )عوجــان، 2019؛ Jabbour, 2011; Jekayinfa, 2008( والتــي تهــدف إلــى توفيـــر وبنــاء بيئــة عمــل آمنــه وصحيــة 

خاليــة مــن املخاطــر التــي تقــع فــي مــكان العمــل. وفيمــا يلــي توضيــح لهــذه األبعــاد:

املوقف والحركة 2-

الفيـــزيائية  العامليــن  وقــدرات  وخصائــص  البيئــة  بيــن  األفضــل  التطابــق  إلــى  للوصــول  العمــل  ببيئــة  االهتمــام  وتعنــي 
والهيكليــة بهــدف تحقيــق التكيــف بينهمــا بــدال مــن التكيــف اإلجبــاري عــن طريــق تصميــم األدوات واملعــدات بشــكل يتناســب مــع 

قــدرات وخصائــص العامليــن للحــد مــن التعــرض للخطــر واإلصابــة والتعــب واإلرهــاق الجســدي.

العوامل البيئية 3-

هــي مجموعــة مــن العوامــل الفيـــزيائية التــي لهــا تأثيـــر علــى أداء العامليــن مثــل اإلضــاءة، الحــرارة البـــرودة والرطوبــة، 
االهتـــزاز، والضوضــاء، لذلــك يجــب أخــذ هــذه العوامــل بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم أي مهمــة لتحقيــق املاءمــة بيــن العامــل 
الفيـــزيائي والعامــل البشــري. حيــث إن تحقيــق تكُيــف العوامــل البيئيــة مثــل )الحرارة،والرطوبــة( مــع خصائــص العامليــن داخــل 
محيطهــا وتوفيـــر الظــروف املناســبة، التــي تؤثـــر ِإيجاًبــا علــى ســلوكهم وكفــاءة إنتاجيتهــم، دون إلحــاق الضــرر بهــم تعكــس صــورة 

 بغيـــرها مــن املنظمــات املنافســة.
ً
جيــدة عــن املنظمــة مقارنــة

املعلومات والعمليات  -

وتشــمل  للعامليــن،  والجســدية  العقليــة  القــدرات  مــع  تتناســب  التــي  بالطريقــة  الوظائــف  تصميــم  إعــادة  إلــى  وتشيـــر 
األنظمــة والعمليــات واملعلومــات ممــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات جديــدة تخــص بـــرامج التدريــب وبتحديــد مســئوليات العامليــن 
املخاطــر  مــن  بالحــد  املتعلــق  التدريبــي  البـــرنامج  وتنفيــذ  التدريبيــة  االحتياجــات  كفــرق ومجموعــات ومشــاركتهم فــي تحديــد 

واإلصابــات بحيــث تتمكــن بيئــة العمــل مــن التغلــب علــى التحديــات.

تنظيم العمل 5-

وتعنــي أســلوب ونهــج اإلدارة املتمثــل بالبســاطة والوضــوح، وتحديــد املســئولية، وخطــوط الســلطة التــي تتجــه، وســاعات 
 معــدل العمــل املحــدد 

ً
العمــل، أو التدريــب التــي تنعكــس علــى إنتاجيــة وطاقــة وأيًضــا علــى حيــاة الفــرد ســلًبا أو إيجاًبــا، فمثــا

 مــن تحديــد ســاعات عمــل طويلــة، وباملقابــل للتعــرف علــى حاجــة العامليــن القائميــن علــى العمــل للتدريــب، وبنــاء نظــام 
ً
بــدال

حوافــز ُمجــدي، وتخصيــص رواتــب تتطابــق مــع الوظيفــة املوكلــة، وتلقــي النظــر علــى أهميــة تحديــد أوقــات الراحــة التــي يتطلبهــا 
العاملــون للتقليــل مــن اإلجهــاد. كذلــك االهتمــام بالتخصــص وامليــول والقــدرة بحيــث يتــم تصنيــف العمــل إلــى أعمــال يدويــة، 

وأعمــال فنيــة وأعمــال ذهنيــة، وأعمــال إداريــة.
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 السالمة املهنية

ببعــض  القيــام  مــن  البــد  املنظمــة  وأهــداف  أهدافهــا  وتحقــق  بنجــاح  أطرافهــا  بكافــة  اإلنتاجيــة  العمليــة  تكتمــل  ـكـي 
اإلجــراءات االحتياطيــة لتجنــب الوقــوع فــي املخاطــر الصناعيــة وحمايــة األفــراد واملمتلــكات والبيئــة مــن أي ضــرر وقــد يلحــق بهــا، 
ولتفــادي هــذه املخاطــر يجــب علــى املؤسســة احتـــرام مبــادئ األمــن الصناعــي التــي تـــرتكز علــى توفيـــر بيئــة عمــل آمنــة، وتوفيـــر 
معــدات الســامة الشــخصية، وإجــراءات الطــوارئ، وإن كل خلــل أو مســاس بهــذه املبــادئ أو إهمالهــا ســيؤدي حتمــا إلــى وقــوع 

خســائر كبيـــرة فــي املؤسســة ســواء تعلــق األمــر بالعمــال أو املمتلــكات أو البيئــة.

مفهوم األمن والسالمة املهنية 1-

لــم يتفــق الباحثــون حــول تســمية هــذا املصطلــح، فمنهــم مــن نظــر إليــه علــى أنــه أمــن صناعــي واآلخــر علــى أنــه صحــة 
وســامة مهنيــة. وبالرغــم مــن هــذا التبايــن فــي التســمية إال أنهمــا فــي جوهرهمــا �شــيء واحــد باعتبــار أن كاهمــا يشيـــران إلــى توفيـــر 
األمــن والصحــة داخــل املنظمــة. فعرفهــا بوخمخــم ومو�شــى )2009( علــى إنهــا حمايــة جميــع عناصــر اإلنتــاج مــن الضــرر الــذي 
تســببه لهــم حــوادث العمــل وفــي مقدمــة هــذه العناصــر العنصــر البشــري. بينمــا تناولهــا صقــر )2008( علــى أنهــا »مجموعــة 
األســاليب والجهــود الهندســية والتنظيميــة التــي يجــب أن تتخــذ، ملنــع أي عمــل مقصــود، أو غيـــر مقصــود، قــد يــؤدي إلــى عرقلــة 
اســتمرارية اإلنتــاج فــي املنشــأة تحــت كافــة الظــروف، والتقليــل وحصــر آثــار أي إصابــة قــد تحــدث«.  وقــال نجــم )2005( أن 
األمــن الصناعــي أو الســامة املهنيــة هــو عبــارة عــن “العلــم الــذي يهتــم بالحفــاظ علــى ســامة اإلنســان، وذلــك بتوفيـــر بيئــات 
عمــل آمنــة خاليــة مــن مســببات الحــوادث أو اإلصابــات أو األمــراض املهنيــة. أو بعبــارة أخــرى هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات 
والقواعــد والنظــم فــي إطــار تشــريعي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى اإلنســان مــن خطــر اإلصابــة والحفــاظ علــى املمتلــكات مــن خطــر 

التلــف والضيــاع”

وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول إن األمــن والســامة املهنيــة هــو القيــام املنظمــات بإيجــاد تدابيـــر وقائيــة واحتـــرازية مــن 
خــال بـــرامج مناســبة لتفــادي كل مــا مــن شــأنه أن يعــرض ســامة املنظمــة والعامليــن واملمتلــكات ألي خطــر ممكــن ويعطــل 

سيـــر العمليــة اإلنتاجيــة.

أهمية األمن والسالمة املهنية 2-

تتلخــص أهــداف وأهميــة الســامة والصحــة املهنيــة فــي حمايــة عناصــر اإلنتــاج مــن الضــرر والتلــف الــذي يلحــق بهــا مــن جــراء 
وقــوع حــوادث وإصابــات العمــل؛ وذلــك عــن طريــق تطبيــق مجموعــة مــن اإلجــراءات واالحتياطــات الوقائيــة بهــدف تأميــن بيئــة عمــل 

آمنــة خاليــة مــن املخاطــر واألمــراض املهنيــة ســواء للعامليــن أو الزائريــن. ومــن هــذه األهــداف مــا ذكرهــا )شــحادة، 2000(:

توفيـــر حمايــة العناصــر البشــرية مــن األضــرار الناتجــة عــن مخاطــر العمــل وظــروف البيئــة، وذلــك عــن طريــق إزالــة - 
مســببات الخطــر وتقليــل التعــرض لهــا.

توفيـــر بيئــة عمــل آمنــة تحقــق الوقايــة مــن املخاطــر ملســتخدمي املختبـــرات العلميــة والعامليــن فيهــا، وذلــك بإيجــاد - 
االحتياطــات واإلجــراءات الوقائيــة الازمــة

حماية عناصر اإلنتاج من التلف والضياع نتيجة لحوادث العمل، ويشمل اآلالت واألماكن واألجهزة واملعدات واملواد.- 

تخفيــض النفقــات املتعلقــة بوقــت العمــل الضائــع نتيجــة حــدوث إصابــات العمــل واألمــراض املهنيــة وتكاليــف اســتبدال - 
العامــل وتدريــب مــن يحــل محلــه والنفقــات التــي تتـــرتب عــن ذلــك مــن تأخيـــر فــي إنجــاز العمــل ومواعيــد التســليم.

تقليــل حــوادث العمــل وتوفيـــر بيئــة عمــل صحيــة وقليلــة املخاطــر وتوفيـــر نظــام العمــل املناســب والتقليــل مــن اآلثــار - 
النفســية الناجمــة عــن الحــوادث واألمــراض الصناعيــة وتدعيــم العاقــات اإلنســانية بيــن اإلدارة والعامليــن.

 الدراسات السابقة

تعــددت الّدراســات الســابقة التــي تناولــت متغيـــرات الدراســة الحاليــة، كدراســة محمــود وعبــد هللا )2020( التــي هدفــت 
بيــان أثـــر عناصــر الهندســة البشــرية بتحقيــق الســعادة فــي مــكان العمــل ألفــراد العامليــن وعــدد مــن مــدراء الشــعب فــي مصنــع 
جابـــر بــن حيــان فــي مدينــة املوصــل. حيــث هــدف ذلــك البحــث إلــى معرفــة أثـــر كل عنصــر مــن عناصــر الهندســة البشــرية منفــردة 
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)البيئــة املاديــة، والتـــزام اإلدارة العليــا، واملراقبــة الصحيــة( فــي تحقيــق الســعادة فــي مــكان العمــل مــن حيــث أبعادهــا )الرضــا 
الوظيفــي، واالرتبــاط بالعمــل، والرفــاه العاطفــي(. واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال االعتمــاد علــى 
االســتبانة كأداة رئيســة فــي جمــع البيانــات مــن املنظمــة املبحوثــة والتــي شــملت )761( فــرد. كشــفت النتائــج أن ُبعــد التـــزام 
اإلدارة العليــا كان لــه التأثيـــر األكبـــر فــي تحقيــق أبعــاد الســعادة فــي مــكان العمــل. لذلــك، فقــد أو�شــى الباحثــان إلــى تعزيـــزه مــن 

خــال بنــاء ثقافــة تنظيميــة داعمــة ألفــراد العامليــن واســتخدام األســاليب اإلداريــة الحديثــة فــي التعامــل معهــم.

وهدفــت دراســة خــان ويحيــاوي وزاوي )2019( إلــى التعــرف علــى مــدى مســاهمة إعــادة هندســة املــوارد البشــرية فــي توفيـــر 
وتعزيـــز نظــم أو ممارســات األداء العالــي، وذلــك باســتطاع آراء املــدراء فــي بعــض املؤسســات االقتصاديــة بواليــة بســكرة بدولــة 
الجزائــر. تكونــت عينــة الدراســة مــن )119( مــن رؤســاء املؤسســات االقتصاديــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد أثـــر ذو 
داللة إحصائية إلعادة هندســة املوارد البشــرية بأبعادها في تعزيـــز نظم عمل األداء العالي باملؤسســات محل الدراســة، حيث 
كانــت القــدرة التفسيـــرية مقبولــة. وعليــه اقتـــرحت تلــك الدراســة علــى املؤسســات املبحوثــة ضــرورة تطبيــق أســلوب إعــادة 
 فــي ظــل 

ً
 بتحقيــق نتائــج متميـــزة، والــذي لــن يكــون تطبيقــه ســها

ً
هندســة املــوارد البشــرية فــي حــال اهتمــت املؤسســات فعــا

الظــروف الحاليــة للمؤسســات إال إذا تــم توفيـــر األرضيــة املناســبة لتطبيقــه والتخلــص مــن املعيقــات التــي تحــول دون ذلــك.

كمــا هدفــت دراســة )Fritzsche et al., 2014( إلــى بيــان تأثيـــر الهندســة البشــرية الجيــدة وتنــوع الفريــق علــى التقليــل 
مــن مســتوى الغيــاب واألخطــاء فــي عمليــة التصنيــع. تكونــت عينــة الدراســة مــن )639( موظًفــا فــي )56( فريــق يعملــون باملصنــع. 
أظهــرت نتائــج الدراســة علــى أنــه يجــب تصميــم بيئــة عمــل مناســبة تحافــظ علــى قــدرة املوظــف وباألخــص كبــار الســن، وإنشــاء 
فــرق عمــل منســجمه يتناوبــون بطريقــة منتظمــة علــى العمــل، وتبيــن أنــه عندمــا يتــم أخــذ قواعــد الهندســة البشــرية بعيــن 
االعتبــار عنــد تصميــم مــكان العمــل بــكل مــا فيــه مــن معــدات وآالت وأدوات يســاعد العامليــن علــى تكويــن فــرق عمــل ناجحــة، 

وهــذا يقلــل مــن مســتوى غيــاب املوظــف بســبب اإلصابــة.

وتناولــت دراســة )Walker & Talit, 2013( العوامــل التــي تؤثـــر علــى الصحــة والســامة املهنيــة فــي الصناعــات املختلفــة، 
تكونــت عينــة الدراســة مــن )50( مديـــر إنتــاج. أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك عوامــل مختلفــة تؤثـــر علــى إنتــاج العمــال 
الوقايــة الشــخصية  فــي معــدات  نقــص  بيئــة حــارة، ووجــود ضوضــاء داخــل املصانــع، كذلــك أظهــرت أن هنــاك  منهــا وجــود 
املســتخدمة، كمــا إن املــدراء تســلموا شــكاوى مــن العمــال مــن حيــث األعيــاء وألــم الظهــر، وألــم أعلــى الجســم وصــداع، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة أن اإلدارة ليــس لديهــا معلومــات كافيــة عــن العوامــل اإلنســانية التــي يتعــرض لهــا العاملــون، وأن هنــاك قلــة 
فــي املهــارات لــدى العامليــن ونقــص فــي التدريــب. وتــم تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا أهميــة توعيــة العمــال بأهميــة 

إجــراءات الصحــة والســامة املهنيــة وكيفيــة الوقايــة مــن الحــوادث.

أمــا دراســة الســبيعي )2013(، فقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى الرضــا عــن مســتوى خدمــات األمــن والســامة فــي 
 فيهــا. أظهــرت نتائــج الدراســة أن 

ً
مدينــة امللــك فهــد الطبيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر عينــة مــن )403( عامــا

أفــراد الدراســة موافقــون إلــى حــد مــا علــى أبـــرز مامــح الرضــا لــدى العامليــن عــن خدمــات األمــن والســامة فــي مدينــة امللــك فهــد 
 علــى رضــا العامليــن عــن خدمــات األمــن والســامة فــي تلــك املدينــة الطبيــة. وأوصــت الدراســة 

ً
الطبيــة وعلــى العوامــل املؤثـــرة ســلبا

بعــدة توصيــات مــن أهمهــا زيــادة أعــداد منســوبي األمــن والســامة بمــا يتناســب مــع أعــداد العامليــن فــي مدينــة امللــك فهــد الطبيــة.

وأجــرى الســمان والعبيــدي )2012( دراســة هدفــت إلــى تحديــد طبيعــة العاقــة واألثـــر بيــن الهندســة البشــرية ومتطلبــات 
فــي البيئــة الصناعيــة مــن إهمــال قواعــد  إقامــة مواصفــة إدارة الصحــة والســامة املهنيــة، إلــى جانــب تشــخيص املشــكات 
الهندســة البشــرية والعمــل علــى معالجتهــا ميدانيــا باالســتناد إلــى الجانــب النظــري، ومــن خــال دراســة اســتطاعية فــي أحــد 
مصانــع األلبســة فــي العــراق، تــم جمــع البيانــات عــن طريــق اســتبانات وزعــت بعــدد )8  ( اســتبيان علــى األفــراد العامليــن فــي 
الخطوط واألقســام اإلنتاجية. وكانت أبـــرز النتائج هو وجود حالة التـــزام جزئي بقواعد الهندســة البشــرية املتعلقة بتصميم 
مهــام العمــل، وضعــف اطــاع اإلدارة بمســتوياتها املختلفــة علــى املفاهيــم الحديثــة واملعاصــرة ألنظمــة إدارة الصحــة والســامة 
املهنيــة، باإلضافــة إلــى وجــود أثـــر إيجابــي ذو داللــة إحصائيــة للهندســة البشــرية علــى متطلبــات إدارة الصحــة والســامة املهنيــة.

فــي حيــن أجــرى الســماك )2012( دراســة هدفــت إلــى توضيــح تأثيـــر عمليــات إدارة املعرفــة فــي الصحــة والســامة املهنيــة 
للعامليــن مــن أجــل الوقايــة مــن مخاطــر بيئــة العمــل. تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعــة مــن العامليــن فــي قســم الصحــة 
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والســامة املهنيــة فــي الشــركة العامــة لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة فــي العــراق. وقــد تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن 
النتائــج والتوصيــات التــي ركــزت علــى أن عمليــات إدارة املعرفــة تســاعد الشــركات الصناعيــة بصــورة عامــة والشــركة العامــة 
لصناعــة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة فــي العــراق بصــورة خاصــة علــى تأميــن البيئــة الصحيــة اآلمنــة ونشــر ثقافــة الصحــة 

والســامة املهنيــة والتقليــل مــن إصابــات العمــل واألمــراض املهنيــة.

فــي  العلميــة  املختبـــرات  فــي  املهنيــة  الســامة والصحــة  إجــراءات  مــدى فعاليــة  بتقييــم  الهابيــل وعايــش )2012(  وقــام 
. حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة إن التـــزام اإلدارة 

ً
الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )218( فــردا

العليــا يؤثـــر بدرجــة متوســطة علــى فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة فــي املختبـــرات العلميــة، كمــا إن توفيـــر قواعــد 
ووســائل الســامة والوقايــة فــي بيئــة العمــل يؤثـــر بدرجــة متوســطة علــى فعاليــة إجــراءات الســامة والصحــة املهنيــة.

علــى  البشــرية  املــوارد  هندســة  أثـــر  تناولــت  الدراســات  هــذه  أن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  خــال  مــن  يتضــح 
املنظمــات  واثـــرها علــى العديــد مــن املتغيـــرات، وتناولــت كذلــك واقــع تطبيــق األمــن الصناعــي واألمــن والســامة املهنيــة، ولكــن 
هــذه الدراســات لــم تتنــاول موضوًعــا غايــة فــي األهميــة، وهــو دور وأثـــر الهندســة البشــرية فــي تحقيــق متطلبــات األمــن والســامة 
املهنيــة فــي واحــدة مــن أهــم الشــركات فــي األردن والتــي تحتــاج إلــى مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات نظــًرا لطبيعــة عملهــا واملتمثلــة 
بنقــل وتوزيــع املحروقــات والزيــوت كونهــا األكثـــر عرضــة للحــوادث واألخطــار، ومــن هــذه الدراســات ذات الصلــة باملوضــوع، 
ولعــل مــا يميـــز هــذه الدراســة محاولتهــا معرفــة أثـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركات الصناعيــة 

األردنيــة: دراســة حالــة شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

مشكلة الدراسة

فــي مجــال التكنولوجيــا والصناعــة والخدمــات، إال أن بيئــة  الــذي حققتــه املنظمــات املختلفــة  ورغــم التقــدم الكبيـــر 
عملهــا ال تـــزال محاطــة بعديــد مــن املخاطــر التــي تهــدد العامليــن وتعــرض أمنهــم وســامتهم للخطــر، حيــث أشــارت تقاريـــر منظمــة 
العمــل الدوليــة إن املاييــن مــن العمــال يموتــون أو يعانــون مــن األمــراض واإلصابــات نتيجــة ظــروف عملهــم )نجــم، 2005(. 
وبشــكل خــاص فــإن العامليــن فــي الشــركات الصناعيــة بشــكل عــام والبتـــرولية بشــكل خــاص فــي الــدول الناميــة ومنهــا األردن قــد 
يكونــون األكثـــر عرضــه للمخاطــر عنــد التعامــل مــع املــواد الخطــرة، ســواء أكانــت ســائلة أو غازيــة أو صلبــة وخصوًصــا فــي حالــة 

عــدم معرفتهــم للتدابيـــر الوقائيــة الواجــب اتخاذهــا فــي أثنــاء العمــل.

ولذلــك تحــاول كثيـــر مــن هــذه الشــركات تبنــي املمارســات الحديثــة التــي تمكنهــا مــن تحســين األمــن والســامة املهنيــة 
لعامليهــا ومــن هــذه املمارســات مــا يعــرف بالهندســة البشــرية والتــي تعنــى بدراســة تفاعــل العامــل جســميا مــع األدوات واآلالت. 
ويتضــح مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة حســب علــم الباحثيــن قلــة فــي الدراســات العربيــة التــي تـــربط بيــن مفهومــي 
الهندســة البشــرية مــن جانــب واألمــن والســامة املهنيــة مــن جانــب آخــر وخاصــة فــي الشــركات البتـــروكيمياوية فــي الــدول الناميــة 
ومنهــا األردن. لذلــك فــإن هــذه الدراســة جــاءت لتســليط الضــوء علــى أثـــر الهندســة البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة فــي 

شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات كدراســة حالــة لواقــع الشــركات الصناعيــة البتـــروكيماوية فــي األردن.

أهمية الدراسة

فــي  فــي الكشــف عــن أثـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة  تأتــي أهميــة الدراســة مــن الناحيــة النظريــة 
الشــركات الصناعيــة األردنيــة: دراســة حالــة الشــركة األردنيــة الحديثــة لخدمــات الزيــوت واملحروقــات )املناصيـــر( مــن خــال 
تقديــم إطــار نظــري عــن متغيـــرات الدراســة الرئيســة )الهندســة البشــرية واألمــن والســامة املهنيــة( مــن خــال تحليــل األدبيــات 
)املوقــف والحركــة،  بأبعادهــا  البشــرية  املــوارد  لهندســة  املباشــر  األثـــر  علــى  والتعــرف  الســابقة،  والدراســات  املتخصصــة 
والعوامــل البيئيــة،و املعلومــات والعمليــات، وتنظيــم العمل(علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركة األردنيــة الحديثــة لتوزيــع 

املحروقــات والزيــوت )املناصيـــر(.

وتتجلــى أهميــة هــذه الدراســة أيًضــا مــن خــال محاولتهــا تمهيــد الطريــق أمــام الباحثيــن للتوســع فــي دراســة أثـــر الهندســة 
البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة عــن طريــق إدخــال متغيـــرات جديــدة عليهــا.
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أمــا األهميــة التطبيقيــة للدراســة الحاليــة، فتتجلــى مــن خــال حرصهــا علــى تقديــم توصيــات للمســئولين فــي الشــركة 
البشــرية  الهندســة  للزيــوت واملحروقــات عــن كيفيــة اســتخدام معاييـــر  البتـــروكيميائية، ومنهــا شــركة املناصيـــر  الصناعيــة 

لتحســين األمــن والســامة املهنيــة ولتحقيــق النمــو واالزدهــار.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس للتحقق من مستوى تصورات العاملين في شركة املناصيـر للزيوت واملحروقات نحو 
تطبيــق مجــاالت الهندســة البشــرية بأبعادهــا )املوقــف والحركــة، والعوامــل البيئيــة، وتنظيــم العمــل، واملعلومــات والعمليــات( 
فــي الشــركة، وتصوراتهــم نحــو تحقــق معاييـــر األمــن والســامة املهنيــة فــي الشــركة، كمــا تهــدف الدراســة أيًضــا إلــى بيــان أثـــر 

تطبيــق معاييـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

فرضيات الدراسة

H( بافتـراض أنـه ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عنـد الداللـة )α≤ 0.05( لهندسة 
0
يمكن صياغة الفرضية الرئيسة )

املــوارد البشــرية بأبعادهــا( املوقــف والحركــة، العوامــل البيئيــة، املعلومــات والعمليــات، وتنظيــم العمــل( علــى األمــن والســامة 
املهنية في الشــركة املناصيـــر للزيوت واملحروقات.

وتم صياغة هذه الفرضية وفرضياتها الفرعية اســتناًدا إلى مشــكلة الدراســة وأهدافها وباالســتعانة بالدراســات التالية 
 .)Jekayinfa, 2008; Jabbour, 2011; Olabode et al., 2017; Thatcher et al., 2018( فيما يخص أبعاد الهندسة البشرية

ويتفــرع عــن هــذه الفرضيــة الرئيســة الفرضيــات الفرعيــة التالية:

( الفرضيــة الفرعيــة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنـــد الداللـــة )α≤ 0.05( للموقــف والحركــة - 
1-

H
0
(

علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات. حيــث تــم صياغــة هــذه الفرضيــة باالســتعانة 
.)Jekayinfa, 2008( بدراســة

( الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنـــد الداللـــة )α≤ 0.05( للعوامــل البيئيــة - 
2-

H
0
(

علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات. حيــث تــم صياغــة هــذه الفرضيــة باالســتعانة 
.)Jabbour, 2011( بدراســة 

( الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عنـد الداللـة )α≤ 0.05( للمعلومات والعمليات - 
3-

H
0
(

علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات. حيــث تــم صياغــة هــذه الفرضيــة باالســتعانة 
.)Olabode et al., 2017( بدراسة

العمــل -  تنظيــم   )α≤ 0.05( الداللـــة أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنـــد  الرابعــة: ال يوجــد  الفرعيــة  ( الفرضيــة 
4-

H
0
(

علــى األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات. حيــث تــم صياغــة هــذه الفرضيــة باالســتعانة 
.)Thatcher et al., 2018( بدراســة

تصميم الدراسة

منهجية الدراسة

ـعـــّد هـــذه الـدراســـة مـــن الـدراســـات امليدانية التـــي تعتمد على املنهج الـوصـفـــي التحليلي ســــواٌء من 
ُ
مـــن الناحية النظرية ت

الناحيــة النظريــة والعملــي

وفيمــا يتعلــق بالجانــب النظــري قــام الباحثــون مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة املتعلقــة باملتغيـــرات املســتقلة 
فــي جمــع  واســتخدامها  األداة  لهــذه  امليدانــي  بالتطبيــق  العملــي  الجانــب  تمثــل  بينمــا  البيانــات.  أداة جمــع  بتطويـــر  والتابعــة 

البيانــات مــن املصــادر األوليــة.
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مجتمع وعينة الدراسة

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع محطــات توزيــع الزيــوت واملحروقــات التابعــة لشــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات 
والبالــغ عددهــا )55( محطــة حســب إحصائيــات الشــركة لعــام )2019(. فــي حيــن شــملت عينــة الدراســة )25( محطــة موزعــة 
على أقاليم األردن الثاثة )الشمال، والوسط، والجنوب(  حيث تمَّ توزيع االستبانات عليها بواقع )5( استبانات لكل محطة، 
وبهــذا تكــون عينــة الدراســة مكونــة مــن )225( فــرًدا، واستـــرد منهــا )204( اســتبانة أي مــا نســبته )90.7%( مــن عــدد االســتبانات 
املوزعة على عينة الدراســة، وتعتبـــر هذه النســبة ممتازة، وبعد فرزها تم اســتبعاد )16( اســتبانة كانت غيـــر صالحة للتحليل 
لعــدم إكمــال تعبئتهــا، وبهــذا تكــون عــدد االســتبانات التــي اجــري عليهــا التحليــل نظــًرا لتحقيــق الشــروط املطلوبــة لإلجابــة علــى 

االســتبانة )188( اســتبانة بنســبة )83.6%( مــن إجمالــي االســتبانات املوزعــة.

أداة الدراسة

تــم تصميــم أداة الدراســة )اســتبانة( باالعتمــاد علــى الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، كدراســات 
 Francis & Humayoon, 2008; Jekayinfa, 2008; Jabbour, 2011; Shahmandy et al., 2012; Woo et al., 2016;(
Olabode et al., 2017; Thatcher et al., 2018(. كــون هــذه الدراســات اعتمــدت علــى مقاييــس أظهــرت مصداقيــة وثبــات 

عالــي.

وتتكون أداة الدراسة من ثاثة أجزاء: الجزء األول: خصص للتعرف على املعلومات الشخصية والوظيفية للمبحوثين 
مثــل: العمــر، والجنــس، واملؤهــل العلمــي، والخبـــرة. أمــا الجــزء الثانــي: وخصــص لتغطيــة متغيـــرات الدراســة، والتــي تتمثــل فــي 
التعــرف علــى أثـــر الهندســة البشــرية علــى األمــن والســامة املهنيــة. حيــث تــم اعتمــاد مقيــاس ليكــرت )Likert-Scale(املكــون 
مــن خمــس قيــم يختــار املبحــوث أحدهــا، والتــي تعبـــر عــن درجــة موافقتــه بشــأن األهميــة النســبية لجميــع فقــرات االســتبانة، 
وتتـــراوح بيــن »أوافــق بشــدة« وأعطيــت درجــة )5(، و»أوافــق« وأعطيــت درجــة ) (، و»أوافــق بدرجــة متوســطة« وأعطيــت درجــة 

)3(، و»ال أوافــق« وأعطيــت درجــة )2(، أمــا »ال أوافــق بشــدة« فأعطيــت درجــة )1(.

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها الدراسة لتصنيف قيم املتوسطات 
الحســابية لفقــرات االســتبيان، فقــد حــددت بثاثــة مســتويات: مســتوى ضعيــف 
  )Sekaran, 2016( مســتوى عاٍل ، )2.33 -1(،و مســتوى متوســط )2.34 -3.67(

.)3.68 - 5(

صدق وثبات أداة الدراسة

للتحقــق مــن صــدق أداتــا الدراســة، تــم اختبــار الصــدق الظاهــري مــن خــال 
األردنيــة.  الجامعــات  فــي  األعمــال  إدارة  أســاتذة  مــن  املحكميــن  مــن  عــدد  عــرض 
ملجاالتهــا،  انتمائهــا  حيــث  مــن  املقيــاس  فقــرات  فــي  آراءهــم  إبــداء  منهــم  لــب 

ُ
ط إذ 

وصياغتها اللغوية، ومدى وضوحها، واقتـــراح أيه ماحظات يـــرونها مناســبة. ومن 
آراء املحكميــن تــم إعــادة بعــض الصياغــات اللغويــة لفقــرات املقيــاس.

أمــا فيمــا يتعلــق بثبــات أداة الدراســة فقــد تــم إجــراء اختبــار كرونبــاخ ألفــا 
)Cronbach-Alpha(، وذلــك بهــدف التأكــد مــن مســتوى تجانــس فقــرات االســتبانة أو مــا يعــرف باالتســاق الداخلــي لهــا، كمــا 

هــو مبيــن فــي الجــدول )1(.

ناحــظ مــن خــال الجــدول أن جميــع معامــات االرتبــاط دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )α≤ 0.05( ولجميــع مجــاالت 
الدراســة ممــا يشيـــر إلــى أن جميــع مجــاالت الدراســة صادقــة ملــا وضعــت ألجلــه، كذلــك يوضــح الجــدول أن قيــم كرونبــاخ ألفــا 
مرتفعــة لكافــة املجــاالت حيــث تـــراوحت بيــن )0,89-0,96( وبلغــت لجميــع فقــرات االســتبانة )0.96(، وبذلــك تكــون االســتبانة 

بصورتهــا النهائيــة قابلــة للتوزيــع بعــد التأكــد مــن صحتهــا وصاحيتهــا للتحليــل واإلجابــة علــى أســئلة الدراســة

جدول رقم )1( 
معامل االرتباط بين مجاالت الدراسة لقياس 
صدقها ومعامل كرونباخ لقياس ثبات األداة

عدد املتغيـر
الفقرات

قيمة 
كرونباخ ألفا

0.96*9تنظيم العمل
0.90*7املوقف والحركة
0.90*7العوامل البيئية

0.89*8املعلومات والعمليات
0.96*31الهندسة البشرية

0.95*10السامة املهنية
)α≤ 0.05( االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة*   
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األساليب املعالجة اإلحصائية املستخدمة لتحليل البيانات

تــم االســتعانة باألســاليب اإلحصائيــة ضمــن البـــرنامج اإلحصائــي للعلــوم االجتماعيــة، وبالتحديــد فإنــه تــم اســتخدام 
عــدٍد مــن األســاليب اإلحصائيــة والتــي يمكــن تقســيمها إلــى 5 اختبــارات أساســية:

: التكرارات والنسب املئوية للمتغيـرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة.- 
ً
أوال

ثانًيا: معامل كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيـرسون الستخراج ثبات اإلعادة لجميع مجاالت الدراسة.- 

ا: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت الدراسة.- 
ً
ثالث

رابًعا: اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح.- 

خامًســا: نتائــج تطبيــق معادلــة االنحــدار املتعــدد لدراســة أثـــر الهندســة البشــرية )تنظيــم العمــل، واملوقــف والحركــة، - 
والعوامل البيئية، واملعلومات والعمليات( على األمن والســامة املهنية لــــدى شــركة املناصيـــر للزيوت املحروقات.

الدراسة امليدانية
تحليل البيانات

غالبيــة  أن   )2( رقــم  الجــدول  فــي  املوضحــة  النتائــج  مــن  يتبيــن 
الذكــور  مــن  هــم  واملحروقــات  للزيــوت  األردنيــة  الشــركة  فــي  العامليــن 
حيــث بلغــت نســبتهم )95.7 %(، فــي حيــن بلغــت نســبة اإلنــاث العامــات 
نســبة متدنيــة بلغــت )4.3%(، ويـــرى الباحثــون أن ســبب ذلــك يعــود 
إلــى طبيعــة وثقافــة املجتمــع األردنــي الــذي يـــرفض مثــل هــذا النــوع مــن 

املهــن لإلنــاث.

أفــراد  مــن   )%58.5( نســبة  أن   )2( رقــم  الجــدول  يبيــن  كذلــك 
 ،)30( عــن  أعمارهــم  تقــل  ممــن  الشــباب  مــن  هــم  الدراســة  عينــة 
وقــد يـــرجع الباحثــون ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن هــذه الفئــة 
وعــدم توفــر فــرص عمــل فــي القطــاع العــام أو الخــاص بالتخصصــات 
الجامعيــة التــي يحملونهــا ممــا يدفعهــم إلــى التوجــه إلــى العمــل فــي هــذا 
أقــل  إلــى   -30( مــن  العمريــة  الفئــة  جــاءت  بينمــا  األعمــال،  مــن  النــوع 
فــي املرتبــة الثانيــة بنســبة بلغــت )23.4%( مــن إجمالــي  مــن 40( عــام 
حجــم العينــة، فيمــا بلغــت نســبة الفئــة العمريــة مــن )40- إلــى أقــل مــن 
50( )18.1%(. وهــذه الفئــة هــي تلــك الفئــة التــي أنهــت مرحلــة التقاعــد 
فــي القطــاع العــام ونتيجــة ظــروف الحيــاة الصعبــة إلــى حــد مــا وعــدم 
كفايــة الراتــب التقاعــدي يجعلهــم يبحثــون عــن فرصــة عمــل تـــزيد مــن 

دخلهــم وتحســن مــن ظروفهــم املعيشــية. 

كمــا ناحــظ عــدم وجــود أي عامــل ممــن تـــزيد أعمارهــم علــى )50( عــام يعملــون فــي الشــركة، وقــد يـــرجع الباحثــون ذلــك 
إلــى أن هــذه املرحلــة مــن العمــر يكونــون قــد أنهــوا مرحلــة التقاعــد والضمــان وأصبحــوا فــي مرحلــة مــن العمــر تحتــاج إلــى الراحــة 

واالســتجمام. 

ويتضــح أيًضــا مــن الجــدول رقــم )2( أن النســبة األعلــى مــن أفــراد عينــة الدراســة يتـــركزون فــي فئــة الخبـــرة )أقــل مــن 5 
ســنوات(، حيــث شــكلت هــذه النســبة )63.8%( مــن إجمالــي أفــراد العينــة، ثــم الفئــة التكراريــة )5 إلــى أقــل مــن 10 ســنوات( 
وشــكلت مــا نســبته )20.2%( ثــم الفئــة )مــن 10 إلــى أقــل مــن 15 ســنة( إذ شــكلت مــا نســبته )16.0%(، ثــم جــاءت الفئــة )15 

ســنه فأكثـــر( التــي شــكلت نســبته )0.0 %(.

جدول رقم )2( 
تحليل خصائص عينة الدراسة

النسبة املئويةالتكراراملستوىاملتغيـر

النوع 
االجتماعي

95.7%180ذكر
4.3%8أنثى

100%188املجموع 

الفئة 
العمرية 

85.5%110أقل من 30 سنة 
23.4%  30- أقل من 40 سنة 
18.1%4034- أقل من 50 سنة 

5000 سنة فأكثـر
100%188املجموع 

عدد 
سنوات 

العمل في 
املحطة

63.8%120اقل من 5 سنوات         
20.2%538- أقل من 10 سنوات

16.%1030 – أقل من 15 سنة           
1500 سنة فأكثـر       

100%188املجموع 

املسمى 
الوظيفي    

13.29%25مديـر محطة   
26.59%50مشرف عمال 

60.1%113موظف تعبئة                
100%188املجموع 
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تحليل أبعاد الدراسة

العــــام  الحســــابي  املتوســــط  أن   )3( رقــم  الجــــدول  مــــن  يتضــــح 
للهندســــة البشــــرية لــــدى الشــركة األردنيــة الحديثــة لتوزيــع املحروقــات 
والزيــوت )املناصيـــر(، بلـــغ )3.26(، وقــد تـــراوحت املتوســطات الحســابية 

 .)2.9 -  3.74( بيــن  مــا  البشــرية  للهندســة 

بلــغ  األولــى بمتوســـط حســـابي  باملرتبــة  العمــل  تنظيــم  حيــث جــاء 
)3.74(، ومــن ثــم جــاء املوقــف والحركــة فـــي املرتبـــة الثانيـــة، بمتوســـط 
البيئيــة  العوامــل  جـــاءت  الثالثـــة  املرتبـــة  وفـــي   ،)3.21( بلــغ  حســـابي 
بمتوسط حسابي )3.12( وفي املرتبة الرابعـة جـاء املعلومات والعمليات 
بمتوســـط حسابي ) 2.9(، وهــــذا يــــدل علــــى أن االهتمــــام  لــــدى  الشركة 
فــــي  األردنيــة الحديثــة لتوزيــع املحروقــات والزيــوت )املناصيـــر( ينصــــب 
بــــ  واالهتمــام  أعلــى،  بدرجـــة  العمــل   تنظيــم  علــــى   البشــــرية  الهندســــة 
البيئيــة( بدرجـــة  )املوقـــف والحركـــة واملعلومـــات والعمليـــات والعوامــل 

.)3.70( املهنيــة  للســامة  العــام  الحســابي  املتوســط  وبلــغ  متوســطة. 

نتائج اختبار الفروض إحصائًيا

الختبــار فرضيــات الدراســة، ســوف يتــم تطبيــق تحليــل االنحــدار، 
ولكــن ال بــد مــن التحقــق مــن بعــض االفتـــراضات الواجــب توافرهــا مــن 
، ال بــد مــن التأكــد 

ً
أجــل ضمــان ماءمــة البيانــات إلجــراء التحليــل. أوال

مــن عــدم وجــود ارتبــاط عــاٍل بيــن املتغيـــرات املســتقلة )Multicollinearity( باســتخدام تضخــم التبايــن )VIF( واختبــار التبايــن 
املســموح بــه )Tolerance( لــكل متغيـــر مــن متغيـــرات الدراســة مــع مراعــاة عــدم تجــاوز معامــل تضخــم التبايــن املســموح بــه 
بــه )Tolerance( أكبـــر مــن )0.05(. ثالثــا، البــد أن تكــون  )VIF( للقيمــة )10(. ثانًيــا، البــد أن تكــون قيمــة التبايــن املســموح 
البيانــات موزعــة بشــكل طبيعــي )Normal Distribution( باحتســاب معامــل االلتــواء )Skewness(. ويبيــن الجــدول رقــم ) (، 

نتائــج هــذه االختبــارات.

يتضــح مــن جــدول ) ( عــدم وجــود تداخــل خطــي متعــدد )Multicollinearity( بيــن أبعــاد املتغيـــرات املســتقلة )أبعــاد 
الهندســة البشــرية(، حيــث كانــت قيــم معيــار االختبــار )VIF( لألبعــاد املتمثلــة املشــمولة فــي االختبــار تـــراوحت بيــن )1.03-1.22( 
وهــي أقــل مــن القيمــة الحرجــة لاختبــار والبالغــة )5( وان قيــم اختبــار التبايــن املســموح بــه )Tolerance( تـــراوحت بيــن )0.97-

0.82(، وهــي أعلــى مــن )0.05(، وُيعــد هــذا مؤشــًرا علــى عــدم وجــود ارتبــاط عــاٍل بيــن املتغيـــرات املســتقلة.

وتدل النتائج إلى أن بيانات متغيـرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي. بناء على هذا وبعد التحقق من توافر الشروط 
أثـــر  اختبــار  باإلمــكان  أصبــح  الازمــة، 
املتغيـرات املستقلة واملتمثلة بالهندسة 
املهنيــة  والســامة  األمــن  علــى  البشــرية 
لــــدى الشــركة األردنيــة الحديثــة لتوزيــع 

)املناصيـــر(. املحروقــات والزيــوت 

-1 )H
0
اختبار الفرضية الرئيسة )

قــام  الرئيســة  الفرضيــة  الختبــار 
الباحثــون باســتخدام تحليــل االنحــدار 
املتعــدد )Multiple Regression(لبيــان 

الجدول رقم )3(
املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 

الدراسة عن متغيـرات الدراسة  

املتوسط البعدالرقم الرتبة 
الحسابي

مستوى 

مرتفع3.74تنظيم العمل13
متوسط 3.21املوقف والحركة22
متوسط3.12العوامل البيئية 3
متوسط 2.9املعلومات والعمليات1 

متوسط3.26مجال “ الهندسة البشرية “ ككل 
متوسط2.90السالمة املهنية

 قيمة املتوسط الحسابي االفتـرا�شي = 3.00

الجدول رقم )4(
اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح 

أبعاد املتغيـر املستقل
التباين املسموح 

Tolerance
معامل 

VIF التباين
0.971.04تنظيم العمل

0.821.22املوقف والحركة
0.831.21العوامل البيئية

0.971.03املعلومات والعمليات

جدول رقم )5( 
نتائج تطبيق معادلة االنحدار املتعدد لدراسة أثـر الهندسة البشرية )تنظيم العمل، 

املوقف والحركة، العوامل البيئية، واملعلومات والعمليات( على األمن والسالمة 
املهنية لــدى الشركة األردنية الحديثة لتوزيع املحروقات والزيوت)املناصيـر(   

الداللة ßTالبعد
RR²Adj. R2اإلحصائية

F الداللة
اإلحصائية

0.010.260.79تنظيم العمل

0.800.640.63128.540.00
0.205.090.00املوقف والحركة
0.6817.590.00العوامل البيئية

0.174.830.00املعلومات والعمليات
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أثـــر هندســة املــوارد البشــرية بأبعادهــا )املوقــف والحركــة، والعوامــل البيئيــة، و املعلومــات والعمليــات، وتنظيــم العمــل( علــى 
األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

ويتضــح مــن خــال اســتعراض البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )5( وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة لهندســة املــوارد 
 R2 0.80.(، فــي حيــن جــاء معامــل التحديــد( R البشــرية بأبعادهــا علــى األمــن والســامة املهنيــة حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط املتعــدد
ففسر ما نسبته )0.64( من التباين في املتغيـــر التابع )األمن والسامة املهنية(، مما يشيـــر إلى أن قيمة )%64( من التغيـــرات 
في األمن والسامة املهنية كانت ناتجة عن التغيـر في هندسة املوارد البشرية بأبعادها )املوقف والحركة،و العوامل البيئية، 
واملعلومــات والعمليــات، وتنظيــم العمــل( فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات. وممــا يـــزيد تأكيــد معنويــة هــذا التأثيـــر قيمــة 

F املحســوبة حيــث بلغــت )128.54( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(.
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اختبار الفرضية الفرعية األولى )

مــن خــال اســتعراض بيانــات الجــدول رقــم )5( نجــد هنــاك أثـــًرا ذا داللــة إحصائيــة لتنظيــم العمــل كأحــد أبعــاد هندســة 
املــوارد البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة، حيــث كانــت قيــم )T ،ß( )0.01، 0.26( وهــي قيــم غيـــر دالــة إحصائًيــا. وهــذا يعنــي 
قبــول الفرضيــة العدميــة والتــي تنــص علــى إنــه ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة لتنظيــم العمــل كأحــد أبعــاد هندســة املــوارد 

البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

بتـوفيـــر  الصناعيــة  الرقابيــة واملؤسســات  املؤسســات  قبــل  مــن  اهتمــام  قلــة  إلــى  النتيجــة  هــذه  الباحثــون  يـــرجع  وقــد 
األنظمـــة الفعالـــة واملتعلقــة بالحفــاظ علــى ســامة العامليــن، وعــدم االهتمـــام بتـــوفر اللـــوائح املنظمــة لإلجــراءات الســامة 
املهنيــة، كمــا عــدم توفــر القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم العمــل وتهتــم بأمــن وســامة املوظفيــن والتــي تــؤدي إلــى التقليــل مـــن 

اإلصـــابات والحـــوادث واألمــراض املهنيــة التــي تعتـــرض العامليــن.
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية )

ناحــظ مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )5( أن هنــاك أثـــًرا ذا داللــة إحصائيــة للموقــف والحركــة كأحــد أبعــاد 
فــي األمــن والســامة املهنيــة، حيــث كانــت قيــم )T ،ß( )0.20، 5.09( هــي قيــم دالــة إحصائًيــا عنــد  هندســة املــوارد البشــرية 
مستوى داللة )0.05(. وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تفيد بوجود أثـر ذو داللة إحصائية 
للموقــف والحركــة كأحــد أبعــاد هندســة املــوارد البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

يـــرجع الباحثــون هــذه النتيجــة إلــى اهتمــام املؤسســات الرقابيــة والصناعيــة ببيئــة العمــل مــن حيــث خصائــص  وقــد 
وقــدرات العامليــن بهــدف تحقيــق التكيــف بينهمــا للحــد مــن التعــرض العامليــن فــي هــذه املؤسســات للخطــر واإلصابــة والتعــب 

الجســدي. واإلرهــاق 
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لــدى اســتعراض البيانــات التــي يظهرهــا الجــدول رقــم )5( نجــد أن هنــاك أثـــًرا ذا داللــة إحصائيــة للعوامــل البيئيــة كبعــد 
مــن أبعــاد هندســة املــوارد البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة، فقــد حيــث كانــت قيــم )T ،ß( )0.68، 17.59( هــي قيــم دالــة 
إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة العدميــة وقبــول الفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى إنــه يوجــد 
أثـــر ذو داللــة إحصائيــة للعوامــل البيئيــة كأحــد أبعــاد هندســة املــوارد البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر 

للزيــوت واملحروقــات.

ويـــرجع الباحثــون إلــى اهتمــام املؤسســات الرقابيــة بالعوامــل البيئيــة مثــل اإلضــاءة،و الحــرارة والبـــرودة والرطوبــة، والتــي 
لهــا تأثيـــر علــى أداء العامليــن لذلــك يجــب أخــذ هــذه العوامــل بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم أي مهمــة، حيــث إن تحقيــق تكُيــف 
بيــن هــذه العوامــل مــع خصائــص العامليــن داخــل محيطهــا وتوفيـــر الظــروف املناســبة، التــي تؤثـــر ِإيجاًبــا علــى ســلوكهم وكفــاءة 

 بغيـــرها مــن املنظمــات املنافســة.
ً
إنتاجيتهــم، دون إلحــاق الضــرر بهــم تعكــس صــورة جيــدة عــن املنظمــة مقارنــة
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اختبار الفرضية الفرعية الرابعة )

ــًرا ذا داللــة إحصائيــة للمعلومــات والعمليــات كأحــد أبعــاد  يتضــح مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )5( أن هنــاك أثـ
هندســة املــوارد البشــرية فــي األمــن والســامة املهنيــة، حيــث كانــت قيــم )T ،ß( )0.17، 4.83( وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 
داللــة )0.05(. وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة العدميــة وقبــول الفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى انــه يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة 
للمعلومات والعمليات كأحد أبعاد هندســة املوارد البشــرية في األمن والســامة املهنية في شــركة املناصيـــر للزيوت واملحروقات.

وقــد يـــرجع الباحثــون هــذه النتيجــة وتشيـــر إلــى إعــادة تصميــم الوظائــف بالطريقــة التــي تتناســب مــع القــدرات العقليــة 
والجســدية للعامليــن، وتشــمل األنظمــة والعمليــات واملعلومــات ممــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات جديــدة تخــص بـــرامج التدريــب 
وبتحديــد مســئوليات العامليــن كفــرق ومجموعــات ومشــاركتهم فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة وتنفيــذ البـــرنامج التدريبــي 

املتعلــق بالحــد مــن املخاطــر واإلصابــات بحيــث تتمكــن بيئــة العمــل مــن التغلــب علــى التحديــات.

مناقشة نتائج الدراسة
أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك أثـــًرا ذا داللــة للهندســة البشــرية بأبعادهــا )املوقــف والحركــة، العوامــل البيئيــة، 1- 

تنظيــم العمــل واملعلومــات والعمليــات( فــي األمــن والســامة املهنيــة فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

لقــد أظهــرت نتائــج االســتبانة باتفــاق أغلبيــة إجابــات العامليــن الذيــن شــملهم االســتبيان بــأن لديهــم تصــور واضــح 2- 
وشــامل عــن أهميــة األمــن والســامة املهنيــة وأهميتهــا فــي شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات.

تشيـــر نتائج الدراسة أن في شركة املناصيـــر للزيوت واملحروقات تولي تنظيم العمل اهتماًما أكبـــر عن بقية عوامل 3- 
الهندسة البشرية.

تشيـر نتائج الدراسة أن مستويات األمن والسامة في شركة املناصيـر للزيوت واملحروقات قد جاءت متوسطة. - 

أشــارت نتائــج الدراســة أن بيئــة العمــل واملتمثلــة باملوقــف والحركــة كانــت األقــل اهتماًمــا مــن قبــل شــركة املناصيـــر 5- 
للزيــوت واملحروقــات فــي حيــن أظهــرت اهتماًمــا أكبـــر مــن قبــل الشــركة بتنظيــم العمــل املؤثـــر فــي أداء عامليهــا.

التوصيات

العمــل علــى اســتحداث وحــدة إداريــة مختصــة فــي كل محطــة تحــت اســم وحــدة الهندســة البشــرية   تتولــى اإلدارة 1- 
واإلشــراف علــى ســامة العامليــن فــي املحطــة وســامة املحطــة نفســها.

البـــرامج التدريبيــة الخاصــة بالهندســة البشــرية لكافــة العامليــن بالشــركة لزيــادة معرفتهــم وإملامهــم بأمــور 2-  زيــادة 
املهنيــة. والســامة  األمــن 

العمل على توفيـر كافة املستلزمات املادية التي تتناسب مع طبيعة عمل كل فرد وكل حسب اختصاصه.3- 

تأمين كافة الظروف البيئية املناسبة للعمل من حيث درجات الحرارة والرطوبة التي تتناسب مع طبيعة العمل وخطورته. - 

االهتمــام مــن قبــل العامليــن بتنفيــذ وتطبيــق كافــة تعليمــات وإرشــادات وحــدة إدارة الســامة والصحــة املهنيــة فــي 5- 
الشــركة للحفــاظ علــى ســامتهم ووقايتهــم مــن األخطــار واإلصابــات.

محددات الدراسة

بالرغــم مــن النتائــج املتحققــة مــن هــذه الدراســة، إال أن هنــاك بعــض املحــددات التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار. منهــا 
قلــة عــدد الدراســات الســابقة التــي تناولــت الدراســة وربطــت بيــن متغيـــراتها، وخاصــة قلــة املراجــع العربيــة التــي تـــربط بيــن 
مفهومــي الهندســة البشــرية واألمــن والســامة املهنيــة. باإلضافــة إلــى صعوبــة الوصــول لعينــة الدراســة فــي بعــض املناطــق. ومــن 
املحــددات أيًضــا أن هــذه الدراســة اعتمــدت علــى أســلوب دراســة الحالــة والتــي تعانــي مــن محدوديــة تعميــم نتائجهــا، حيــث 

اقتصــرت علــى شــركة املناصيـــر للزيــوت واملحروقــات كدراســة حالــة، لــذا تنطبــق نتائجهــا علــى الشــركات املشــابهة فقــط.
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ABSTRACT 

This study aims to identify the impact of human engineering )and all of its dimensions: work organiz-
ing, position and movement, environmental factors, information and operations( on occupational safety 
and security in Jordanian industrial companies, Manaseer Oil & Gas Company as a case study.

The sample of the study consisted of )188( workers from Manaseer Oil & Gas Company. The results of 
the study showed that the level of employees’ perceptions towards applying human the standards of engi-
neering in the company was average, and the level of their perceptions towards achieving the standards of 
occupational safety and security in the company was also average.

Furthermore, the results of the study indicated that there is a statistically significant effect of applying 
human engineering standards on occupational safety and security in Manaseer Company. More specifical-
ly, there was a statistically significant effect for the position and movement dimension, the environmental 
factors dimension, and the information and operations dimension on the occupational safety and security 
in the company.

However, there was no statistically significant effect for of the work organization dimension on occu-
pational safety and security. The study recommended the necessity of working on creating a specialized ad-
ministrative unit in each station under the name of the Human Engineering Unit to manage and supervise 
the safety of workers at the station and the safety of the station itself, and to increase training programs for 
human engineering for all company employees to increase their knowledge and familiarity with issues of 
occupational safety and security.

Keywords: Human Engineering, Occupational Safety, Manaseer Oil & Gas Company, Jordan..




