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اعتماد التدفق المعرفي في تحديد عوامل الخطر للهندسة البشرية
دراسة استطالعية تحليلية لعينة من العاملين في شركة ) (mosaicلألثاث والمفروشات
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تاريخ القبول2022/08/12:

تاريخ االستالم2022/04/28:

المستخلص
سعت الدراسة ضمن إطارها النظري والميداني إلى تحليل اعتماد التدفق المعرفي في تحديد عوامل
الخطر للهندسة البشرية منطلقين من فرضيات تربط بين متغيرات الدراسة المتمثلة بالتدفق المعرفي و
مخاطر الهندسة البشرية لتحقيق مساهمة ملموسة في اإلدارة المعرفية والهندسة البشرية للوصول إلى
بيئة عمل يتمكن األفراد العاملون من خاللها إلى تحقيق أهداف المنظمة  ،عن طريق ترسيخ الرؤية
المحتملة للمقاربات التطورية الحاصلة للتدفق المعرفي وعوامل الخطر للهندسة البشرية من خالل دراسة
استطالعية آلراء األفراد العاملين في شركة (  ) mosaicلألثاث والمفروشات ،لتمثل عينة البحث ،من
خالل اعتماد استمارة االستبانة لجمع البيانات والمعلومات لتحدد العالقات بين متغيرات البحث بغرض
تشخيص قدرة التدفق المعرفي في تحديد العوامل التي األكثر خطورة في مجال الهندسة البشرية من خالل
االعتماد على نتائج التحليل االحصائي ،التي عكست أهداف الدراسة التي تتمثل في زيادة المعرفة النظرية
والميدانية لدى األفراد العاملي حول مفهومي التدفق المعرفي وما يتعلق بالهندسة البشرية من عوامل
الخطر المرتبطة بها  .ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في إطارها العام من خالل طرح التساؤل االتي :كيف
يمكن للتدفق المعرفي السيطرة على عوامل الخطر وتحديدها في العمل المنظمي ؟ ولتحقيق ذلك تم
صياغة الفرضية التي تم اختبارها من خالل عدد من األساليب اإلحصائية وقد تم توزيع ( )40استمارة
لغرض التحليل وربط العالقة بين المتغيرين ،وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان
أبرزها :يحدث الخطأ البشري وما يترتب عنه من آثار تحت أي ظرف من الظروف ،انطالقا مما يسمى
"بنوك معطيات الخطأ" التي تستند أساسا على معطيات التدفق المعرفي الجاهزة سلفا التي تضم جميع
احتماالت الخطأ (الخلل) لمختلف المهام ،وتحت أي ظرف من الظروف .وقد تم تقديم عدد من التوصيات
المتوافقة مع تلك االستنتاجات.
الكلمات مفتاحية :التدفق المعرفي ،الهندسة البشرية  ،عوامل الخطر.
*مدددددددددددر  ،قسددددددددددم اإلدارة الصددددددددددناعية كليددددددددددة اإلدارة واالقتصدددددددددداد جامعددددددددددة الموصددددددددددل ،العددددددددددرا .
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Abstract
The study sought, within its theoretical and field framework, to analyse the
dependence of knowledge flow in identifying risk factors for human
engineering, based on hypotheses that link the study variables represented by
knowledge flow and the risks of human engineering to achieve a tangible
contribution to knowledge management and human engineering to reach a work
environment through which working individuals can achieve The objectives of
the organization, by establishing the potential vision of the evolutionary
approaches that occur to the flow of knowledge and the risk factors for human
engineering through a survey study of the opinions of individuals working in
(Mosaic) for furniture and furnishings, to represent the research sample, by
adopting a questionnaire form to collect data and information to determine the
relationships between the research variables for the purpose of Diagnosing the
ability of knowledge flow in identifying the most dangerous factors in the field
of human engineering by relying on the results of statistical analysis, which
reflected the objectives of the study, which is to increase the theoretical and
field knowledge of working individuals about the concepts of knowledge flow
and the related risk factors related to human engineering. The problem of the
study can be identified in its general framework by asking the following
question: How can the flow of knowledge control and identify risk factors in
organizational work? To achieve this, the hypothesis that was tested was
formulated through a number of statistical methods, and (40) forms were
distributed for the purpose of analysis and linking the relationship between the
two variables. Circumstances, based on the so-called "error data banks" that are
based mainly on pre-made knowledge flow data that include all the possibilities
of error (malfunction) for various tasks, and under any circumstances. A
number of recommendations consistent with these conclusions were presented.
Keywords: knowledge flow, ergonomics, risk factors
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المقدمة
تبدأ جميع المنظمات بتنفيذ إدارة المعرفة من خالل وضع استراتيجية خاصة بذلك ،بعد ان تقوم بتحديد
فجوة المعرفة في المنظمة وتحديد االحتياجات واألهداف األساسية الخاصة بها كما أن منظمات المعرفة
هي المنظمات التي تعتبر المعرفة من الموارد األساسية واألصول الرئيسية من أصول وموجودات
المنظمات  ،ومن أجل تحقيق ذلك فأن هذه المنظمات البد من أن تتمتع برؤية استراتيجية للمعرفة في
تقاسم وتشارك المعرفة أو في توظيفها وتطبيقها بما يقلص فجوة المعرفة في المنظمة
عليه مع أخذ قدرات العاملين أو الموظفين وحدود إمكاناتهم في االعتبار ،فإن هناك العديد من العوامل
التي تؤثر في العمل ،وخالل عدم االنتباه إلى الهندسة البشرية وبيئة العمل الجيدة يؤدي االمر إلى حدوث
إصابات ومخاطر صحية.
كما وتنخفض معدالت العزوف عن العمل عند االهتمام ببيئة العمل والهندسة البشرية وأنواعها بشكل
مرض ال ينطوي على اإلجهاد البدني .ونتيجة لهذا ،يكون العاملون سعداء في العمل بفضل التصميم
الفعال لمكان العمل ،فمن شأن الهندسة البشرية أن تحسن من جودة العمل ،وبدونها يتعرض العاملون إلى
التعب والتثبيط ،فسيؤثر في جودة عملهم وإنتاجهم .وبذلك فأن التدفق المعرفي يساهم في التقليل من
مخاطر العمل  ،إذ تضم مخاطر العمل تجاهل الهندسة البشرية وإعاقة اإلبداع وتدني جودة العمل وحالة
الموظفين العقلية  ،مثل :مهارات التواصل ،والعاطفة ،والتوازن الشعوري ،والبصيرة ،والغريزة،
والوعي األخالقي.
اوال :التدفق المعرفي واعتماديته في المنظمات الصناعية
تتمثل السمة االساسية للعصر الجديد في االنتشار الواسع للمعرفة نتيجة للتطور والتقدم الذي شهده العالم
في كل مجاالت الحياة وبما أن المنظمات هي كيان اجتماعي يستمد تواصله من العالم الخارجي عبر
أفراده وتقنياته لذا كان من المهم النظر إلى هذا المزيج وإدارته بطريقة صحيحة تجنب معه الوقوع في
مخاطر انجاز االعمال من خالل تعزيز عمليات التفاعل التي قد يأخذ جانب منها الشكل العفوي أو عن
طريق توفير الوقت والفضاء المناسب الذي يسمح للخزين المعرفي بان يطفو ويظهر  ،ويعرف التدفق
المعرفي على انه إن تدفق المعرفة داخل شبكات التعاون وتحليل مؤشراته بقواعد بيانات صالحة يمكن أن
ضا نهج في صنع السياسات والتخطيط.
يكون فقط العامل المحدد للوضع الحالي داخل الشركة  ،وهو أي ً
وتدفق المعرفة هو عملية نقل المعرفة  ،أو بشكل أكثر دقة  ،تكرارها  ،ألن المعرفة األصلية ال يتم
تدميرها في هذه العملية .يتم نسخها من تجمع إلى آخر .وفقًا لتعريف المعرفة الضمنية  ،فإن نقل المعرفة
هو األكثر فعالية وأحيانًا يكون ممكنًا فقط في القرب المادي من األطراف المنقولة وقد حددت دراسة ][1
مجموعة من التقنيات للتدفق المعرفي وتضم:
 -1مقابلة الخبراء :تعد المقابالت المهيكلة والشخصية مع الخبراء من أكثر التقنيات المستخدمة لتحويل
المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة وتحرص المنظمة على تنظيم مقابالت مع األفراد العاملين ممن
يملكون تخصصات نادرة الذين شارفت خدمتهم الوظيفية على االنتهاء (التقاعد) من آجل تدوين
مالحظاتهم ومعرفتهم الضمنية .
 -2التعلم من المراقبة :تعد المالحظة والمراقبة العفوية لصمت األفراد أداة مهمة لالستحواذ على
المعرفة وتوفير ثروة من المعلومات القيمة .
 -3سرد القصص والحكايات :تعرف القصص المنظمية بأنها سرد تفصيلي لإلجراءات التي اتخذتها
اإلدارة السابقة بما في ذلك التفاعالت بين األفراد وغيرها من األحداث المنظمية الداخلية والخارجية،
التي تنتقل بصورة رسمية أو غير رسمية ،إذ يكون عن طريق سرد القصص تبسيط المعرفة المعقدة
ليسهل مشاركتها بين المجموعات واألفراد العاملين لتوضيح إجراءات العمل ولذا يمكن وصفها
اآللية المثلى اللتقاط المعرفة الضمنية والصريحة .
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اجتماعات العصف الذهني :هي جلسات عمل تستغر  30دقيقة يتم فيها تبادل وتحفيز األفكار وقد
تجري هذه الجلسات وجها لوجه أو عن طريق تكنولوجيا المعلومات والبريد اإللكتروني وعقد
المؤتمرات عن بعد أو غرف الدردشة .
المشاركة :التعلم أثناء العمل أو التدريب تمثل مصادر ال تقدر بثمن من آجل الحصول على المعرفة
وزيادة الخبرة أوهي شكل من أشكال التعلم التجريبي التي تعطي معنى للحوادث وإقامة عالقات سببية
بين اإلجراءات والنتائج .
الوثائق  :تشكل الوثائق والنظم القائمة من أرشفة المعلومات ،السياسات ،األدلة ،اإلجراءات،
التقارير ،المذكرات والمالحظات من االجتماعات ورسائل البريد اإللكتروني مصادر مهمة
للمعلومات .
التعلم من اآلخرين :تنطوي هذه العملية على عدة أنشطة منها إجراء مقارنة مرجعية خارجية مع
أفضل الممارسات الرائدة لمنظمات تعمل في مجال عمل المنظمة نفسه وتبني أفضلها لغرض تطوير
أعمال المنظمة  ،أوعن طريق االندماج مع منظمات أخرى أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات
أو دعوة الخبراء والمتخصصين لغرض استحضار أفكار جديدة.

وفي االتجاه نفسه عرضت دراسة ][2مجموعة من التقنيات الكتساب المعرفة تمثلت بما يأتي:
 -1تنظيم ورش عمل بشكل دوري ومنتظم :تحرص المنظمة على إشراك األفراد العاملين بورش عمل
تدعو فيها أصحاب الخبرة والتخصص ،إذ يتم تبادل الحوار وعرض األفكار والمبادرات وتبادل
وجهات النظر وبذلك يمكن لتلك المعرفة الكامنة في عقول األفراد العاملين أن تجد طريقها في
الظهور لتمتزج مع ما يقدمه المتخصصون من توجيهات ومالحظات تغني من معرفتهم الظاهرة
وتعزز معرفتهم الضمنية وفي نهاية الورشة يصدر القائمون عليها دليالً يوثق مشاركات األفراد
وتجاربهم يمكن للجميع االطالع عليها واالستفادة منها.
 -2ملفات األفراد العاملين :تنظم المنظمة صفحات اإللكترونية تدون فيها المعلومات الخاصة عن األفراد
العاملين من حيث مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم وخبراتهم فضال عن بعض المعلومات الشخصية،
إذ يمكن عن طريق هذه الصفحات تسهيل عملية التواصل وتحديد األفراد التي يرغب في التعاون
معهم ومشاركتهم الحوار وإثارة موضوعات للنقاش وهذا يساعد في اإلفصاح عن معرفتهم الضمنية .
 -3المقابالت الخاصة :يضطر األفراد العاملين إلى ترك المنظمة ألسباب انتهاء مدة خدمتهم (التقاعد) أو
لألسباب شخصية (االستقالة الطوعية) وفي كال الحالتين تفقد المنظمة جزءأ مهما من خبراتها
وتخصصاتها النادرة لذا تلجأ إلى تنظيم مقابالت مع هؤالء األفراد والتأكد من توثيق معرفتهم
الصريحة ،أما فيما يخص معرفتهم الضمنية فيفضل رسم خطط تشاركية مع خبراء ذوي تخصص
إلجراء محادثات تفصيلية يمكن منها الكشف عن المخزون المعرفي الكامن في عقولهم.
وخالصة ما تقدم ترى الباحثات أن ما يبوح به األفراد من معرفتهم ال يمثل إال الجزء القليل منها
وهي بحد ذاتها أشبه ما تكون بالفقاعة التي تطفو على سطح الماء وهذا ما يمكن وصفه بالمعرفة
الصريحة،أما المعرفة الضمنية القابعة في عقولهم ومكنوناتهم الفكرية فتبقى حبيسة معتقداتهم وتصوراتهم
ومدى قناعتهم باإلفصاح عنها أو االحتفاظ بها ،لذا فأن من واجب المنظمة البحث عن أفضل األساليب
والتقنيات إلظهار معرفة األفراد الضمنية واحتواء معرفتهم الصريحة باللجوء إلى أساليب التحفيز
والترغيب وتشجيع عمليات التفاعل االجتماعي في إطار مجموعة من الممارسات التنظيمية الهادفة إلى
جعل المعرفة متاحة لجميع أفراد المنظمة أثناء العمل .
ثانيا :العوامل المؤثرة في التدفق المعرفي
أدركت المنظمات أهمية المعرفة كونها تمثل الرصيد األسا الذي تستمد منه قوتها ونجاحها ،إال أن
تحديات عديدة تواجهها وبخاصة إن عملية االستحواذ على المعرفة والمحافظة عليها تتطلب جهودا حثيثة
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ومضنية لالرتقاء بها وذلك من خالل الحرص على تدفقها وتداولها داخل المنظمة ،وقد استعرضت عدد
من الدراسات مجموعة من العوامل التي تؤثر في تدفق المعرفة باالعتماد على أربعة أبعاد ( خصائص
المعرفة ،قنوات نقل المعرفة ،الطاقة االستيعابية الستقبال المعرفة ،السياقات التنظيمية والثقافية]. [3
 -1خصائص المعرفة
يمكن ومن خالل الوقوف على خصائص المعرفة قيا الجوانب المختلفة التي قد تسهل أو تعيق من
تدفق المعرفة ،وقد تم تسليط الضوء على ثالث خصائص تؤثر على تحويل المعرفة وهي الضمنية،
والتعقيد ،والخصوصية وحسب ما تناوله كال من [:]4 3
 المعرفة الضمنية مقابل المعرفة الصريحة :وصف  Polanyiالمعرفة الضمنية " بأننا نعرف أكثرمما يمكن أن نقول" وهى إشارة صريحة عن صعوبة وضع المعرفة الضمنية بشكل رسمي وتمثيلها
بالرموز والكلمات المنطوقة وهي ذات قيمة أعلى من المعرفة الصريحة ،في حين ترتبط المعرفة
الصريحة بالمعرفة المدونة على شكل بيانات موضوعة بصيغة علمية وبطريقة رسمية إذ يكمن نقلها
وتداولها وتصويرها بشكل ملمو ممثلة بالصور والكلمات والتسجيالت.
 التعقيد  :ينسب إلى تعقيد المعرفة بعدد األدوات واإلجراءات الروتينية المستخدمة في عملية نقلالمعرفة إذ تقوم هذه اإلجراءات الروتينية على أسا اتفاقيات غير معلنة مستمدة من التجارب
السابقة ويمكن أن تجسد تطبيق المعرفة داخل المنظمة ،وبناء على ذلك هناك حاجة إلى مزيد من
اإلجراءات لتفسير المعرفة التي يصعب تحويلها.
 الخصوصية :توضح الخصوصية الدرجة التي تضمن لمتلقي المعرفة باستقبال المعرفة الروتينية أييمكن تعريف الخصوصية بمدى قدرة المتلقي على التقاط المعرفة وهذا يعتمد على عدد من السياقات
التي تسمح باستيعابها وفهمها إذ غالبا ما ترتبط المعرفة بالخبرات والثقافة المحلية وبالتالي يصعب
نقلها وزرعها في بيئة جديدة.
 -2قنوات نقل المعرفة
تختلف اآلليات واألساليب التي تعتمدها المنظمة لتحويل ونقل المعرفة وهذا يتعلق بالسيا التنظيمي
وطبيعة هيكل المنظمة وآليات التنسيق ونوع وأساليب التواصل التي قد تأخذ أشكاال رسمية وغير رسمية
شخصية وغير الشخصية ،إذ تتخذ األساليب غير الرسمية شكل الحلقات الدراسية واللقاءات الودية التي
تتوافق مع التنشئة االجتماعية وتؤكد جدواها وفاعليتها في المنظمات الصغيرة رغم وجود فقدان للمعرفة
لعدم ترميزها وحفظها ،في حين تمثل آليات التحويل الرسمي للمعرفة شكل الدورات التدريبة ،وفي ذلك
ضمان أكبر لعملية تحويل المعرفة ولكنها قد تعو عملية اإلبداع][5
 -3الطاقة االستيعابية الستقبال المعرفة
تعد الطاقة االستيعابية عنصرا أساسيا لعملية تحويل المعرفة ،ويمكن تعريف الطاقة االستيعابية بقدرة
المنظمة للتعرف على قيمة المعلومات الجديدة واستيعابها وتطبيقها ضمن أربع عمليات تتمثل باكتساب
المعرفة ،امتصاص المعرفة ،نقل المعرفة ،االستفادة من المعرفة ،إذ ينظر إلى اكتساب المعرفة على أنها
القدرة على تحديد المعرفة المتولدة خارجيا والعمل على اكتسابها ،أما امتصاص المعرفة فيقصد به سهولة
تدفق المعرفة داخل المنظمة وإمكانية تحليلها ومعالجتها وتفسيرها وفهم المعلومات التي تم الحصول
عليها من المصادر الخارجية ،ويشير نقل المعرفة إلى قدرة المنظمة على الجمع بين المعرفة الحالية
والمعرفة المكتسبة حديثا بما يسهم في تطوير عمل المنظمة [.]7
وأخيرا ينبغي االستفادة من المعرفة باعتماد القدرة على تحويل المعرفة وتطبيقها واستغاللها لتعزيز
عمليات اإلبداع فيها وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة ،إال أن هذه العملية تواجه صعوبات كونها تحتاج إلى
إعادة توليف وتركيب المعرفة لتحويها إلى ذهن المتلقي لتتناسب مع قدراته المعرفية األمر الذي يتطلب
إثارة المتلقي وزيادة درجة المحفزات المقدمة له لضمان استقبالها واالستفادة منها[.]6
 -4السياقات التنظيمية والثقافية
تواجه عملية تحويل ونقل المعرفة بين المنظمات الكثير من الصعوبات والتعقيدات مقارنة مع تلك
الموجودة داخل الحدود التنظيمية ويرجع السبب األول إلى المسافات الثقافية التي تزيد من الحواجز
والمتعلقة بعدم قدرة األطراف خارج المنظمة على استيعاب المعرفة والوصول إلى تفاهم مشترك
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الختالف الثقافات وعدم وجود لغة مشتركة ،األمر الذي يولد ضعف في العالقات االجتماعية وقلة الثقة،
والسبب الثاني يعود إلى السياقات التنظيمية المتبعة والمتمثلة ( المركزية مقابل الالمركزية ،المبدعين
مقابل االتباع ،ريادة األعمال مقابل البيروقراطية ) كل هذا يمكن أن يزيد صعوبة تحويل المعرفة]7[ .
يتضح من العرض المذكور أن الباحثين سعوا إلى تحديد هذه العوامل أو على األقل حصر أهمها وفقا
لمجموعة من األبعاد التي ارتأوا منها الوقوف على جوانب القصور التي يمكن أن تعيق تدفق المعرفة
أخذين بنظر االعتبار ما يكتنف المعرفة من تعقيد وغموض يجعل من الصعب التعرف عليها واحتواءها
ضمن أطر واضحة ،لذا من األجدر البحث عن الجوانب اإليجابية التي يمكن استغاللها لتخطي الحواجز
والعقبات التي تحول دون تدفق المعرفة .وتشمل المجاالت المتعلقة بالتدفق المعرفي[8]:
 -1معرفة مجال التفكير (Reasoning domain knowledge (RDK
التي ترمز إلى من هو خبير المجال في النظام الخبير ،وتتضمن تدفق معرفة اصطالحية ،وقواعد.
 -2معرفة مجال االتصال )Communication domain knowledge (CDK
تتعلق هذه المعرفة ُبالمجال ،أي توفير المعرفة الضرورية لالتصال حول المجال.
 -3معرفة اتصال المجال )Domain communication knowledge (DCK
تتعلق هذه المعرفة حول كيف يتم االتصال في المجال .فالمعرفة المتخصصة بمشكلة معينة تدعى
مجال معرفةَ الخبير ،والشكل( )1اآلتي يوضح العالقة بين التدفق المعرفي في مجال المعرفة والمشكلة
المحتملة.

الشكل ( )1العالقة بين التدفق المعرفي لمجال المعرفة والمشكلة المحتملة
http//:www.rapidshare. //.rar.html Source: Wdieh, Lotfi, 2019, Expert System Principles Programming

ثالثا  :الهندسة البشرية وعوامل الخطر المحتملة
تشير الهندسة البشرية  Ergonomicsعادة إلى علم العمل وهي مستمدة من كلمتين يونانيتين:
 ergonأي العمل ،و  nomoiأي القوانين الطبيعية وان الهندسة البشرية معروفة أيضا ً بالعوامل
البشرية ،وهندسة العوامل البشرية ،ممثلة في أدوات مريحة وسهلة االستخدام ،ووضعية استخدام الجيد
ألجهزة الكمبيوتر وغيرها الكثير[.]9
وعرفت أيضا ً هي دراسة مطابقة متطلبات العمل والبيئة للعامل لزيادة الكفاءة والجودة وكمية
العمل مع تقليل االضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل والتعب واإلجهاد المفرط]10[ .
ومن خالل المفاهيم السابقة يتضح أن الهندسة البشرية هي علم يهتم بالتفاعالت بين العنصر
البشري وخصائصه الفيزيائية لكونه أهم عنصر في المنظمة وبين مكان العمل بما فيه من أدوات ومعدات
وقوانين اإلجراءات أو العوامل البيئية ،للوصول والتكيف فيما بينهما لتوفير بيئة عمل صحيّه ،آمنه
ومثالية خالية من اإلصابات واألمراض والحوادث تخدم أهداف وتطلُعات المستقبلية المنظمة وزيادة
عرفها []13على أنها تكنولوجيا
قدرتها التنافسية .أما اصطالحا ً  ،فيمكن النظر إلى الهندسة البشرية وكما َّ
االتصاالت في نسق إنسان االلة  ،و النسق هنا يتضمن أيضا محيط العمل  ،مما يجعل الهندسة البشرية
بالضرورة مجاالً متعدد التخصصات ،فهي بذلك تعتني بالجوانب النفسية والفسيولوجية واالجتماعية و
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التقنية ،و كل ما يتعلق بها من معارف كما إنها العلم الذي يختص بدراسة األداء الذهني واإلنساني دراسة
علمية تطبق المعرفة لتفاعل األنسان مع البيئة المحيطة وفق المعلومات والنظريات وطر التصميم  ،كما
يبحث في األدوات واآلالت وبيئة العمل من اجل تأمين استخدام اكثر أمانا وراحة بال وفاعلية]12[ .
وتتمثل أهمية الهندسة البشرية فيما يلي:
 -1تعمل على الوقاية من الحوادث من خالل دراسة وتحليل أسباب وقوع اإلصابات السابقة.
 -2تعالج قضايا االستدامة والمحافظة عليها عن طريق إدراك اإلنسان كمبدع ومشغل والعمالء أيضا،
وهنا نصل إلى الدور مهندسي الهندسة البشرية في تصميم وتشغيل األنظمة والعمليات بشكل فعدال
وسليم.
 -3تزيد من مرونة المنظمة بحيث تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات والتغيرات التي قد تحدث
أثناء أداء المهمة.
 -4تساهم في الوصول إلى الطر واألسداليب الجديددة مثدل اإلجدراءات وبدرامج التددريب ،وتصدميم
تكنولوجيا حديثة ومتطورة من خاللها.
بينما يرى [ ]13إن هناك العديد من األسباب التي تدفعنا إلدارة الهندسة البشرية والتي قد تتضدمن صدحة
اإلنسان وتحسين أداء ومتطلبات الفرد العامل  ،وبالتالي يقدع علدى أصدحاب العمدل واجدب قدانوني إلدارة
مخاطر الهندسة البشرية في مكان العمل وذلك لوضع المقاييس المناسبة في مكانها لتجنب أو تقليدل خطدر
اإلصابة باألمراض العضلية او العظمية (االضطرابات العضلية الهيكليدة) .إذ يوجدد العديدد مدن القدوانين
التي تتطلب من أصحاب العمل تحديد وإدارة عوامل خطر الهندسة البشرية ومعالجتها.
ويبدو الهدف العام لبيئة العمل هدو تعزيدز الكفداءة واإلنتاجيدة وضدمان عددم تجداوز قددرات اإلنسدان فدي
النظام .غالبًا ما تُستخدم كلمة "األمثل" في بيئة العمل وتشير إلى موازنة احتياجات األشخاص ذوي القيود
الواقعية مثل توفر الحلول وجدواها وتكاليفها .تعتمد الحلول الناجحة على حل المشكالت الحقيقية بدالً مدن
المشكالت الظاهرة .وهذا بدوره يتطلب مراقبة وتحليل دقيقين]14[ .
وانطالقا من وجهة نظر الشعار الدذي يدردده مجمدع الهندسدة البشدرية ( )Ergonomicsللغدة الفرنسدية
والقائل (حين نكون على احسدن حدال وفدي وضدعية جيددة سدنكون نحدن األقويداء) وبالتدالي فدان أهددافها
تتمحور حول االتي]20[ :
 -1الراحة :وتتأتى بواسطة تحسين ظروف العمدل ،وتقلديص التعدب الجسدمي والدذهني  ،حيدث تعدد
راحة العامل ذات بعد مهم جدا فدي دراسدات الهندسدة البشدرية وهدي مرتبطدة بوضدعيات العمدل
وتحسين ظروف العمل.
 -2الفعالية :أي رفع مستوى الفعالية علما إن الفعالية في المنظمة تخضدع إلدى هدذه المعادلدة القائمدة
على العالقة بين (جودة اإلنتاج – كلفة االنتاج).
 -3أمن العمال وسالمتهم  :إن من اهدافها أيضا سالمة العمال والوقاية من الحوادث.
 -4التقليل من األمراض المهنية وخاصة المزمنة منها.
 -5المساعدة على تسيير التغيير التكنلووجي  :ان كل تغيير قدد تترتدب عنده مقاومدة خوفدا مدن عددم
التكيف معه ،لذلك من أهداف الهندسة البشرية تحضير العمال تقنيا وفنيا لتجاوز هذا العائق بقصد
تكييفهم مع المتطلبات الجديدة.
 -6استغالل الوقت والطاقة :ترتيب وقت العاملين لمنعهم من إهددار الطاقدة بدالتحرك داخدل وخدارج
نطا العمل األساسي.
 -7تحسين طرق العمل وتغييرها لتتالءم مع العمال وإيجاد افضل الطر التي تؤدى بها األعمال.
 -8تصميم اآلالت واألدوات وتكييفها بهدف زيادة الراحة للعمال وبالتالي اإلنتاجية.
 -9تصميم وترتيب مكان العمل بحيث يساعد العمال على إيجاد مواد العمل وإداوته بسهولة.
 -10دراسة الظروف الفيزيائية المالئمة للعمل مثل الضوضاء والحرارة واإلضاءة ومدا يدنجم عنهدا
من تعب  .وتوضح األدبيات في مجال الهندسة البشرية أن هناك عددًا من الفوائدد الملموسدة التدي
نتجت عن تنفيذ التدخالت الهندسية والتنظيمية لمعالجة عوامل خطر الهندسدة البشدرية فدي مكدان
العمل .من المفيد تحديد بعض الفوائد التي نتجت عن]13[ :
 -1انخفاض مخاطر اإلصابة المهنية أو المرض.
 -2االبتكار والتفكير اإلبداعي.
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 -3العمل الجماعي الفعال والتشاور.
 -4التواصل الفعال في جميع مراحل المشروع.
 -5دليل على اإلنتاجية وتحسين الكفاءة.
 -6انخفاض عدد األيام الضائعة بسبب اإلصابة المهنية أو اعتالل الصحة.
 -7دليل على التزام اإلدارة واالستثمار.
 -8دليل على العائد على االستثمار.
 -9دليل على زيادة المعرفة والوعي بالهندسة البشرية.
رابعا :العوامل الفعلية لخطور الهندسوة البشورية يشدير []15إلدى عوامدل الخطدر المتعلقدة بنشداط العمدل
والهندسة البشرية قد تزيد من صعوبة الحفاظ على هذا التوازن  ،وتزيد من احتمالية إصابة بعض األفدراد
بتطوير مرض التصلب العصبي المتعدد .وعوامل الخطر هي العناصر التي قد تؤدي إلى تطدور الحالدة ،
ولكنها ال تؤدي دائ ًما إلى نتيجة سلبية .غالبًا ما يتغير مقدار اليقين في النتيجة السلبية مع مرور الوقت مع
عوامل الخطر .قد يكون لعوامل الخطر تأثير تراكمي مع زيادة التعرض  ،مما يزيد من احتمدال تعدرض
الفرد للنتيجة السلبية المتوقعة كلما حدث عامل خطر محدد في أكثر األحيان.
حدد المتخصصون في بيئة العمل [ ]9العديد من عوامل الخطر التي قد تسداهم فدي تطدوير االضدطرابات
العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل ،إذ تتضمن عوامل الخطر األساسية إلى ثدالث عوامدل أساسدية متمثلدة
بددد القوة (الشدة)  ،الموقف  ،التكرار (التكرار)  ،والمدة.
يجب أن تشتمل برامج الصحة والسالمة في مكان العمل علدى أحكدام لتحديدد وتخفديض أو القضداء علدى
عوامل الخطر الهندسة البشرية وغيرها من عوامل الخطر في مكان العمل.
عا هناك أكثر من وصدفة واحددة
كما يحدد كل من [ ]9عوامل الخطر للهندسة البشرية الخمسة األكثر شيو ً
لإلصابة باالتي :
.1القوة :كلما زادت القوة المطلوبة للمهمة  ،زاد الخطر .هذا يعني أن العنصدر األثقدل أو المسدافة األكبدر
التي يتم رفعها تزيد من المخاطر.
.2التكورار :تزيد الحركات المتكررة  -التي تحددها النسبة المئوية ليوم العمل أثناء القيام بالمهمة  ،أو عددد
الحركات  -من خطر اإلصابة.
.3الموقع الحرج عندما يُجبر الجسم على المواقف حيث يتعين عليه العمدل بجديدة أكبدر إلنجداز المهمدة ،
فإنه يزيد من خطر اإلصابة واإلجهاد.
.4االتصال اإلجهاد  :نقاط التالمس المضغوطة على األسطح تضغط على األعصاب وتقلل من تددفق الددم
في األطراف  ،وتضغط على العضالت والجسم بشكل عام.
 .5االهتزاز :يمكن أن تكون تأثيرات اهتزاز اليد أو اهتزاز كامل الجسدم مشداب ًها لضدغط االتصدال  ،مدع
احتمال تلف األعضاء الداخلية.
إذ أن المشكلة األكبر من اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمدل هدي اإلصدابات واألمدراض التدي تدؤثر
على العضالت واألعصاب واألوتار واألربطة والمفاصل أو األقراص الشوكية وآالم أسفل الظهر والتدي
هي السدبب الرئيسدي لإلعاقدات المرتبطدة بالعمدل وبالتدالي مطالبدات تعدويض العمدال وتكداليفهم ،بسدبب
التعرض للمخاطر في بيئة مهنية.
كما يحدد [ ]13عوامل الخطر الهندسة البشرية الرئيسية في مكان العمل التي يجب مراعاتها هي:
غالبدا
-1تكرار المهمة العالية  :العديدد مدن مهدام العمدل ودوراتده متكدررة بطبيعتهدا  ،ويدتم الدتحكم فيهدا ً
بواسطة أهداف اإلنتاج كل ساعة أو يوميًا وعمليات العمل .التكرار الكبير للمهمة  ،عندما يقتدرن بعوامدل
مخاطر أخرى  ،مثل هذه المواقف عالية القوة و  /أو المحرجة  ،يمكن أن يسهم في تشكيل مرض التصلب
العصبي المتعدد .تعتبر الوظيفة متكررة للغاية إذا كانت مدة الدورة  30ثانية أو أقل.
طرق التحكم فيها]8[ :
.1الضوابط الهندسية  -إن التخلص من القوة المفرطة ومتطلبات الموقف غير المالئمة من شأنها أن تقلدل
من إجهاد العمال وتسمح بمهدام التكدرار عاليدة دون زيدادة كبيدرة فدي مخداطر مدرض التصدلب العصدبي
المتعدد بالنسبة لمعظم العمال.
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.2ضوابط ممارسة العمل  -إن توفير إجراءات آمنة وفعالة إلنجاز مهام العمل يمكن أن تقلل مدن مخداطر
مرض التصلب العصبي المتعدد .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب تدريب العمدال علدى أسداليب العمدل المناسدبة
وتشجيعهم على قبول مسؤولياتهم في الوقاية من مرض التصلب العصبي المتعدد.
.3دوران الوظيفة  -توسيع مهمة العمل هو وسيلة لتقليل مدة وتكرار وشدة عوامل الخطدر  .MSDيمكدن
للعمال التناوب بين محطات العمل والمهام لتجنب فتدرات طويلدة مدن أداء مهمدة واحددة  ،وبالتدالي تقليدل
التعب الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض التصلب العصبي المتعدد.
.1فواصل اإلطالة المضادة للنشاط  -تنفيذ فواصل الراحة أو اإلطالة لتوفير فرصة لزيادة الددورة الدمويدة
الالزمة لالنتعاش.
-2مجهودات قوية:
أحماال عالية القدوة علدى جسدم اإلنسدان .يدزداد الجهدد العضدلي اسدتجابةً
ً
تتطلب العديد من مهام العمل
لمتطلبات القوة العالية  ،مما يؤدي إلى زيادة التعب الدذي يمكدن أن يدؤدي إلدى مدرض التصدلب العصدبي
المتعدد.
طرق التحكم فيها]22[ :
.1الضوابط الهندسية  -إن الحد من متطلبات القدوة المفرطدة سديقلل مدن إجهداد العمدال ومخداطر تكدوين
 MSDفي معظم العمال .باستخدام أدوات مساعدة ميكانيكية  ،وأنظمة موازنة العدادات  ،وطاوالت رفدع
قابلة للضبط ومحطات عمل  ،وأجهدزة تعمدل بالطاقدة وأدوات مريحدة  ،سدتعمل علدى تقليدل جهدد العمدل
والمجهود العضلي.
.2ضوابط ممارسة العمل  -تحسينات عملية العمل مثل استخدام العربدات والددمى لتقليدل متطلبدات الرفدع
والحمل  ،وانزال األشياء بدالً من حملها أو رفعها  ،والقضاء علدى أي عدائق فدي الوصدول لتقليدل ذراع
الرافعة المطلوب لرفع الكائن.
.3ميكانيكا الجسم السليم  -يجب تدريب العمال على استخدام تقنيات الرفع والعمل المناسبة لتقليل متطلبات
القوة.
-3المواقف المحرجة المستديمة:
تضع المواقف المحرجة قوة مفرطة على المفاصل وتفرط في العضالت واألوتار حول المفصدل المتدأثر.
تكون مفاصل الجسم أكثر فعالية عندما تعمل على مقربدة مدن الحركدة المتوسدطة المددى للمفصدل .يدزداد
خطر اإلصابة بالتصلب المتعددد  MSDعنددما يدتم عمدل المفاصدل خدارج هدذا النطدا المتوسدط بشدكل
متكرر أو لفترات زمنية متواصلة دون وقت استرداد مناسب.
طر التحكم فيها]22[ :
.1عناصر التحكم الهندسية  -قم بإزالة أو تقليدل المواقدف المحرجدة مدن خدالل التعدديالت المريحدة التدي
تسعى إلى الحفاظ على نطا الحركة المشترك إلنجاز مهام العمل ضمن النطا المتوسط لمواقف الحركة
للمفاصل الضعيفة .يجب استخدام األدوات المريحة المناسدبة التدي تسدمح للعمدال بالحفداظ علدى المواقدف
المثلى المشتركة.
.2ضوابط ممارسة العمل  -ينبغي تنفيذ إجراءات العمل التي تراعي وتقلل المواقدف المحرجدة .باإلضدافة
إلى ذلك  ،يجب تدريب العمال على أسلوب العمل المناسب وتشجيعهم على قبول مسؤوليتهم فدي اسدتخدام
أجسامهم بشكل صحيح وتجنب المواقف المحرجة كلما كان ذلك ممكنًا.
.3تنوواو الوظووائف  -يعتبددر التندداوب الددوظيفي وتوسدديع مهمددة العمددل وسدديلة لتقليددل المواقددف المحرجددة
المتكررة والمستدامة التي يمكن أن تؤدي إلى مرض التصلب العصبي المتعدد.
.4فواصل اإلطالة المضادة للنشاط  -تنفيذ فواصل الراحة أو اإلطالة لتوفير فرصدة للتصددي ألي مواقدف
حرجة متكررة أو مستدامة والسماح بفترة نقاهة كافية.
كما يمكن تقسيم عوامل الخطر في الهندسة البشرية إلى خمس فئات مختلفة وهي]15[ :
 .1الحركات المتكررة  .2اإلجهاد  .3مواقع العمل الحرجة  /نقاط الضغط (االحتكاك)
 .4الوضعية الخاطئة (الخطرة)  .5الوضعية الثابتة (الساكنة ).
أما [ ]16فيشير إلى أن تأثير عوامل الخطر على أجزاء من جسدم العامدل  ،ويؤكدد بدأن هدذه المعرفدة قدد
تكون مفيدة جدا في التخطيط لتعاقب العمدل وذلدك لتوزيدع ضدغوط العمدل بالتسداوي علدى أجدزاء الجسدم
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المختلفة ،والجدول التالي يوضح أنواع عوامل الخطر وأنواع اإلصابات التي من الممكن أن تحددث علدى
الفرد العامل .
الجدول ()1عوامل الخطر المحتملة في الهندسة البشرية
سبب اإلصابة (عوامل الخطر)

أجزاء جسم األنسان األكثر إصابة

-1
-2

الرفع
األوضاع الغريبة (غير المالئمة)

-3

اسفل الظهر  ،األكتاف
الركبة  ،الورك
األكتاف ،اسفل الظهر  ،الرقبة  ،المعصمين
األصابع  ،المعصمين

الحركات المتكررة – األدوات
االهتزازية
األذان
الضوضاء
نظام الدورة الدموية
اإلجهاد الحراري والبرد الشديد
المصدر :من إعداد الباحثات باالعتماد على []16

ت

-4
-5

ويضيف [ ]16إن لعوامل الخطر مؤشرات يمكن من خاللها قياسها وتتضمن االتي:
 -1أداء نفس الحركة أو نمط الحركة كل بضع ثوان ألكثر من ساعتين.
 -2وضعية عمل ثابتة أو غير مالئمة (للجسم البشري) ألكثر من ساعتين.
 -3استخدام أدوات أو معدات ذات اهتزازية ألكثر من ساعتين.
.
 -4إجهاد قوة األيدي ألكثر من ساعتين
خامسا :التحكم بعوامل الخطر في الهندسة البشرية

تمثل عوامل الخطر في الهندسة البشرية الجوانب الوظيفة أو المهمة التي تفرض ضغ ً
طا حيويًا على
العامل ،وإن فهم عوامل الخطر وممارسة المبادئ الهندسة البشرية األساسية هي أول دفاع ضد اإلصابة
المحتملة وفقدان اإلنتاجية .قد تساهم األنشطة الوظيفية التي تنطوي على أي من عوامل الخطر الهندسة
البشرية في زيادة خطر اإلصابة واإلجهاد أو ينتج عنها أمثال (مواقف حرجة ،تقويس ،الضغط أو
االتصال اإلجهاد ،مجهودات قوية ،فترات راحة غير كافية ،رفع ،إضاءة ،الضوضاء ،دفع  ،وسحب،
الوصول ،حركات متكررة ،مواقف ثابتة أو ثابتة ،درجات الحرارة القصوى ،اهتزاز[. ]17
وللمساعدة في معالجة هذه المشكالت في موقع العمل أو ما يسمى بعوامل الخطر للهندسة البشرية التي
تشكل اإلجهادات الفيزيائية لجسم الفرد أو االضطرابات العضلية الهيكلية  ،يتم من خالل :
 .1تصميم مهام العمل  :يقصد بمهام العمل األشياء التي يتوجب على (األفراد والعاملين) القيام بها
ليكملوا وظائفهم أو أعمالهم ،ولغرض إنجاز تلك المهام يتوجب على األفراد والعاملين القيام
بمجموعة من النشاطات والفعاليات التي تتضمن الرفع ،وااللتواء واالنحناء والركوع والمسك
والجلو والوقوف والسحب ،والدفع التي البد أن تؤخذ بنظر االعتبار عند تصميم تلك المهام بالشكل
الذي يتالءم مع قدرات جسم الفرد .
 .2تصميم محطة العمل  :يشكل موقع العمل تلك المساحة المحدودة من فعاليات اإلنتاج التي تتوفر فيها
المعدات ووسائل اإلنتاج المختلفة والواجبات والمسؤوليات التي ستنجز من قبل الفرد العامل في ذلك
الموقع ،وبذلك ان لم تصمم بالشكل الذي يسمح بالموائمة ما بين العامل ومهمة العمل فانه من الممكن
أن تعرض ذلك العامل إلى الوضعية الخطرة أو الحركات الغير ضرورية التي بدورها تساعد على
االضطرابات العضلية الهيكلية .
 .3تصميم المكائن واألدوات :إن تعامل األفراد العاملين مع األجهزة أو المكائن واألدوات لوحدات
السيطرة  ،ووحدات التشغيل  ،واألدوات اليدوية قد تعرضهم إلى األعباء الجسدية أو مخاطر
االضطرابات العضلية الهيكلية  ،إذ ما أسيء تصميمها أو استعمالها أو اختيارها .فوحدات السيطرة
والتشغيل المرتفعة جدا ً أو الواطئة جدا ً أو ليست على خط مستوى نظر العاملين قد تعرضهم إلى
الوضعيات الخاطئة (الخطرة) في إنجاز مهامهم على تلك األجهزة أو المكائن ،إذ أن التصميم الجيد
لموقع العمل وللمكائن المعدات يساعد في تقليل مسببات اإلجهاد والسأم.
 .4تصميم بيئة العمل الفيزيائية :محاولة التكيف لحاالت أو ظروف خارجة عن المدى المقبول ممكن أن
تجعل الفرد العامل يستخدم جهدا ً أكبر في أداء أعماله األمر الذي ينعكس بدوره سلبا ً على صحته
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وسالمته وبالتالي على درجة تقبل الفرد لبيئة عمله والتي تتضمن (درجة الحرارة والرطوبة ،
اإلضاءة واأللوان  ،االهتزاز والضوضاء.
سادسا :نتائج التحليل واالختبار
 -1استخدمت الباحثاتبرنامج  SPSS 25في تحليل عالقات التاثير بين متغيرات الدراسة و حساب
معامل االنحدار بين متغيرات الدراسة و معامل التحديد  R²وقيمة  Fوبمستوى معنوية  0.05النها
تتالئم مع الدراسات اإلنسانية.
 -2اختبار ثبات االستبانة  :بهدف التعرف على مدى صالحية المقيا المعتمد وثبات االستبانة تم
استخدام ) (Cronbach alphaوقد بلغت قيمة معامل المقيا المذكور ( )0.912وهي قيمة معنوية
عند مستوى ( )0.05وتشير إلى قوة وثبات االستبانة  ،وتم توزيع االستمارة من خالل إرسالها عن
طريق األنترنيت باعتماد ) (Google formsإلى عينة من العاملين في شركة )  ( Mosaicلألثاث
والمفروشات ،التي تأسست الشركة عام  2011وبدأت اإلنتاج عام  2012وتعتبر من اكبر
تستخدم الشركة المكائن واآلالت المتطورة عدد العاملين فيها
الشركات على مستوى العرا
( )2000عامل مساحتها الكلية  90000م  2منتجاتها متنوعة من صناعة القنفات األرائك
اآلسرة  ،والمفروشات.
 -3وألجل إعطاء مؤشرات تفصيلية حول اعتماد التدفق المعرفي في كل عامل من عوامل الخطر
للهندسة البشرية  ،يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول ()2
الجدول( )2اعتماد التدفق المعرفي في عوامل الخطر للهندسة البشرية في الشركة المبحوثة
التدفق المعرفي

المتغير المستقل

F

المتغير المعتمد
عوامل
الخطر في
الهندسة البشرية

β0
تكرار المهمة
العالية
المجهودات
القوية
المواقف
المحرجة
المستديمة

β1
2.53
1.877
1.428

R²
0.378
)(3.268
0.556
)(5.430
0.666
)(6.78

المحسوبة
10.68

الجدولية
4.125

29.48

4.125

45.99

4.125

*)d.F(1,38

N=40

P ≤ 0.05

)( تشير إلى قيمة  Tالمحسوبة

 -4اعتماد التدفق المعرفي لعامل تكرار المهمة العالية ،كأحد عوامل الخطر في الهندسة البشرية الشركة
المبحوثة :يبين الجدول( )2إن هنالك تأثير معنوي للتدفق المعرفي كمتغير مستقل لعامل تكرار المهمة
العالية كمتغير معتمد ويعزز ذلك قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )10.68وهي قيمة معنوية وأكبر من
الجدولية والبالغة ( )4.125عند درجتي حرية ( )1 38ومستوى معنوية ( ،)0.05وقد بلغت قيمة T
المحسوبة ( )3.26وهي قيمة معنوية أيضا وأكبر من قيمتها الجدولية البالغة ( . )1.684وتلتقي هذه
النتيجة مع دراسة [ ]19التي تشير الى ان التدفق المعرفي تؤثر على تكرار المهمة العالية كاحد
متغيرات الهندسة البشرية .
 -5اعتماد التدفق المعرفي لعامل المجهودات القوية ،كأحد عوامل الخطر في الهندسة البشرية في
الشركة المبحوثة :يبين الجدول ( )2إن هنالك تأثير معنوي للتدفق المعرفي كمتغير مستقل لعامل
المجهودات القوية كمتغير معتمد ويعزز ذلك قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )29.48وهي قيمة معنوية
وأكبر من الجدولية والبالغة ( )4.125عند درجتي حرية ( )1 38ومستوى معنوية ( ،)0.05وقد
بلغت قيمة  Tالمحسوبة ( )5.430وهي قيمة معنوية أيضا وأكبر من قيمتها الجدولية البالغة
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( )1.684وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة [ ]20حيث أشار الى ان التدفق المعرفي في الشركة يتاثر
ويؤثر بنشاطات الشركة والقرارات التي تتخذها وتؤثر على القوى البشرية التي تعمل في الشركة.
 -6اعتماد التدفق المعرفي لعامل المواقف المحرجة المستديمة كأحد عوامل الخطر في الهندسة البشرية
في الشركة المبحوثة :يبين الجدول( )2إن هنالك تأثير معنوي للتدفق المعرفي كمتغير مستقل لعامل
المواقف المحرجة المستديمة كمتغير معتمد ويعزز ذلك قيمة  Fالمحسوبة البالغة ( )45.99وهي قيمة
معنوية وأكبر من الجدولية والبالغة ( )4.125عند درجتي حرية ( )1 38ومستوى معنوية (،)0.05
وقد بلغت قيمة  Tالمحسوبة ( )6.78وهي قيمة معنوية أيضا وأكبر من قيمتها الجدولية البالغة
( .)1.684وتتفق هذه النتيجة مع دراسة [ ]21والتي اشارت الى ضرورة االهتمام بالهندسة
البشرية والتي تقلل بدورها المواقف المحرجة والتي من خالل المعرفة الصحيحة يمكن تقليلها الى
اقل قدر ممكن .
واتساقا مع ما ذكر أعاله يمكن قبول فرضية الدراسة التي تقوم على اعتماد التدفق المعرفي
للسيطرة على العوامل الخطر المرتبطة بالهندسة البشرية .
الخالصة :حيث نعتقد دوما أن الخطأ البشري ينتج أساسا عن نقص في التوجيه والمعرفة والتعلم
والخبرة  ،وبالتالي فان الحل يكمن دوما فيما يسمى ببرامج "الخلل الصفري" التي تتمثل في حمالت
معرفية أو تدريبية لألمن والوقاية  ،موجهة للعاملين بقصد الرفع من مستويات األداء والتي تتم عادة عن
طريق رفع مستوى التدفق المعرفي المطلوب لجميع العاملين في موقع العمل للحد من عوامل الخطر
للهندسة البشرية ،.ومع ان الخطأ البشري ال يمكن تالفيه ،وبالتالي فإن حل المشاكل المترتبة عن هذا
الخطأ البشري ،يكمن في تحسين طر وأشكال تصميم االتسا إلى أقصى درجة ممكنة من األمن
والسالمة والفعالية .مما يقلل من وقوع الخلل أو الخطأ وكذا من آثاره إن حدث إلى أدنى درجة .ولذلك
يكون من الضروري توقع حدوث الخطأ البشري وما يترتب عنه من آثار تحت أي ظرف من الظروف .
وفي سيا ذلك تغيرت قواعد اللعبة وموازين القوى بانتقال العالم إلى عصر المعرفة الذي مثلت فيه
األصول غير الملموسة القوة الخفية في عملية إيجاد القيمة المضافة لديمومة عمل المنظمة .كل ذلك
وغيره فسر تفو بعض المنظمات على سواها بامتالكها قاعدة معرفية تضم مجموعة من المهارات
والخبرات تعمل على توظيفها بطرائق خالقة تجنبها الوقوع في عوامل الخطر التي ترافق الهندسة
البشرية.
وقد كشفت نتائج التحليل االحصائي تحقق وجود تاثير ذي داللة معنوية بين التدفق المعرفي و كل بعد من
ابعاد الهندسة البشرية مجتمعا ومنفردا .وتوصي الباحثات بزيادة اهتمام إدارة الشركة بالتدفق المعرفي
بين مستويات المنظمة االمر الذي سينعكس على الشركة ككل والفرد في الشركة االمر الذي يؤدي حتما
الى تحديد عوامل الخطر للهندسة البشرية
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