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 مقدمة -1
 تفعل ذلك؟  سوف وتحسین اإلنتاجیة ورفع الروح المعنویة للعاملین فهلخفض التكالیف  بإمكانكإذا كان  )أ(

وهي النفقات التي یتم  –اإلصابات واألمراض المهنیة على  مترتبةتنفق الشركات أمواًال طائلة سنویًا في صورة تكالیف  )ب(
مستعدة الستثمارها في مجال  هيورغم ذلك عند سؤال الشركات عن حجم األموال التي  .استقطاعها مباشرة من األرباح

 رقم متواضع للغایة. عن  عبارةالسالمة والصحة المهنیة من أجل خفض تلك التكالیف یكون الرد 

 ،وسهل الحساب اً كون دائمًا ملموسیالسالمة والصحة المهنیة ال  وأحد أهم أسباب ذلك هو إن العائد على االستثمار في )ج(
 ذها الشركات. تنفعلى عكس االستثمارات األخرى التي 

ارتفاع في المبیعات  بشكلوهو ما یترجم عادة عائد محدد من ذلك االستثمار، من المعتاد عند استثمار مبلغ معین توقع  )د(
مثل خفض معدالت  منظورة غیرتكالیف  عموماإال إنه عند االستثمار في السالمة والصحة المهنیة تكون العوائد  .واألرباح

  الحوادث والغیاب عن العمل. 

أن یردع الشركات عن االستثمار في السالمة والصحة المهنیة، إال إنه من الضروري قیاس تلك العوائد لما تقدم ال یجب  )ه(
في ظل غیاب أدلة واضحة على تحقیق ذلك ف .بحیث یتم تحدید العائد على االستثمار بوضوح وجالءبالصورة الصحیحة 

 .  المجال هذافي االستثمار في  الشركة رغبةأن تقل  المتوقععائد من ال

دراهم) یتم استثماره في مجال السالمة والصحة المهنیة هو  5تقدر الدراسات حول العالم بأن متوسط العائد لكل یورو ( )و(
والعوائد المحتملة مثل ارتفاع  المنظورة غیروهو عائد ممتاز في ضوء إنه ال یشمل بعض الفوائد  .دراهم) 10یورو ( 2.2

 الروح المعنویة والحد من حاالت المرض وغیرها. 
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 التكالیف والفوائد -2

أو التكالیف  ،علیهاوغیر المؤمن  علیها هما التكالیف المؤمن ینتعام فئتینیمكن تصنیف التكالیف إلى  )أ(
 ما یلي: تشمل التكالیف أن  یمكن لهذهو  .المباشرة وغیر المباشرة

 زیادة معدالت الغیاب  )1(

 األساسیین  العاملینخسارة  )2(

  العاملینضعف االحتفاظ ب )3(

 الجدد  العاملینتعیین وتدریب  )4(

 أقساط التأمین قیمة زیادة  )5(

 زیادة تكالیف اإلنتاج  )6(

 لعاملینانخفاض الروح المعنویة ل )7(

 اإلضرار بالممتلكات  )8(

یكون رأي س فكیف .الطویلتعتبر السمعة من العوامل التي قد تؤثر على نجاح الشركة على المدى  )ب(
مكان عمل یحافظ على صحتهم ملین لدیها لعاوأفراد المجتمع المحلي في شركة ال توفر ل العاملین

الدخول سيء على میزتها التنافسیة عند حوادث وهل سوف تحافظ الشركة التي لدیها سجل وسالمتهم؟ 
 أم سوف یتم استبعادها من دخول المناقصات؟  ،في مناقصات للحصول على مشاریع جدیدة

 إسترلینيمقابل كل جنیه  هتشیر تقدیرات الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة في المملكة المتحدة إلى إن )ج(
جنیها إسترلینیا إضافیًا في بنود لیست  3.5 تتحمل نفسهاالشركة فإن  ،مسترد من التأمین بعد أي حادث
 مؤمن علیها وال یمكن استردادها. 

 تخمینبمحاولة  االكتفاءهو االستثمار في السالمة والصحة المهنیة  بحثمن بین األخطاء الشائعة عند  )د(
یر العام ألن المدیر المالي أو المددائمًا ما تفشل هذه الطریقة ف .لقیمته تقریبيأو تحدید نطاق  العائدحجم 

الذي التخمین التقریبي  من هامش الربح مباشرة على أمل تحقیقمستقطعة أموال  صرفلن یوافق على 
 العوائد.  بشأنتم وضعه 
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 إعداد دراسة الجدوى-3 
أو  ،شراء معدة جدیدة مثللة تتعلق بالسالمة والصحة المهنیة، أفي مس معین إجراء تدخلحجة تدعم دراسة الجدوى هي  )أ(

ذلك  إجراء مبررات تقدموهي  .أو تطبیق نظام إدارة معین ،العاملینأو تدریب  معین،في مجال  العاملینتعیین مزید من 
دراسات الجدوى و  .أو عدد من بدائل الحلول الالزمة للتغلب علیهامعین تكلفة تطبیق حل بتقارن تكلفة المشكلة و  ،التدخل

هي قد تتعلق بأنظمة اإلدارة الجدیدة أو الهیاكل اإلشرافیة أو السیاسات التنظیمیة أو بل بإدارة المخاطر،  دوماال ترتبط 
 المتطلبات القانونیة.

فوائد االستثمار أو ل تقدیر كمي الكافي لتوفیر الجهدإیالء من المهم فإنه ، اإلشارة سبقتجدوى، كما العند إعداد دراسة  )ب(
 الفعلیة المحتملة. عوائده

 عددًا من المسائل كالتالي: أن تحدد دراسة الجدوى لیجب  )ج(

ولماذا یجب على الشركة االستثمار في هذا  ،ما هي المشكلة الحقیقیة تحدیداالستثمار:  ضخمدى الحاجة إلى  )1(
 ؟بالذات المجال

، إال إن االستثمار اإلضافي القانونیةقد تكون الشركة تلبي بالفعل الحد األدنى من المتطلبات المتطلبات القانونیة:  )2(
دراسة الجدوى نظرًا ألن هذه الحجة  هي أساسأال تكون المتطلبات القانونیة  یتعینولذلك  .یحقق مزیدًا من الفوائدقد 

 السالمة والصحة المهنیة.  من تعززلن (بمفردها) 

 المطلوبالتحسینات  علیه في تبریرالتركیز هو المجال الذي یتعین هذا و ما هي النتائج المتوقع تحقیقها؟ : النتائج )3(
كذلك أن یتم ینبغي فیما هو مطلوب تحقیقه  التفكیرعند و  .الحذر من المبالغة في تقدیر النتائج مع، لكن تنفیذها

  الربط بینه وبین الرؤیة والرسالة العامتین للشركة ومحاولة ربطه بهما معًا. 

، كما أنه الزمنیة للتنفیذ األطر تحدیدفمن المهم  .بصورة صحیحة هامن الضروري تحدید وهذه أیضا الزمنیة: األطر )4(
  المرجو. المردودالزمنیة لتحقیق  األطرتحدید جدًا من المهم 

وعادة ما یتم تصنیف تلك التكالیف إلى فئتین هنا یجب تحدید تكالیف االستثمار أو التغییرات المقترحة،  التكالیف: )5(
 كالتالي: 

من المهم للغایة تسجیل هنا و  .التغییرات المقترحة لتأسیستكالیف الفعلیة ال وهيتكالیف االستثمار األولي:  •
 العاملینوتدریب  ،وضع اإلجراءاتل الالزموالزمن  ،مثل المعدات و/أو المواد الجدیدة التأسیس،كافة تكالیف 

مثل  ،األخرى المنظورة غیرافة التكالیف ینبغي التأكد من إضكما  .على اإلجراءات أو المعدات الجدیدة
وتكالیف المدربین  ،في التدریب العاملونوالزمن الذي یستغرقه  ،التطبیقب عند البدءاإلنتاج المفقود 

   وغیرها. ،الخارجیین

 ،والتدریب التنشیطي المستمر ،مثل صیانة المعدات ،االعتیادیةالتكالیف المتكررة: وهي التكالیف التشغیلیة  •
 وغیرها. 
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لهم یتحقق سالعائد الفعلي الذي  إي ما هوشركتك،  إدارة االستثمار إلى تسویق یتمالفوائد: وهي التي من خاللها  )6(
األمر غیر  ینبغي الحذر من جعلإال أنه العوائد،  تقدیرالبعض إلى المبالغة في ینجرف وهنا قد  .نتیجة لالستثمار

  یمكن تصنیفها إلى فئتین كالتالي:   ، فإنهقابل للتصدیق! وعند تلخیص الفوائد التي یحققها االستثمار

مثل خفض الزمن التكالیف المتعلقة بتحسین معدالت اإلنتاج،  وفورات إبرازالمكاسب اإلنتاجیة: هنا یمكن  .1
یجب االنتباه إلى هنا و  .وغیرها ،تكالیف اإلنتاجفي إنجاز مهمة معینة، وانخفاض  العاملونالذي یستغرقه 

استخدام معدات الرفع لتفادي حیث أن بطریقة ما، خفض االنتاجیة ب معین أن یتسببلتغییر  ه یمكنإن
، إال إن الفوائد المترتبة على ذلك مهمتهموقتًا أطول في أداء  یجعل العاملین یأخذونقد  مثال إصابات الظهر

   ولذلك یجب االنتباه لهذه الحقیقة.  .مجاالت أخرى سوف تظهر فيالتغییر 

قد هي و شیوعًا في مجال السالمة والصحة المهنیة، األكثر التكالیف وفورات وهذه تمثل التكالیف المتجنبة:  .2
تنفیذ  بعدالتي ال تحدث هي تلك التكالیف  وهذه .وتسجیلها رصدهامن حیث القدرة على تكون األصعب 

  التغییر المطلوب، وهي تشمل ما یلي: 

 الحد من الحوادث  •

 خفض معدالت الغیاب  •

 خفض زمن تعطل العمل  •

 خفض معدالت إعادة التدریب  •

 خفض الزمن المستغرق في التحقیقات   •

 الحد من التكالیف الطبیة  •

  العاملینتحسین معدالت االحتفاظ ب •

   تهموتوسیع مشارك لعاملینلرفع الروح المعنویة  •
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 حالة اتدراس -4
توفر األقسام التالیة معلومات بشأن بعض العوامل الواجب مراعاتها عند إعداد البرهان على جدوى االستثمار، وكیف یمكن  )أ(

 طرح ذلك ضمن جهة العمل. 

) أدناه مثاال تفصیلیا لدراسة تم تنفیذها لتوفیر استثمار إضافي في توفیر معدات الحمایة الشخصیة، بینما 1-4القسم ( یوفر )ب(
 ثمار في مكان العمل. بعض العوامل الواجب مراعاتها ألنواع أخرى من االستتوفر األقسام التالیة له معلومات بشأن 

 الشخصیة الحمایةمعدات  4-1

عامًال) إلى مدیر عام الشركة  2000(تضم  الكبرىحدى شركات اإلنشاءات إالسالمة والصحة المهنیة في  قسمتوجه مدیر  )أ(
األحذیة  ومتانةنظرًا لوجود مالحظات سلبیة بشأن مستوى جودة  ،للعاملینسالمة الأحذیة أفضل من  نوعلطلب توفیر 

بیانات تؤكد إن األحذیة الحالیة لیست هي الخیار أي ولكن تم رفض الطلب ألنه لم یكن مدعومًا بالمستخدمة حالیًا، 
 األفضل. 

التكالیف ب مقارنةفي أحذیة السالمة  قرر مدیر السالمة والصحة المهنیة إعداد دراسة حول جدوى االستثمار اإلضافي )ب(
ًا لتوفیر أحذیة درهم 167,992ن الشركة قد دفعت خالل العام المالي السابق أومن خالل الدراسة تبین  .الحالیة في الشركة

 لألحذیةصص لتوفیر أحذیة سالمة بدیلة قد خُ % من هذا المبلغ 85ن ما یزید عن أبمزید من البحث  ، كما تبینالسالمة
حیث إن األحذیة التي وفرتها لحذاء حوالي أربعة أشهر، اعمر  وقد كان متوسط .توفیر أحذیة للعاملین الجددلولیس البالیة 

  درهمًا.  44في السوق وسعر زوج األحذیة حوالي رخص األالشركة تعتبر من النماذج 

لتحدید أیة متطلبات أو مشكالت إضافیة بشأن أحذیة السالمة الحالیة، تواصل مدیر السالمة  العاملینالتشاور مع  بعد )ج(
مع التركیز على كونها مریحة وفي الوقت نفسه األحذیة مختلفة من والصحة المهنیة مع عدد من الموردین واختبر نماذج 

 . التحمل شدیدة

 أعمارللمقارنة بین ببیانات تكفي الشركة  لتزویدأربعة أشهر على مدار السالمة من أحذیة مختلفین تمت تجربة نوعین  )د(
النوع المستخدم  في ذلك، بما من األحذیة زوج من كل نوع 100وزعت الشركة على العاملین قد و  .ألحذیة الخاضعة للتجربةا

 إلى مدیر عام الشركة. السالمة والصحة المهنیة دراسة الجدوى التالیة قسمذلك قدم مدیر  وبعد .حالیًا، وتابعت النتائج

 2014بیانات أحذیة السالمة لعام 

 3818 عدد األحذیة الموزعة على العاملین

 3287 عدد األحذیة المستبدلة

 167992 التكلفة اإلجمالیة بالدرهم

  84 متوسط التكلفة للعامل الواحد بالدرهم
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 الثانیةالتجربة  األولىالتجربة  األحذیة الحالیة

العدد 

 الموزع 
 التكالیف العدد الموزع  التكالیف العدد الموزع  التكالیف

 6500 100 5800 100 4400 100 إجمالي العدد الموزع

 325 5 1334 23 3124 71 إجمالي العدد المستبدل

العدد المطلوب استبداله 

 في الشهر القادم
25 1100 15 870 3 195 

 7020 8004 8624 التكلفة اإلجمالیة

متوسط التكلفة للعامل 

 الواحد
86.24 80.04 70.20 

 

للعامل الواحد، وبالتالي حقق درهمًا  70,20 وفي التجربة الثانیة ه المستخدم ن متوسط التكلفة لنوع الحذاءأأظهرت النتائج  )ه(
وبعد عرض التكالیف على مدیر عام  .%22نسبته  اً توفیر  یعادلوهو ما  ،درهمًا خالل فترة التجربة 16ذلك توفیرًا قیمته 

 من اآلن فصاعدًا لجمیع العاملین.  األحذیة من النوع هذاالشركة تمت الموافقة على توفیر 

% لزوج الحذاء الواحد، إال إن الشركة حققت خفضًا نسبته 50على الرغم من زیادة االستثمار في أحذیة السالمة بنسبة  )و(
 درهمًا في العام الواحد.  30,240وهو ما یعادل توفیر  ،% في تكالیف شراء أحذیة السالمة18

أظهرت التي تم توفیرها، حیث عالوة على ذلك، تم إجراء استبیان لمعرفة آراء جمیع العاملین بشأن أحذیة السالمة الجدیدة  )ز(
  %. 68النتائج زیادة معدل رضا العاملین عن أحذیة السالمة بنسبة 

  المهنیة الصحة 4-2

تبین بعد البحث حیث ن خالل أشهر الشتاء، و التي یأخذها العاملرصدت الشركة ارتفاعًا كبیرًا في عدد اإلجازات المرضیة  )أ(
وبعد مزید من البحث قررت الشركة االستثمار  .إلجازات المرضیةالرئیسیة لب اسباأل يالبرد ه وأإن اإلصابة باألنفلونزا 

 خالل الفترة األولى من العام واعتبارها تكلفة تدفعها الشركة مرة واحدة سنویًا. في توفیر برنامج للتطعیم ضد األنفلونزا 

  ما یلي: أن یشمل  من هذا االستثمارتحققه الشركة قد الذي لعائد ل یمكن )ب(

 خفض معدالت الغیاب  )1(

 الحفاظ على مستویات اإلنتاج  )2(

 خفض الحاجة إلى توفیر بدالء للعاملین الغائبین   )3(

 لحد من األمراض وتعزیز اإلحساس بقیمتهم  ارفع الروح المعنویة للعاملین نتیجة  )4(
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 أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة 4-3

الحكومیة المحلیة، وهو ما شكل في السابق ما یزید عن  الجهاتمن  مشاریعللحصول على  عطاءات تقدیماعتادت الشركة  )أ(
ولكن تم سن قانون جدید یفرض على كافة الشركات وضع وتطبیق نظام معتمد  .لشركةالمتواصلة لیرادات اإل% من 25

 إلدارة السالمة والصحة المهنیة بما یتماشى مع المتطلبات التشریعیة المحلیة. 

مع المتطلبات كي یتوافق تطویر شامل ل سیحتاجه إلدارة السالمة والصحة المهنیة، إال إنبسیط رغم إن الشركة لدیها نظام  )ب(
من الشركة ضخ استثمار كبیر، یشمل االستعانة باستشاریین یتطلب التطویر  وهذا .المحلیة ویحصل على االعتماد الالزم

 وتعیین كوادر بشریة داخل الشركة إلدارة النظام. خارجیین 

یمكن یمكن رصد العائد على هذا االستثمار من خالل استمرار اإلیرادات من مشاریع الجهات الحكومیة المحلیة، كما إنه  )ج(
  ستبعدت منها في السابق. اُ قد تكون الشركة  لتقدیم العطاءات في مجاالت عمل ًا أخرىیفتح فرص لالستثمار أن

 الحوادث وغیرها. فوائد إضافیة تشمل الحد من  تحقیقإلى وضع وتطبیق نظام إدارة أكثر فعالیة  یؤديكما  )د(

  ىإدارة المبن 4-4

ورغم إن ذلك النظام ال یزال یعمل ویخضع  .الحرائق ضدلإلنذار نظام كامل  وبهمبنى قدیم تمارس الشركة عملها من خالل  )أ(
  فقد بدأ في ارتكاب العدید من األخطاء التي تسببت في عدد من المشكالت ومنها ما یلي:  للصیانة إال إنه نتیجة لقدمه

 انطالق جرس اإلنذار كثرة ل خسارة اإلنتاج نتیجة )1(

 القائمةاألنظمة بالقرب من زیادة شكاوى العاملین  )2(

 انطالق جرس اإلنذار تعدد مرات زیادة شكاوى الجیران نتیجة ل )3(

 اعتیاد العاملین على تجاهل اإلنذار  )4(

إدارة المطافئ المحلیة باتخاذ إجراءات عقابیة نتیجة للمرات العدیدة التي انطلق فیها جرس اإلنذار الكاذب تهدید  )5(
 من مقرات الشركة

صدر قرار بتطویر إجراء تحلیل للتكالیف والفوائد،  بعدو في ضوء المعلومات التي تم جمعها بشأن أنظمة اإلنذار من الحرائق  )ب(
  ما یلي:  منهایمكن رصد العائد على هذا االستثمار في عدد من المجاالت و  ضد الحرائق. نظام اإلنذار

 الحفاظ على مستویات اإلنتاج  )1(

 وأمنهم  العاملینثقة مستویات تعزیز  )2(

 االمتثال للتشریعات المحلیة  )3(

 ن عاملیرفع الروح المعنویة لل )4(
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  اختیار مجال االستثمار -5
 .بداخلها الحاصلةیرتبط اختیار طریقة االستثمار في السالمة والصحة المهنیة ارتباطًا وثیقًا بظروف الشركة والمشكالت  )أ(

 فإن ذلك یجب أن یعتمد على الحقائق واألرقام التي تعبر عن واقع الشركة.   ،مختلف أجزاء هذه الوثیقة ورد فيوكما 

 االستثمارات اإلضافیة المطلوبة. ماهیة فیما یلي بعض األمثلة على المجاالت التي یمكن أخذها في االعتبار بهدف تحدید  )ب(

 لتدریب/رفع الكفاءة ا 5-1

مثبتة، الفوائد التي تحققها البرامج التدریبیة الفعالة و  .قبل الشركات على االستثمار فیهاالتدریب من بین أكثر المجاالت التي تُ  )أ(
توفر أیضًا أنها بل  ،من خالل تحسین العملیات أو اإلنتاجقابل للقیاس االستثمار  تحقیق عائد علىقتصر على تال وهي 

  .مستقبال تتمثل في شعور العاملین بقیمتهم وبأنهم جزء من نجاح الشركةفوائد إضافیة 

 معدات الحمایة الشخصیة 5-2

یشعرون بالراحة  الموفرة لهمما یتم تجاهل الحاجة إلى التأكد من كون العاملین الذین یرتدون معدات الحمایة الشخصیة  كثیراً  )أ(
أفضل من شأن االستثمار في توفیر معدات ف .أعباء إضافیة التسبب في أداء مهام عملهم بدونعند استخدامها وقادرین على 

   نجاز عملهم بأمان. شخصیة مساعدة العاملین على إالحمایة لل

 البرامج الصحیة  5-3

وعند التفكیر  .مجاالت االستثمار التي یصعب قیاس عوائدها أكثر من بینالتي یتم توفیرها للعاملین تعتبر البرامج الصحیة  )أ(
في النوادي  اشتراكاتصالة ألعاب ریاضیة أو  دعم توفیرفي توفیر تلك البرامج فإن معظم الشركات تفكر بصفة عامة في 

 ال إنه یتعین أیضًا التفكیر في مجاالت أخرى مثل: إجزءًا من البرنامج الصحي  ورغم كون ذلك .الصحیة،

 الصحیة  الغذائیة العاداتتقدیم المشورة حول و البرامج الغذائیة  )1(

 على زیادة نشاطهم البدني أو زیادة الحركة خالل الیوم العاملینالتي تشجع مسابقات اللیاقة الداخلیة  )2(

 الفحوصات الصحیة للموظفین )3(

 برامج اإلقالع التدخین )4(

یكون من الصعب  وقد .تكلفةال بعض لهاوٕان كان باهظة،  دون تكلفة لعاملینل استحداثها العدید من البرامج التي یمكن هناك )ب(
      تشمل ما یلي:  هافوائدإال إن  الصحیةبرامج الالعائد المالي من  رصد

 خفض معدالت الغیاب )1(

 رفع الروح المعنویة )2(

 العاملینتحسین معدالت االحتفاظ ب )3(
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 سمعتهاتحسین هویة الشركة و  تعزیز )4(

 اآلالت والمعدات  5-4

في مجال السالمة والصحة المهنیة، یحقق العدید من الفوائد  أنأو الجدیدة  المطورةالستثمار في اآلالت والمعدات یمكن ل )أ(
   اإلنتاجیة بصورة مباشرة. حسن من ی كما یمكن له أن

 القیادات تدریببرامج  5-5

وكذلك التأكد من شمول السالمة والصحة المهنیة  ،قیادات الشركة تدریباستثمار في أن یكون هناك  منطقیاً  الصحیحمن  )أ(
     . التدریب ذلكفي 

  العاملین إشراك 5-6

تبین من تجارب الشركات  حیثسوف یساعد على تحسین العمل في الشركة،  العاملینموال على توسیع مشاركة إن إنفاق األ )أ(
حقیقة ویرجع ذلك باألساس إلى  .ترتفع مستویات اإلنتاج والدخل اإلجمالي بمرور الوقتإنه التي استثمرت في هذا المجال 

   . هافي تحدید آلیة تنفیذ وهاماً إسهامًا واضحًا  یوفرونمهمة أي  بتنفیذ أن المعنیین

 أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنیة  5-7

 ،الستثمار المستمر في أنظمة اإلدارةا من شأنف .مجال كثیرًا ما یتم تجاهله ضمن جهود االستثمار والتحسین المستمرین هذا )أ(
عوائد على  وأن یحقق السالمة والصحة المهنیة في الشركة مستویاتیعزز  ها، أنأسلوب تطبیق متطلباتفي أو ربما 

    االستثمار. 
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 المراجع -6
 -في األعمال الصغیرة والمتوسطة التدخالت وفوائد تكالیف تحلیل: العمل أماكن في والصحة السالمة في االستثمارجدوى  دراسة •

)ISBN:978-92-9240-495-6 (- العمل أماكن في والصحة للسالمة األوروبیة المنظمة 

 دلیل إرشادي لألعمال في نیوزیلندا. -االستثمار في الصحة والسالمة •

 مجلس السالمة البریطاني -2014مایو  -مراجعة للدراسات المنشورة -الفوائد االستثماریة للصحة والسالمة •
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