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ملخص
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية 
اأربعة حماور رئي�سة  يف حمافظة طولكرم، من وجهة نظر العاملني فيها، وذلك من خالل 
هي: مدى اإميان اإدارة املن�ساأة ال�سناعية وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية، 
مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية، دور دائرة الرقابة والتفتي�س 
اخلا�سة بوزارة العمل مبتابعة تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية، واأخرياً مدى ر�سا 

العاملني عن تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية يف من�ساآتهم التي يعملون فيها.
ولقد ا�ستملت عينة الدرا�سة على)314( من العاملني يف ثالثة قطاعات �سناعية ح�سب 
ت�سنيف مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم، وهي: الك�سارات واملحاجر، وال�سناعات 

التحويلية، واأخرياً الغاز، واملياه، والكهرباء.
الن�سب  با�ستخدام  وحلِّلت  القطاعات،  تلك  يف  املبحوثني  من  البيانات  ُجمعت  وقد 
اإح�سائيا  دالة  اأن هناك فروقًا  الدرا�سة  اإليها  التي تو�سلت  النتائج  اأهم  الإح�سائية، ومن 
قواعد  بتطبيق  العاملني  التزام  بالن�سبة ملحور مدى  الذكور  ول�سالح  اجلن�س،  تبعا ملتغري 
ال�سحة وال�سالمة املهنية، واإجراءاتها يف اأثناء تاأديتهم لعملهم، ووجود فروق اأي�سا تبعًا 
ملتغري احلالة الجتماعية، ول�سالح العزاب بالن�سبة ملحور ر�سا العاملني عن تطبيق قواعد 

ال�سحة وال�سالمة املهنية، واإجراءاتها يف اأماكن عملهم. 
وقدِّمت بعد ذلك تو�سيات للجهات والهيئات املعنية لال�ستفادة من هده الدرا�سة اأهمها:

•ت�سميم الربامج الإر�سادية والتدريبية من اأجل رفع م�ستوى ثقافة العاملني، وزيادة  	
وعيهم ب�رصورة تطبيق قواعد ال�سحة واإجراءاتها، وال�سالمة املهنية؛ اإذ اأظهرت النتائج 

اأن مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجات متو�سطة.
ومفاجئ  •  التاأكيد على �رصورة قيام اجلهات املخت�سة باملتابعة والتفتي�س ب�سكل دوري 	

على املن�ساآت ال�سناعية، للتاأكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�سحة وال�سالمة املهنية.
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Abstract

This study aimed at identifying the reality of health and safety in 
industrial establishments in Tulkarm Governorate from the employees’ 
point of view. This identification is assessed through four major coreissues 
as follows:

The administration’s satisfaction and belief in the application of the 
rules and procedures of the health and safety meaytres the employees’ 
commitment to the application of the rules and procedures of the health 
and safety.the role of the official authorities in the control and inspection of 
institutions the employees’ satisfaction with the application of the rules and 
procedures of the health and safety in the establishments where they work.

A study sample of(314) male and female employees in three industrial 
sectors classified according to Ministry Labor Office in Tulkarm 
Governorate.as follows: Crashers and stone quarry, Conversion industries, 
Electricity, Water and Gas establishments.

A ccordingly a set of findings were printedont concerning the statistical 
differences between males and females with respect to the employees’ 
commitment to the application of the rules and procedures of the health 
and safety.

Depending on the resulls of the study the researcher put forward the 
following recommendations addressed to the concerned authorities:(1) 
Design traing programs to up date the employees> know low and increase 
their awareness to apply the health rules, measures and the professional 
safety.(2) Ensuring the necessity of carrying out the abrupt cheik out 
inspecting of the industrial establishments to make sure that the general 
principles of health and professional safety are applied. 
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مقدمة 
اإدارة الأفراد يف من�ساآت الأعمال احلديثة جهوداً حثيثة، لتوفري القوى العاملة  تبذل 
الالزمة لتنفيذ اخلطط والربامج الإنتاجية والت�سويقية والبيعية للمنظمة، و ت�سعى اإىل توفري 
ات املختلفة  اأداء املهمَّ اأف�سل ما هو متاح لها من عنا�رص ب�رصية ذات كفاءة وقدرة على 
بتوفري  الأفراد  اإدارة  تهتم  اأن  من  بد  فال  ذلك ممكنًا،  يكون  ولكي  عالية،  وكفاءة  بفاعلية 
مواقع منا�سبة لأداء هذه الأعمال، تتوافر فيها الظروف البيئية وال�رصوط املادية املالئمة، 
فمن غري املمكن اأن يوؤدي الفرد عمله يف ظروف ل تتوافر فيها م�ستلزمات ال�سالمة املهنية 
�سواء من حيث احلوادث ال�سناعية اأم الأمرا�س املهنية، وكذلك من غري املعقول اأن تطلب 
اإدارة الأفراد، اأو اإدارة املن�ساأة من الفرد القيام بعمله يف ظل ظروف ل تتوافر فيها املقومات 

الأ�سا�سية للمحافظة على �سحته و�سالمته.
وملا كان العن�رص الب�رصي ميثل العن�رص الأكرث اأهمية، والأعلى قيمة من بني عنا�رص 
الإنتاج الأخرى، فاإن الهتمام يجب اأن ين�سب باجتاهه واملحافظة عليه ورعايته �سحيًا 
انت�سار  عملية  اأفرزتها  التي  النتائج  من  اإنه  اإذ  �س:331(.   ،2004 واجتماعيًا)�ساوي�س، 
ا�ستخدام املكائن والآلت ب�سكل وا�سع يف من�ساآت الأعمال، و ب�سكل خا�س ال�سناعية منها، 
هو ارتفاع عدد حوادث العمل والإ�سابات بني الأفراد العاملني، وترتتب على هذه احلوادث 
خ�سائر واأ�رصار بالفرد واملنظمة وحتى باملجتمع كله. وتتمثل هذه اخل�سائر بالأ�رصار التي 
تلحق بالعن�رص الإن�ساين ذاته نتيجة لإ�سابته ب�سبب حوادث العمل، وكذلك تتحمل املنظمة 
خ�سائر مادية متعددة تتمثل يف الأ�رصار التي تلحق باملكائن والآلت، والتعوي�سات التي 

تدفع للعاملني نتيجة اإ�سابتهم، وغريها من التكاليف التي تتكّبدها املنظمة.
 من جانب اآخر، فاإن املنظمة قد تتعر�س اإىل حوادث واأ�رصار تن�ساأ عن حالت احلريق 
املنظمة  ت�سمل  التي  العامة  الأحداث  من  واحلروب، وغريها  الطبيعية  بالكوارث  والت�رصر 
اأكرب هو املجتمع الذي ت�سكل جزءاً منه، و بالتاأكيد فاإن  كونها نظامًا فرعيًا �سمن نظام 
عملية التخطيط ملواجهة مثل هذه احلالت تبقى قا�رصة على الحتياجات الأ�سا�سية الالزمة، 
الفاعلية، حيث  تكون حمدودة  وقد  للمنظمة،  العليا  الإدارة  بها  تقوم  اأن  املمكن  من  التي 
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ميكن لالإدارة اأن تقلل من الآثار ال�سلبية للحوادث من خالل توفري م�ستلزمات مواجهتها عند 
حدوثها، وت�سمل هذه امل�ستلزمات كل الأدوات واملعدات الالزمة لهذا الغر�س، اأو من خالل 
منا�سب  باأ�سلوب  العمل  تنظيم  وكذلك  العاملني،  الأفراد  لدى  الوقائي  الوعي  م�ستوى  رفع 
يقلل من احتمالت وقوع احلوادث، وبالتايل التقليل من حجم اخل�سائر املادية التي ميكن 

اأن تتحملها املنظمة ب�سبب ذلك)عبا�س، 2006، �س:306(.  
اإن الهتمام بال�سالمة املهنية واجلوانب املتعلقة بها، اأخذ يزداد يف ال�سنوات الأخرية، 
وذلك لأهميتها بالن�سبة لالأفراد العاملني وللمن�ساأة واملجتمع. فبعد اأن كان الهتمام بها 
وم�ساحلهم  العاملني  الأفراد  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  باعتبارها  النقابة  لدى  فقط  ينح�رص 
واملنظمات  الأعمال  من�ساآت  اإدارات  فاأخذت  ويت�سع،  يزداد  الهتمام  هذا  اأخذ  و�سوؤونهم، 
موؤمترات  لعقد  وبادرت  اجلانب،  بهذا  تهتم  الدولية،  العمل  منظمة  خا�س  وب�سكل  الدولية 
حملية و اإقليمية ودولية ترتكز على جوانب متعددة ذات عالقة بال�سالمة املهنية، وكيفية 
حتقيقها وتعزيزها، وتوفري امل�ستلزمات املادية والتنظيمية والجتماعية ملنظمات الأعمال 

مبختلف اأنواعها)برنوطي، 2001، �س:471(.
 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اأنواعها     مبختلف  عام  ب�سكل  الأعمال  من�ساآت  ركائز  اأهم  من  الب�رصية  املوارد  تعدُّ 
واأ�سكالها، وتزداد اأهميتها يف املن�ساآت ال�سناعية ب�سكل خا�س، اإذ اإن العمل فيها يت�سف 
العن�رص  وهو  األ  الإنتاج،  عنا�رص  اأهم  مبا�رص  غري  اأو  مبا�رص  ب�سكل  مت�س  التي  باملخاطر 
اأعباء  األقت  واخلارجية  الداخلية  البيئية  والتغريات  التكنولوجي  التطور  اأن  ومبا  الب�رصي. 
وم�سوؤوليات على عاتق اإدارة املن�ساآت خا�سة ب�سيانة العاملني يف بيئة اأعمالهم، ووقايتهم 
من احلوادث، والأمرا�س املهنية، وكذلك تعوي�سهم عن اأية اأ�رصار ناجمة عن بيئة العمل، 
وتوفريها  املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة  بربامج  الهتمام  املن�ساآت  تلك  على  لزاما  فكان 
املتمثلة  الجتماعية  الأهداف  لتحقيق  وذلك  فيها،  العاملني  حقوق  من  حقًا  باعتبارها 
العاملني،  الأفراد  بحماية  املتمثلة  الفردية  الأهداف  اإىل  اإ�سافة  الجتماعية،  بامل�سوؤولية 
البحث يف  وتلبية حاجتهم يف مواقعهم)برنوطي، 2001، �س 465(. وتتمثل م�سكلة هذا 

الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
طولكرم  حمافظة  يف  ال�صناعية  املن�صاآت  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  واقع  ما 

وعالقتها ببع�س املتغريات؟ 
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أهمية الدراسة: 

الأوىل من نوعها يف حمافظة طولكرم  الباحث _  الدرا�سة _ يف �سوء علم  تعد هذه 
التي تهتم ببحث مو�سوع ال�سالمة املهنية، ومدى تطبيقها وتوفريها من اإدارات املن�ساآت 
ال�سناعية. كما تكمن اأهمية الدرا�سة من حيث ارتباط مفهوم ال�سالمة املهنية باأهم عنا�رص 
لعامليها  احلماية  بتوفري  املن�ساآت  تلك  اهتمام  ومدى  الب�رصي،  العن�رص  وهو  األ  الإنتاج، 
الق�سور يف توفري امل�ستلزمات املادية  اإىل كونها تبني نواحي  وموظفيها. هذا بالإ�سافة 
وتو�سيح  العمل.  حوادث  ح�سول  احتمالت  تقليل  يف  مهمًا  دوراً  توؤدي  التي  والتنظيمية 
دور اجلهات الر�سمية املخت�سة بوزارة العمل يف متابعة الرقابة والتفتي�س على املن�ساآت 

ال�سناعية، و توفري قواعد ال�سالمة املهنية وو�سائلها.

أهداف الدراسة:  
هدفت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق ما ياأتي:

يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  عمليًا  املهنية  ال�سالمة  قواعد  تطبيق  مدى  اإىل  التعرف  1 .
حمافظة طولكرم. 

تطبيق  ب�رصورة  وقناعاتها  ودعمها  ال�سناعية  املن�ساآت  اإدارة  اإميان  مدى  معرفة  2 .
قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية.

معرفة مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها اأثناء  3 .
تاأديتهم لعملهم 

ال�سحة  اإجراءات  على  والتفتي�س  للرقابة  الر�سمية  واجلهات  الهيئات  دور  معرفة  4 .
وال�سالمة املهنية.

معرفة مدى ر�سا العاملني عن توافر و�سائل ال�سحة وال�سالمة املهنية واأدواتها يف  5 .
اأماكن عملهم.

غري  الأهداف  من  جمموعة  حتقيق  على  تعمل  �سوف  الدرا�سة  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
املبا�رصة مثل: الربامج والطرق والدورات التي تعقدها، بالإ�سافة اإىل قيا�س مدى ر�سا العاملني 

يف املن�ساآت ال�سناعية عن نظم التاأمينات والتعوي�سات املعمول بها يف اأماكن عملهم.
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فرضيات الدراسة:
ميكن ح�رص فر�سيات الدرا�سة وتلخي�سها بالفر�سية ال�سفرية الآتية:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة)α≥0.05( يف درجة وم�ستوى 
واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغريات 

اجلن�س، والعمر، و�سنوات اخلربة، وامل�ستوى العلمي، واحلالة الجتماعية.
حدود الدراسة:

اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة ح�س�سية، حيث ُق�سم جمتمع الدرا�سة اإىل ثالث وحدات 
بحثية، اإذ اعترب كل نوع من اأنواع ال�سناعات الثالث)ك�سارات وحماجر، حتويلية، كهرباء 
غاز ومياه( وحدة بحثية، وقد وزعت ال�ستبانة على عينة ممثلة من الوحدات البحثية بلغ 
فئة  على  الدرا�سة  تطبيق  اقت�رص  وقد  الثالث.  ال�سناعات  يف  العاملني  من  قوامها)314( 
وحجمه،  القطاع  اأهمية  منها:  معايري  باحل�سبان  واأخذ  ال�سناعية،  املن�ساآت  يف  العمال 
وعدد القوى العاملة فيه، واأهميته بالن�سبة لل�سناعة يف املحافظة. كما ُنفذت هذه الدرا�سة 
التي ح�سل عليها من اجلهات  الباحث بحدود املعلومات  يف مدة زمنية حمدودة، والتزم 
الر�سمية يف حمافظة طولكرم، واعتمد على موثوقيتها وم�سداقيتها، واأخذ بعني العتبار 

كذلك ايجابيات منهج التحليل و�سلبياته.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم السالمة املهنية: 

منها  والهدف  وعمومها  حمدوديتها  حيث  من  وتنوعت  ال�سالمة  تعريفات  تعددت 
ونوعها، واأدخل بع�سهم كلمة الأمن، وبع�سهم الآخر كلمة �سحة مهنية.كما عرف)املرعي، 
الذي يجنبنا احلوادث، ويقينا  ال�سليم  العمل  اأ�سلوب  ال�سالمة باأنها  »اتباع  1987، �س9( 
اآمنا  الإن�سان  التي يكون فيها  من الإ�سابات«وعرفها)كامل، 1997، �س8(باأنها »احلالة 
»التقليل  �س10(باأنها   ،1992 ال�رصر.وعرفها)الثبيتي،  اأو  الإ�سابة  اأو  اخلطر  عن  وبعيداً 
من الإ�سابات واخل�سائر الناجتة عن الأعمال غري املدرو�سة مثل: احلوادث والكوارث«. اأما 
والنف�س  الدين  على  املحافظة  »فهي  الإ�سالمية   ال�رصيعة  نظر  وجهة  من  ال�سالمة  تعريف 
اخلم�س«)الطريقي،  بال�رصورات  العلماء  عند  املعروفة  وهي  واملال،  والعر�س  والعقل 
لتعريفه، فقد عرفه)يو�سف،  بالن�سبة لالأمن فلي�س هناك مفهوم قاطع  اأما  1995، �س8(. 
الأمور«.كما  من  اأمر  جتاه  والرتياح  وال�سكينة  بالطمئنان  »�سعور  �س24(باأنه   ،1997
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اأ�سار)املرعي، 1987، �س53(، اإىل اأن الأمن يتنوع ح�سب الأهمية والهدف اإىل اأمن �سناعي، 
واأمن مدين، واأمن �سيا�سي.وقد فرق بع�سهم بني الأمن وال�سالمة املهنية، فعرفوا الأمن املهني 
باأنه«حتقيق �سالمة العمال من النواحي ال�سحية والنف�سية ووقايتهم من الأخطار الناجمة 
الطماأنينة وجتنب وقوع احلوادث والإ�سابات  اإ�ساعة  اإىل  »اأو هو نظام يهدف  عن املهنة، 

والأمرا�س املهنية داخل املن�ساآت ال�سناعية)اأبو بكر واأبو �سالح، 1989، �س13(.
و عرفت ال�سالمة املهنية باأنها» جميع الأن�سطة الهادفة اإىل حماية الأفراد العاملني 
للحوادث والإ�سابات خالل  التعر�س  واملواد والأجهزة واملكائن واملعدات واملهمات من 
والإن�ساءات  والتجهيزات  اخلدمات  تقدمي  على  ترتكز  املهنية  ال�سالمة  اأن  اأي  العمل«. 
وو�سع الرتتيبات الالزمة حلماية جميع عنا�رص الإنتاج، ويف مقدمتها العن�رص الب�رصي، 
اأعمالهم  لأداء  العاملني  لالأفراد  املنا�سبة  والنف�سية  املادية  الظروف  تلك  تتوافر  بحيث 
ال�سحة  ومنظمة   ،)ILO(الدولية العمل  منظمة  وعرفت   .)1982 املطلوب)حكمت،  بال�سكل 
العاملية)WHO( ال�سحة املهنية باأنها» املحافظة على اإدامة �سحة الفرد ج�سميًا وعقليًا 
والكافية  الالزمة  والوقاية  ال�سحية  الأ�س�س  باتباع  وذلك  عمله،  موقع  داخل  واجتماعيًا 
ملنع انحراف �سحته ب�سبب ظروف العمل، باأن يكون هذا النحراف مر�سًا نتيجة التعر�س 
للم�سببات املر�سية”.  ويف تعريف �سامل لها »هي حماية عنا�رص النتاج الثالثة: القوى 
وذلك  العمل،  بيئة  وحت�سني  واملنتجة  الأولية  املواد  واملعدات،  والآلت  الأدوات  العاملة، 
بتطبيق اأنظمة واإجراءات خا�سة توؤدي اإىل منع وقوع احلوادث«)�سالح، 1994(.ولل�سالمة 
ال�سالمة  يعترب  الوظيفي:  فاملفهوم  تنظيمي.  ومفهوم  وظيفي،  مفهوم  مفهومان:  املهنية 
اإىل منع وقوع حوادث واإ�سابات العمل  وال�سحة املهنية جمموعة من الإجراءات الهادفة 
عنا�رص  على  للحفاظ  املخاطر.  من  خالية  اآمنة  عمل  ظروف  وحتقيق  املهنية  والأمرا�س 
املهنية هي  وال�سحة  ال�سالمة  فتكون  التنظيمي:  املفهوم  وال�سياع.اأما  التلف  الإنتاج من 
اأهداف  حتديد ال�سكل التنظيمي وتو�سيحه لأ�ساليب العمل التي بوا�سطتها ن�ستطيع حتقيق 

ال�سالمة وال�سحة املهنية ودور الأطراف املعنية بذلك)زيدان، 1995، �س10(. 

أهمية إدارة السالمة املهنية وأهدافها: 

تتمثل اأهمية اإدارة ال�صالمة املهنية وال�صحية يف حتقيقها ملجموعه من الهداف الآتية:

تقليل تكاليف العمل:اإن الإدارة ال�سليمة لبيئة العمل جتنب املن�ساأة كثرياً من امل�ساكالت  1 .
املتمثلة باحلوادث والأمرا�س ال�سحية، هذه احلوادث تكلف املن�ساأة كثرياً من التكاليف 
اأو لعوائلهم من بعدهم،  املادية واملعنوية املت�سمنة التعوي�سات املدفوعة للعاملني 

وكذلك تعطل العمل.
توفري بيئة عمل �سحية وقليلة املخاطر:اإن الإدارة م�سوؤولة عن توفري املكان املنا�سب  2 .
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واخلايل من املخاطر املوؤدية اإىل الإ�رصار بالعاملني اأثناء عملهم، اإن هذه امل�سوؤولية 
اأ�سبحت متزايدة يف ظل التطور التكنولوجي، وب�سورة خا�سة يف املن�ساآت ال�سناعية.

وا�ستخدام  الواقية،  واملعدات  الأجهزة  توفري  خالل  من  املنا�سب  العمل  نظام  توفري   3 .
ال�سجالت النظامية حول اأية اإ�سابات اأو حوادث واأمرا�س.

التقليل من الآثار النف�سية الناجمة عن احلوادث والأمرا�س املهنية؛ اإذ اإن احلوادث ل  4 .
يقت�رص تاأثريها على اجلوانب املادية يف العمل، واإمنا متتد اآثارها اإىل م�ساعر العاملني 

داخل املن�ساأة وكذلك الزبائن املتعاملني معها.
تدعيم العالقة الإن�سانية بني الإدارة والعاملني، اإن توفري احلماية للعاملني والهتمام  5 .

بهم من قبل الإدارة ي�سعرهم باأهميتهم ويبني ج�سور التعاون بينهم وبني اإدارتهم.
تخلق الإدارة اجليدة لل�سالمة املهنية وال�سحية ال�سمعة اجليدة للمنظمة جتاه املناف�سني،  6 .
هذه ال�سمعة ينتج عنها ا�ستقطاب الأفراد الأْكفَاء، والحتفاظ باأف�سل الكفاءات.)عبا�س، 

2006، �س:306(.

ختطيط الوقاية يف األمن الصناعي:

يبداأ التخطيط للوقاية يف الأمن ال�سناعي بتوعية العاملني، وجعلهم على بينة واإدراك 
الإ�سابة  وطرق  العمل،  خماطر  بطبيعة  وتعريفهم  والأ�رصار،  املخاطر  جتنب  ل�رصورة 

وو�سائل الوقاية.ومن اأهم اأدوات التخطيط للوقاية:
احلوادث،  لتجنب  الفرد  لتعريف  �رصورية  واملل�سقات  الإعالنات  تعترب  اإذ  الإعالم:  1 .

وتعترب ال�سورة من اأهم الو�سائل الإعالنية يف الأمن ال�سناعي.
التدريب: وذلك لتغيري �سلوك العاملني واجتاهاتهم وت�رصفاتهم. وذلك لتح�سني اأدائهم  2 .

نتيجة تنمية قدراتهم اأو مهاراتهم ومعلوماتهم.
اأ�سا�سًا بنيت مل�سلحة  اأنها  اإذ  ال�سالمة وتطبيقها:  العاملني يف و�سع برامج  ا�سرتاك  3 .
العامل والإنتاج معًا، واإن ا�سرتاك العاملني يف و�سع قواعد ال�سالمة وتطبيقها يلزم 

العمال التم�سك بها ومتابعة تنفيذها بعد التطبيق.
توفري بيئة عمل منا�سبة: من بناية واأر�سية ملكان العمل. ووجود م�ستلزمات ال�سالمة  4 .

كافة، مع توفري الو�سائل ال�سحية من تهوية واإ�ساءة ح�سنة.
حتليل حوادث العمل: وذلك ملعرفة اأ�سباب احلوادث ومعاجلة تلك الأ�سباب، وحتديد  5 .

الإجراءات الكفيلة ملنع حدوثها م�ستقباًل.
تكوين جلان الأمن ال�سناعي: تتكون جلان الأمن ال�سناعي عادة من اأع�ساء ميثلون  6 .
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الكفاءة والتدريب املالئم.ومن ممثلني  العاملني ذوي  العاملني، ويختارون من بني 
عن الإدارة.)زويلف، 2001، �س:235(.

ول بد يف مرحلة التخطيط لإعداد برنامج الأمن وال�سالمة ملنع احلوادث من مراعاة ما 
ياأتي:)�ساوي�س، 2004، �س: 349(

•اقتناع الإدارة باأهمية الربنامج. 	
•توعية العاملني واحل�سول على تعاونهم. 	

•حتديد م�سدر اخلطر. 	
•حتديد اإجراءات التحقيق يف احلوادث والبيانات املطلوب جمعها. 	

•اإعداد لئحة منع احلوادث)التنظيمات والإر�سادات اخلا�سة مبنع احلوادث(.  	

أسباب حوادث العمل:

اإدارة  يف  الباحثون  يعتقد  حيث  الإجهاد،  ومنها  كثرية  ال�سناعية  احلوادث  اأ�سباب 
العاملني  اإطاعة  عدم  بع�سهم  يعترب  كما  احلوادث.  اأ�سباب  الإجهاد وحده ميثل  اأن  الأفراد 
اآخر للحوادث ال�سناعية. يف حني  اإليهم من قبل امل�رصفني �سببًا  تعليمات العمل املوجهة 
يرجع اآخرون اأ�سباب احلوادث ال�سناعية ل�سببني اأولهما هند�سي والأخر اإن�ساين. فالهند�سي 
هو ما يتعلق مبقدار الحتياطات الفنية التي تتخذها املن�ساأة عن طريق مهند�سي ال�سالمة 
التعاون  ومقدار  اجلماعة  بروح  فيتعلق  الإن�ساين  العن�رص  العمل.اأما  حوادث  وقوع  ملنع 
ال�سائد، وحر�س العاملني على �سالمة زمالئهم يف العمل، كما يتعلق بنوع الإ�رصاف ومقدار 
العالقات الإن�سانية التي ت�سود بني امل�رصفني و املروؤو�سني.اإل اأن بع�سهم ين�سب احلوادث 

ال�سناعية لالأ�سباب الآتية:)�ساوي�س، 2004، �س: 332( 
•ظروف العمل من حرارة وتهوية ورطوبة و�سو�ساء وتعب و �رصعة يف العمل. 	

•اأ�سباب اآلية �سواء ميكانيكية اأو يدوية. 	
•اأ�سباب �سخ�سية منها عيوب الب�رص املختلفة وال�سن واخلربة. 	

وسائل منع احلوادث الصناعية:

من الو�صائل التي ميكن ا�صتخدامها ملنع احلوادث ال�صناعيةماياأتي: )زويلف، 2001، 
�س:232( الو�سائل امليكانيكية:بحيث توجه العناية نحو و�سع قواعد حتقق �سالمة العاملني 

عند ت�سميم الآلت من الناحية البدنية والنف�سية.
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•ا�ستخدام معدات الأمان. 	
•حت�سني بيئة العمل. 	

•تكوين العادات ال�سليمة لتحقيق الأمن ال�سناعي. 	

واقع السالمة والصحة املهنية يف فلسطني 

اإن ما مييز واقع ال�سالمة وال�سحة املهنية يف فل�سطني املراحل التي مرت بها البالد، 
وبخا�سة فرتة الحتالل الإ�رصائيلي امل�ستمر حتى اأيامنا هذه، اإذ مل تكن املن�ساآت والور�س 
وامل�سانع تعاين من �سعف القوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية، وهناك مدن كانت تفتقر 
اإىل مراكز لإطفاء احلريق اأو �سيارات اإ�سعاف واإطفاء، وحتى اأيامنا هذه ما زالت مالمح هذا 
الواقع بحاجة اإىل حتديد اأكرث من خالل تطبيق القانون الفل�سطيني اجلديد للعمل والعمال، 

فمن �سفات هذا الواقع: 
يف  الطبقات  لدى  الوعي  وقلة  املهنية،  وال�سحة  ال�سالمة  باأ�س�س  املعرفة  •عدم  	

املجتمع كافة.
•افتقار فل�سطني للمعلومات املتعلقة مب�سكالت ال�سالمة وال�سحة املهنية.  	

•نق�س يف الكادر الفني يف قطاع ال�سالمة وال�سحة املهنية.  	
الفح�س  معدات  وكذلك  واأجهزته،  العمل  بيئة  ملوثات  قيا�س  معدات  يف  •نق�س  	

الطبي لالأفراد. 
•قلة التن�سيق والتعاون بني اأ�سحاب العمل والعمال يف و�سع برامج ال�سالمة وال�سحة  	

املهنية و�سيا�ساتها وخدماتها. 
•عدم توافر برامج توعية متخ�س�سة بال�سحة وال�سالمة املهنية. 	

•كرثة الأمرا�س املتوطنة واملزمنة لدى العاملني.  	
•عدم توافر خدمات ال�سالمة وال�سحة املهنية يف مناطق العمل وخارجه.  	

ال�سحة  واقع  تغري  الأر�س  على  �سالحياتها  الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�سلم  وبعد 
وال�سالمة املهنية، واأ�سبح هناك اهتمام نوعًا ما بهذا املجال، على اأمل اأن يتم التعمق 
فيه، والعمل على تطبيق قوانني ال�سالمة املهنية ونظمها ح�سب املطلوب.)مكتب وزارة 

العمل -طولكرم، 2001(.
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الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة العمري)2002( اإىل اكت�ساف العالقة بني الجتاهات ال�سلوكية للعاملني 
الفروق  معرفة  واإىل  ال�سالمة،  بتعليمات  التقيد  درجة  وبني  البرتوكيماويات  مب�سانع 
ال�سلوكية وخ�سائ�سها بني العاملني يف هذه امل�سانع،  ومعرفة العالقة بني و�سائل ال�سالمة 
الوقائية وال�سحية واملهنية يف بيئة العمل، وبني اجتاهات العاملني يف امل�سانع، ومعرفة 
العالقة بني توفري و�سائل ال�سالمة الوقائية وال�سحية املهنية يف بيئة العمل وبني اجتاهات 
العاملني يف امل�سانع. ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة ما ياأتي:�رصورة 
تطبيقاتها  ومتابعة  ال�سالمة  تعليمات  ب�سياغة  ال�سناعي  لالأمن  العليا  الإدارة  اهتمام 
العمل  بيئة  داخل  ال�سناعية  احلوادث  حول  الوعي  ن�رص  يف  والتو�سع  العاملني،  جميع  من 
واملل�سقات  الإعالنات  وخا�سة  الداخلية،  واملرئية  امل�سموعة  الإعالم  و�سائل  طريق  عن 
العاملني  تدريب  على  العمل  العمل.و�رصورة  اأماكن  يف  وتوزيعها  الإر�سادية  واللوحات 
املعلومات  توفري  و�رصورة  تعليماتها،  واتباع  ال�سالمة  و�سائل  على  املنا�سب  الوقت  يف 
ال�رصورية الالزمة عن الآلت واملعدات التي ي�ستخدمها العمال مع تو�سيح مكامن اخلطر 
يف تلك الآلت، والطرق ال�سحيحة وال�سليمة ل�ستخدامها، وكتابة هذه التعليمات باأ�سلوب 
مب�سط وبخط وا�سح يف مكان منا�سب، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع العاملني الذين يبدون تطبيقًا 

جيداً ملعايري ال�سالمة ماديًا ومعنويًا.
حمطة  يف  الإنتاج  مراحل  خماطر  اإىل  التعرف  اإىل  املزروع)2001(  درا�سة  وهدفت 
تعبئة غاز البرتول بالريا�س، ومدى مالءمة تعليمات ال�سالمة واأنظمتها، وتوافر جتهيزات 
الإدارة  واهتمام  الو�سائل،  هذه  با�ستخدام  العاملني  والتزام  املحطة،  يف  ال�سالمة  و�سائل 
العليا مبجال الأمن وال�سالمة يف املحطة، ورفع الوعي للعاملني باأهمية ا�ستخدام و�سائل 
الأمن وال�سالمة.ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة ما ياأتي:اإن ثلث جمتمع 
الدرا�سة قد تعر�س حلوادث نظراً لعدم الهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة.واإن معظم العاملني 
مل يتلقوا اأي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة، كما اأنه ل توجد حما�رصات اأو ندوات توعية 
يف جمال الأمن وال�سالمة.واإن معظم العاملني ل يهتمون باتباع و�سائل الأمن وال�سالمة يف 

املحطة وا�ستخدامها.
وقام اآل مقبول)1999( بدرا�سة للتعرف اإىل مدى اهتمام مديري الفنادق بتطبيق قواعد 
ال�سالمة يف الفنادق مبدينة الريا�س، اإ�سافة اإىل مدى توافر و�سائل ال�سالمة وكفايتها يف 
الفنادق، كما هدفت درا�سته اإىل معرفة اأ�سباب وقوع حوادث احلريق، ومدى التزام النزلء 
اإىل  الدرا�سة  القواعد.وقد تو�سلت  العاملني بتلك  ال�سالمة، والتاأكد من مدى معرفة  بقواعد 
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ال�سالمة.وعدم  جمال  يف  العاملني  ن�سبة  وتدين  لل�سالمة،  اأق�سام  وجود  منها:عدم  نتائج 
تهاونًا يف  واأن هناك  الطوارئ،  ال�سالمة وحالت  قواعد  لتطبيق  الفنادق  لدى  وجود خطة 
عمل التجارب الالزمة لأنظمة ال�سالمة والتاأكد من ا�ستمرارية �سالحيتها.ول يوجد دورات 
و�سائل  بع�س  وتتوافر  الفنادق.هذا  يف  ال�سالمة  جمال  يف  للعاملني  متخ�س�سة  تدريبية 
ال�سالمة واأنظمتها، وبع�سها الآخر ل يتوافر، ومن ذلك: اأنظمة الإطفاء واملكافحة، واأنظمة 

الإنذار، وو�سائل الإخالء، وو�سائل ال�سالمة. ول توجد اأنظمة لتوعية النزلء بقواعد ال�سالمة.
املبكر  الإنذار  و�سائل  معرفة  اإىل  هدفت  القرين)1999(  بها  قام  اأخرى  درا�سة  ويف 
اأفراد  اآراء  خالل  من  جدة،  مبدينة  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  احلريق  من  الوقاية  يف  واأثرها 
عينة بلغ عددها)211( فرداً من امل�سوؤولون عن الأمن وال�سالمة، و�سعت الدرا�سة اإىل معرفة 
و�سائل احلد من اخل�سائر الب�رصية واملادية، وهدفت اإىل معرفة اأهم الأفعال التي يقوم بها 
م�سوؤول الأمن وال�سالمة باملن�ساأة، وقد اأظهرت هذه الدرا�سة العديد من النتائج، منها:معرفة 
متو�سط اأهم و�سائل الإنذار املبكر الأكرث ا�ستخدامًا وجناعة يف الوقاية من احلريق، واأو�ست 
بو�سائل  جتهيزها  ب�رصورة  ال�سناعية  املن�ساآت  اأ�سحاب  على  التاأكيد  ياأتي:  مبا  الدرا�سة 
يف  وتوفريها  الو�سائل،  هذه  يف  اجلديد  ومتابعة  اإن�سائها،  منذ  احلريق  عن  املبكر  الإنذار 
وتوفري  املبكر،  لالإنذار  املنا�سبة  الو�سائل  اختيار  و�رصورة  فيها،  توجد  ل  التي  املن�ساآت 
دوريًا،  الو�سائل  هذه  املدين. و�رصورة �سيانة  الدفاع  اإدارة  اإ�رصاف  لتجربتها حتت  خطط 
�سناعية،  من�ساأة  بكل  وال�سالمة  الأمن  عن  م�سوؤول  تعيني  و�رصورة  لذلك،  تنظيم  وو�سع 
و�رصورة العناية باإحلاق العاملني يف املن�ساآت بدورات تدريبية يف الأمن وال�سالمة ملعرفة 

كيفية التدخل يف اأثناء وجود احلريق.
من  ال�سخ�سية  واحلماية  التهوية  و�سائل  تقومي  اإىل  البلوي)1998(  درا�سة  وهدفت 
تراقب  دقيقة  اأجهزة  وجود  ومدى  وامل�سانع،  املعامل  يف  العمل  بيئة  يف  الهواء  ملوثات 
تلوث الهواء يف البيئة الداخلية للمعامل وامل�سانع.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل بع�س النتائج 
من اأهمها:معاناة العاملني يف ثالثة من امل�سانع الأربعة، ومن التدين الوا�سح يف جودة 
البيئة الداخلية املتمثلة يف قلة التهوية مع �سعورهم مب�ستويات عالية من امللوثات الغازية 
و الأبخرة، مما يوؤكد عدم كفاءة اأجهزة احلد من امللوثات الهوائية، وكذلك اأجهزة التهوية 

مما نتج عنه بع�س الأمرا�س ال�سدرية لبع�س العاملني.
يف  العاملني  لدى  ال�سائدة  الجتاهات  معرفة  اإىل  الذياب)1998(  درا�سة  وهدفت 
م�سفاتي اأرامكو ال�سعودية يف جدة والريا�س، نحو تطبيق اأنظمة الأمن ال�سناعي ولوائحه، 
وكذلك الفروق بني الذين تعر�سوا، وبني الذين مل يتعر�سوا حلوادث �سناعية يف اجتاهاتهم 
نحو تطبيق الأنظمة واللوائح.ولقد تو�سلت درا�سته اإىل:عدم اطالع بع�س اأفراد العينة على 
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اأنظمة الأمن ال�سناعي ولوائحها، وعدم تقيد بع�س اأفراد العينة بتطبيق الأنظمة واللوائح، 
كما اأن هناك اأفراداً من العينة ل يقراأون املعلومات اخلا�سة بال�سالمة لكل اآلة اأو معدة، واأن 
بع�س اأفراد العينة ل يخافون من رقابة امل�سوؤولني من عدم قيامهم بتطبيق اأنظمة ال�سالمة 

ولوائحها والأمن ال�سناعي، ويعود ذلك لتهاون بع�سهم اأو لعدم جدية املراقبة.
املعمول  ال�سالمة  اأنظمة  تطبيق  مدى  معرفة  هدفها  بدرا�سة  الزهراين)1997(  وقام 
الآثار املرتتبة  ال�سعودية، ومعرفة  باململكة  بقيادة حر�س احلدود  ال�سيانة  بها يف ور�س 
م الباحث ا�ستبانة للتعرف اإىل  على عدم تطبيق اأنظمة ال�سالمة على اأداء العاملني، وقد �سمَّ
اأنظمة وو�سائل ال�سالمة ومدى تطبيقها وعوائق التطبيق والآثار املرتتبة على ذلك، واحللول 
املنا�سبة لها، ووزعت على عينة البحث وهم88 اإداريًا و543 فنيًا يف قيادتي حر�س احلدود 
يف كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�رصقية.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج منها:اأن 
هناك ن�سبة كبرية من املبحوثني اأفادوا بعدم وجود اأنظمة ال�سالمة بالور�س، كما اأن هذه 
الأنظمة ل تطبَّق لأ�سباب منها:)اأنها قدمية، اأو غري مالئمة، وغري �ساملة( ووجود ق�سور يف 
تاأمني اأدوات ال�سالمة واأنظمتها، واأن هناك ن�سبة من العاملني بالور�س لي�س لديهم القدرة 
على ا�ستخدام اأنظمة ال�سالمة، نظراً لقلة الدورات يف هذا املجال، وق�رص فرتاتها، كما اأن هذه 

الأنظمة قا�رصة عن درء احلوادث، واأنه ل يوجد تن�سيق بينها، وبني اإدارات الدفاع املدين.
واملعدات  املواد  يف  التقني  التطور  اأثر  معرفة  اإىل  احلارثي)1997(  درا�سة  وهدفت 
ال�سناعية على برامج التدريب يف جمال الأمن ال�سناعي، وما اأوجه الق�سور يف جمال الأمن 
ال�سناعي يف امل�سانع؟ وما اأنظمة الأمن ال�سناعي ونظمها املطبقة يف املن�ساآت ال�سناعية، 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود جمموعة من امل�سكالت التي تعوق الأمن ال�سناعي، ومنها: 
وال�سالمة  لالأمن  الالزمة  الأجهزة احلديثة  ال�سناعي، وعدم وجود  الأمن  �سعف ميزانيات 
اعرتاف  وعدم  ال�سناعي،  الأمن  جمال  يف  العاملني  بع�س  كفاءة  وانخفا�س  ال�سناعية، 

الإدارة العليا بالأمن ال�سناعي مع �سعف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.
وهدفت درا�سة اجلعيد)1991( اإىل حتديد اأنواع املخاطر التي تهدد الأن�سطة ال�سناعية 
واحلرفية واملهنية يف املنطقة ال�سناعية مبدينة الريا�س، واىل حتديد اأنواع التدريب الذي 
اإليها هذه  التي تو�سلت  النتائج  اأهم  العاملون يف املن�ساآت ال�سغرية والور�س.ومن  يتلقاه 
قواعد  و�سائل  على  التدريب  تتخ�س�س يف  التي  ال�سالمة  مدار�س  افتتاح  الدرا�سة: �رصورة 
ال�سالمة واأ�سولها، وكذلك الت�سجيع على ا�ستحداث مراكز تدريب اأهلية متخ�س�سة يف اأعمال 
ال�سالمة والأمن ال�سناعي.ووجوب تواجد �سخ�س واحد على الأقل يف املن�ساآت ال�سناعية 
التقيد  املخاطر.و�رصورة  �سد  ال�سناعية  وال�سالمة  الأمن  اأعمال  على  التدريب  له  �سبق 
الأمن  اأمور  تنظم  التي  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  من  ال�سادرة  والتعليمات  بالأوامر 
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وال�سالمة يف املن�ساآت ال�سناعية، للمحافظة على بيئة اآمنة �سد املخاطر ال�سناعية.
اإىل حتقيق و�سائل �سمان �سالمة املن�ساآت  وهناك درا�سة للع�سريي)1986( هدفت 
ال�سناعية من احلرائق، وقد اهتمت باجلانب الوقائي للمن�ساآت ال�سناعية وحمايتها من 
املخاطر، وركز الباحث يف درا�سته على ثالث من�ساآت �سناعية كربى يف مدينة الريا�س 
تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  الغاز.ومن  و�رصكة  الكهرباء،  و�رصكة  برتومني،  �رصكة  هي: 
اإليها هذه الدرا�سة:التزام جميع املن�ساآت ال�سناعية باللوائح ال�سادرة عن الدفاع املدين 
متفقة  ال�سناعية  للمن�ساآت  املباين  من  نوعية  واختيار  ال�سالمة.  با�سرتاطات  واخلا�سة 
و�سائل  لتوفري  �رصورة  وهناك  حدوثها.  يتوقع  التي  وحجمها  الأخطار  لنوع  ومالئمة 
مكافحة احلرائق التي يتوقع حدوثها. بالإ�سافة اإىل اأهمية اإعطاء العن�رص الب�رصي عناية 

فائقة من حيث التدريب.

التعقيب على الدراسات السابقة:
اأجمعت معظم الدرا�سات ال�سابقة على اأهمية متطلبات اأنظمة الأمن وال�سالمة املهنية، 
و�رصورة وجود القدرة واملعرفة لدى العاملني على ا�ستخدام اأجهزة الأمن وال�سالمة املهنية 
واأدواتها، كذلك وجوب اإتقان املهارات والحتياطات الالزمة عند العمل. ولقد تناولت بع�س 
الدرا�سات مدى الهتمام لدى الإدارة العليا بهذه الإجراءات ومدى كفاية و�سائل ال�سالمة 
ومنا�سبتها، كما ورد يف درا�سة كل من)�سعيد اآل مقبول، 1999(، ودرا�سة)عبد اهلل البلوي، 

1998(، ودرا�سة)فهد احلارثي، 1997(، ودرا�سة)عبد اهلل القرين، 1999(.
كذلك اتفقت جميع الدرا�سات على اأهمية التدريب لالأفراد، وبخا�سة املتخ�س�سني بالأمن 
وال�سالمة،  واإقامة برامج تدريبية للعاملني يف املن�ساآت ال�سناعية، وكذلك اتفقت هذه الدرا�سات 
على �رصورة وجود اإدارات خمت�س�سة بالأمن وال�سالمة يف كل موؤ�س�سة، كما جاء يف درا�سة كل 

من)�سعيد العمري، 2002(، ودرا�سة)حامد اجلعيد، 1991(، ودرا�سة)حممد املزروع، 2001(.
وال�سالمة  الأمن  باأنظمة  واملعرفة  الوعي  اأهمية  اإىل  الدرا�سات  بع�س  اأ�سارت  وكذلك 
وو�سائلها، اأو التعرف اإىل مدى م�ساهمة الو�سائل الإعالمية لزيادة الوعي لدى العاملني، كما 

ورد يف درا�سة كل من)عبد اهلل القرين، 1999( ودرا�سة)حممد املزروع، 2001(.
وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات الأخرى بدرا�ستها واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية 
يف املن�ساآت ال�سناعية بالتحديد، من وجهة نظر العاملني من خالل اأربعة حماور رئي�سة، 
هي: مدى اإميان اإدارة املن�ساآت ال�سناعية وقناعتها، ومدى التزام العاملني ور�ساهم بتطبيق 
قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية، بالإ�سافة اإىل دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�س على 

تلك الأنظمة والقواعد.
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الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة:

والبالغ  طولكرم  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
عددها)ح�سب م�سادر مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم ل�سنة)2007/2006(،)397( 
التحويلية  الك�سارات واملحاجر وال�سناعات  اأجزاء رئي�سية وهي:  اإىل ثالثة  من�ساة مق�سمة 
املن�ساأة  نوع  ح�سب  الدرا�سة  جمتمع  توزيع  يبني  واجلدول)1(  واملياه،  والغاز  والكهرباء 

وعدد العاملني فيها:
اجلدول)1(

توزيع جمتمع الدراسة حسب نوع املنشأة وعدد العاملني فيها وجنسهم

ȰȆȲȆǪƫǟǥǖȊȺƫǟ țɀȹ ǻǼȞȱǟ ǿɀȭǽ ǫǠȹǙ

ČȀǱǠǶƫǟȿ ǧǟǿǠȆȮȱǟĐċčČčď

čǦɆȲɅɀǶǪȱǟ ǧǠȝǠȺȎȱǟĎĎċČďĒďđĔč

č:Č(ȷǠǤȱǕ ÛȳɀǶȲȱǟ ÛǦșɀǣ ÛȂǣǠƯ ÛɎɅǼǩȀȵ)ǦɆǝǟǾȡ-ČĒčďčĐČĒ

č:čȤƩ ÛǴȅǠư ÛǦȕǠɆǹ ÛȄǣɎȵ ÛǰɆȆȹ-čĒđĎĎĔđďĐ
č:Ď ǫǠǭǕȿ ǡǠȊǹǕ-ĎĐĐČĎčč

č:ď ǦɆȩǿȿ ǦɆȲɅɀƠ-ďČČĎē-

č:Đ ǦɅȿǠȶɆȭ ǦɆȲɅɀƠ-ĐđĒĒĒ

č:đ ǦɆȹǼȞȵ ǦɆȲɅɀƠ-đēďčČčĎ

č:Ē ÛȓɎǣ ÛɄȝǠȺȍ Ȁǲǵ ÛȣɎȝǕ ÛɁȀǹǕ ǦɆȲɅɀƠ-Ē
 ǻɀȲǱ ÛȷɀȕǠǣčđčĐČČē

Ď ǻɀȩȿ  ÛȻǠɆȵ ÛȁǠȡ ÛǒǠǣȀȾȭČĒČďĔĒ
 ƃǠƤɋǟĎĔĒČēĎĐĒċĎ

.ȳȀȮȱɀȕ ǦȚȥǠƮ Ž ȰȶȞȱǟ ǥǿǟȁȿ ǢǪȮȵ :ǿǼȎƫǟ*

عينة الدراسة:
ق�سم جمتمع الدرا�سة اإىل ثالث وحدات بحثية، حيث اعترب كل نوع من اأنواع ال�سناعات 
الثالث)ك�سارات وحماجر حتويلية، وكهرباء، وغاز ومياه( وحدة بحثية، وقد وزعت ال�ستبان 
على عينة ح�س�سية اختريت بطريقة عر�سية ممثلة من الوحدات البحثية، بلغ قوامها)314( 
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من العاملني يف ال�سناعات الثالث، وا�ستيعدت بالكامل.وبلغت ن�سبة العينة من جمتمعها 
الكلي حوايل)14%( وتعدُّ هذه الن�سبة جيدة وكبرية حيث ي�سري عودة ومكاوي)1992( اإىل 
اأن العينة تكون ممثلة بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها جمتمع الدرا�سة بالألوف عندما 
تكون ن�سبة التمثيل)10%( فما فوق واجلدول)2( يبني توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها 

امل�ستقلة.
اجلدول)2(

وصف عينة الدراسة تبعا ملتغرياتها املستقلة
النسبة املئوية%التكراراملتغريات

ȄȺƨǟ
ȀȭǽčđčēĎ,ď
ɂǮȹǕĐčČđ,đ

țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ

ǦȝǠȺȎȱǟ țɀȹ

ǦɆȲɅɀƠ ǦȝǠȺȍčďċĒđ,ď
ȀǱǠƮȿ ǧǟǿǠȆȭďďČď,ċ
ǻɀȩȿȿ ȻǠɆȵȿ ȁǠȡĎċĔ,đ

țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ

ȀȶȞȱǟ

ǦȺȅčċ ȸȵ ȰȩǕččĒ,ċ
Ďċ-čČȸȵČĐčďē,ď
ďċ-ĎČȸȵĔČčĔ,ċ

ǦȺȅďċ ȸȵ ȀǮȭǕďĔČĐ,đ
țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ

ǥƎƪǟ ǧǟɀȺȅ

ǧǟɀȺȅĐ ȸȵ ȰȩǟČĎĐďĎ,ċ
Čċ-đȸȵĔččĔ,Ď

ǦȺȅČĐ ƂǙČČ ȸȵĐčČđ,đ
ǦȺȅ ČĐ ȸȵ ȀǮȭǕĎĐČČ,Č

țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦȱǠƩǟ
ǡȂȝǕČĎĒďĎ,Ď
ǯȿȂǪȵČĒĒĐđ,Č
țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ

ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟ

ɄǝǟǼǪǣǟďČČĎ,Č
ɃǻǟǼȝǙČċđĎĎ,ē
ɃɀȹǠǭČċĐĎĎ,ď
ɄȞȵǠǱđčČĔ,Ē
țɀȶǲƫǟĎČďĕČċċ
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أداة الدراسة:

ر  فيها، طوَّ امل�ستخدمة  والأدوات  ال�سابقة  الدرا�سات  الباحث على عدد من  اطالع  بعد 
ا�ستبانة خا�سة من اأجل التعرف اإىل» واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية 
يف حمافظة طولكرم«، وقد تكونت الأداة يف �سورتها النهائية من جزئني: الأول ت�سمن بيانات 
اأولية عن املفحو�سني متثلت يف العمر، وامل�ستوى التعليمي، واجلن�س، واحلالة الجتماعية، 
و�سنوات اخلربة، اأما الثاين فقد تكون من الفقرات التي تقي�س واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية 
يف املن�ساآت ال�سناعية يف حمافظة طولكرم، حيث بلغ عدد هذه الفقرات)43( فقرة، وزعت 
خما�سي  ليكرت  مقيا�س  اأ�سا�س  على  ال�ستبانة  مت  مِّ �سُ وقد  رئي�سية،  جمالت  اأربعة  على 

الأبعاد، وقد بنيت الفقرات بالجتاه الاإجابي واأعطيت الأوزان كما هو اآٍت:
•موافق ب�سدة:خم�س درجات  	

•موافق: اأربع درجات. 	
•ل اأدري: ثالث درجات.  	

•غري موافق: درجتان. 	
•غري موافق ب�سدة : درجة واحدة.  	

ومن اأجل تف�سري النتائج ا�ستخدم الباحث معيار التقومي الآتي:
حُتول املتو�سطات احل�سابية اإىل ن�سب مئوية، وذلك ب�رصب املتو�سط احل�سابي الناجت 

الذي يرتاوح بني)1-5( ب20، وتف�رص النتائج على هذا الأ�سا�س وفق املعيار الآتي:
الن�صبة املئوية            درجة التقييم 

%                 درجة �سعيفة جدا  • اأقل من 50	
• %              درجة �سعيفة من 59.9-50	

%               درجة متو�سطة  • من69.9-60	
• %             درجة كبرية  من 79.9-70	

80% فاأكرث                 درجة كبرية جدا 

ثبات أداة الدراسة:
نظراً ل�ستمال الأداة على اأق�سام وجمالت خمتلفة، فقد ا�ستخدم الباحث اأنواعًا عدة من 

الثبات من اأجل ا�ستخراج معامل الثبات لكل ق�سم من هذه الأق�سام: 
اأداة  ثبات  فح�س  اأجل  من   :)Consistency(الداخلي التجان�س  ثبات  طريقة  اأولً: 
الدرا�سة، ا�ستخدم الباحث ثبات التجان�س الداخلي)Consistency(، وهذا النوع من الثبات 
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التجان�س  معامل  تقدير  اأجل  ومن  الدرا�سة،  اأداة  يف  الفقرات  بني  الرتباط  قوة  اإىل  ي�سري 
ا�ستخدمت طريقة)كرونباخ األفا(، حيث بلغ معامل الثبات الكلي)األفا( على جمالت الدرا�سة 

املختلفة، وعلى الدرجة الكلية على النحو الآتي:

اجلدول)3(

يبني نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على جماالت الدراسة املختلفة
ǧɍǠǲƫǟǧǠǤǮȱǟ ȰȵǠȞȵ ǦȶɆȩ

 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙȿ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ .Č
ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ

ċ,ēĒ

.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ .čċ,Ēċ
 ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ .Ďċ,ēĐ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ -ďċ,ēĔ

ǧǠǤǮȲȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟċ,ĔĎ

يت�سح من اجلدول)3( اأن درجة الثبات ملجالت الدرا�سة املختلفة ترتاوح بني)0.70-
0.93( وجميعها معامالت مرتفعة منا�سبة لأغرا�س الدرا�سة وميكن الوثوق بها.

ثانيا: طريقة التجزئة الن�صفية)Split-Half Method(: حيث ُق�سمت فقرات ال�ستبانة 
واحتوى   ،)....5  ،3 الفردية)1،  الفقرات  على  الأول  الق�سم  احتوى  مت�ساويني،  ق�سمني  اإىل 
الرتباط  معامل  ا�ستخرج  ثم   ،)...6  ،4 لال�ستبانة)2،  الزوجية  الفقرات  على  الثاين  الق�سم 
الثبات  بلغ معامل  اإذ  الزوجية)ملحم، 2002:�س310(،  والدرجات  الفردية  الدرجات  بني 

الكلي)0.90(، وهذا يعد معامل ثباٍت مرتفعًا ومنا�سبًا لأغرا�س الدرا�سة احلالية.

صدق األداة: 
ال�سدق  وهما:  الأداة،  �سدق  فح�س  اأجل  من  ال�سدق  من  نوعني  الباحث  ا�ستخدم 
الظاهري، وذلك بتوزيع الأداة على عدد من املفحو�سني الذين ا�ستجابوا لها ب�سهولة وبي�رص، 
حيث كانت الأ�سئلة والفقرات وا�سحة بالن�سبة لهم، وقد كان ذلك موؤ�رصا على �سدق الأداة 
الظاهري، اأما النوع الثاين  فهو:�سدق املحكمني، اإذ قام الباحث بعر�س الأداة على عدد من 
املخت�س�سني من حملة ال�سهادات العليا)ماج�ستري، دكتوراه( الذين اأبدوا مالحظاتهم على 

الأداة، ومن ثم قام الباحث باإجراء التعديالت املنا�سبة التي اأ�سار اإليها املحكمون.
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إجراءات الدراسة: 

بعد التاأكد من ثبات الأداة و�سدقها قام الباحث بالإجراءات الآتية:
ع  ثم وزَّ العمل،  الدرا�سة من وزارة  اأداة  بتوزيع  الإذن اخلطي  باأخذ  الباحث  اأول: قام 
ال�ستبانة على اأفراد عينة الدرا�سة من العاملني يف املن�ساآت ال�سناعية املختلفة يف حمافظة 
طولكرم، وقبل بدء املبحوثني بتعبئة ال�ستبانة طلب منهم اأن ي�سجلوا املعلومات العامة يف 
الق�سم الأول من كل ا�ستبانة، ثم و�سح الباحث هدف الدرا�سة وكيفية الإجابة عن فقراتها، 

وبعد ذلك اأتيحت الفر�سة لالإجابة عن الفقرات.
املبحوثني  ا�ستجابات  الباحث  فرَّغ  ال�ستبانة،  تطبيق  اإجراءات  متت  اأن  بعد  ثانياً: 

)spss(متهيداً ملعاجلتها وحتليلها با�ستخدام برنامج احلا�سوب
بتنظيمها  الباحث  قام  الدرا�سة)ال�ستبانة(،  اأداة  من  املعلومات  جتميع  بعد  ثالثاً: 
الأ�ساليب  ا�ستخدم  ثم  ومن  الإح�سائي،  للتحليل  �سالحيتها  من  التاأكد  بعد  وتبويبها 

الإح�سائية املنا�سبة ل�ستخال�س النتائج.

منهج الدراسة وتصميمها:

الدرا�سة،  متغريات  بني  العالقة  لدرا�سة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
وجمع املعلومات، وا�ستخدم التحليل الإح�سائي لفح�س الفر�سيات بهدف تف�سري النتائج، 

و�سملت الدرا�سة املتغريات الآتية:
 :)classification variables(اأولً: املتغريات الت�صنيفية

- اأنثى 1 .2 اجلن�س: وله م�ستويان:    1- ذكر    

العمر:  وله اأربعة م�ستويات: 1- اأقل من 20 �سنة   2- من21-30. 2 �سنة 
 3 – من31-40    4- اأكرث من 40�سنة    

وله اأربع م�ستويات: امل�صتوى التعليمي: . 3
      1-ابتدائي     2-اإعدادي           3-ثانوي    4-جامعي             

  احلالة الجتماعية:. 4 وله م�ستويان: 
1-عازب  2-متزوج.  
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�صنوات اخلربة وله اأربع م�صتويات:  5 .
3-من11- 15 �سنة  2-من 6-10�سنوات  1-اأقل من 5�سنوات   

 4-اأكرث من 15 �سنة                                    

ثانياً: املتغريات التابعة)Dependent Variables( وتت�سمن املتغريات التي مثلتها 
الفقرات يف املجالت الآتية:

واإجراءاتها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  قواعد  بتطبيق  وقناعتها  املن�ساأة  اإدارة  اإميان   1 .
وتوفري م�ستلزماتها واأدواتها. 

التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�سحة و ال�سالمة املهنية واإجراءاتها. 2 .
دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�س على اإجراءات ال�سحة وال�سالمة املهنية. 3 .

مدى ر�سا العاملني عن تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءاتها. 4 .

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

 )SPSS(من اأجل معاجلة البيانات ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�سائية الآتية:

املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 1 .
الفر�سيات  لفح�س   ) 2 .Independent T-Test( امل�ستقلة  للمجموعات  اختبار)ت( 

املتعلقة مبتغريات اجلن�س واحلالة الجتماعية.
الفر�سية  لفح�س  3 .)One-Way Analysis of Variance( الأحادي التباين  حتليل 

املتعلقة بدرا�سة متغري اخلربة وامل�ستوى التعليمي والعمر.
الثبات  معامل  حتديد  اأجل  من  4 .)Split-Half Method( الن�سفية  التجزئة  طريقة 

لأداة الدرا�سة.
5 .)Consistency(معادلة كرونباخ الفا لقيا�س ثبات التجان�س الداخلي

التمثيل البياين للمتغريات امل�ستقلة. 6 .
نتائج الدراسة ومناقشتها:

املن�ساآت  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  م�ستوى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
والعمر،  اجلن�س،  متغريات  من  كل  اأثر  حتديد  اإىل  اإ�سافة  طولكرم،  حمافظة  يف  ال�سناعية 
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ال�سحة وال�سالمة  التعليمي، و�سنوات اخلربة، واحلالة الجتماعية على م�ستوى  وامل�ستوى 
املهنية، وبعد عملية جمع البيانات عوجلت اإح�سائيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية 

للعلوم الجتماعية )SPSS( وفيما ياأتي عر�س للنتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة:

أوال: النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
نتائج ال�صوؤال الأول:ما م�صتوى ال�صحة وال�صالمة املهنية يف املن�صاآت ال�صناعية يف 

حمافظة طولكرم؟
املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  اأجل  من   
يف  يظهر  كما  ال�سناعية،  املن�ساآت  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  م�ستوى  تقومي  ودرجة 
اجلداول)4، 5، 6، 7(، بينما يبني اجلدول)8( ترتيب املجالت تبعًا لدرجة تقييم م�ستوى 

ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية.
حمور اإميان اإدارة املن�صاأة وقناعها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�صالمة املهنية واإجراءاتها  1 .

وتوفري م�صتلزماتها واأدواتها.
جدول)4(

املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقويم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت 
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال إميان إدارة املنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة 

والسالمة املهنية وإجراءاتها وتوفري مستلزماتها وأدواتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

ȰȆ
ȲȆ
Ǫȱǟ Ž ȴȩȀȱǟ

ǦȹǠǤǪȅɍǟ
ǥȀȪȦȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

 ȸȵ
 ĕČċċ

 ǦǱǿǻ
 ȴɆɆȪǪȱǟ

ČČ ȴǝǟǻ ȰȮȊǣ ȰȶȞȱǟ ȣȿȀș ƙȆƠ ǥǿȿȀȒǣ ȸȵǘǩ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ
ȀȶǪȆȵȿ

ēč,ČĒ ǥƘǤȭ
ǟǼǱ

čď ǠȾǪȹǠɆȍȿ ǠȾǵɎȍǙȿ ǧɍɇǟ ȈɆǪȦǩ ɂȲȝ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȰȶȞǩ
ȀȶǪȆȵȿ ȴǝǟǻ ȰȮȊǣ

ēČ,Ďď ǥƘǤȭ
 ǟǼǱ

Ďč ǦȶǝɎƫǟ ǦɆȎǺȊȱǟ ǦɅǠȶƩǟ ȰǝǠȅȿ Ƙȥɀǩ ɂȲȝ ȰȶȞǩ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ
ƙȲȵǠȞȲȱ

ĒĔ,Ďċ ǥƘǤȭ

ďĎ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠȾƨǟ ȸȝ ǥǿǻǠȎȱǟ ƙȹǟɀȪȱǟ ȨɆǤȖǪǣ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȳȂǪȲǩ
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ țɀȑɀƞ ǦȎǪǺƫǟ

ĒĒ,Ďč ǥƘǤȭ

Đē ȨɆǤȖǩ ɂȲȝ ȴȽȂȦǵȿ ƙȲȵǠȞȱǟ ǦɆȝɀǩ ɂȲȝ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȋȀƠ
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ǧǠȶɆȲȞǩȿ ǧǟǒǟȀǱǙ

ĒĐ,ċĎ ǥƘǤȭ
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đĐ ǥǿǟǻǙ ɂȞȆǩ Ɣȱǟ ȣǟǼȽɉǟ ǦȵǼȪȵ Ž ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ ǠȾȪɆȪƠ ƂǙ ǥǠȊȺƫǟ

Ēď,Čď ǥƘǤȭ

ĒĒ ȯǠȶȞȱǟ ȸȵ ǦȵǼȪƫǟ ǧǠɆȍɀǪȱǟȿ ǧǠǵǟȀǪȩɍǟ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ Ǿǹǖǩ
Ǽƨǟ ȰȶƮ ɂȲȝ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȷǠƨ ȿǕ

Ēč,ċďǥƘǤȭ

ēĔƙȲȵǠȞȲȱ ǠȑȀȱǟȿ ǦȱǟǼȞȱǟ ȨȪƷ ȐɅɀȞǪȲȱ ƾȵǠȚȹ ǥǠȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ƖǤǪǩĒċ,ēĔǥƘǤȭ

Ĕ
ČČ

 ƘɅǠȞƫ ƿǼɆǱ ƾȪɆǤȖǩ ȷȿǼǤɅ ȸɅǾȱǟ ƙȲȵǠȞȱǟ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȜǲȊǩ
ƾɅɀȺȞȵȿ ƾɅǻǠȵ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ

Ēċ,ċđǥƘǤȭ

Čċ
Čč

 ǧǠǵɀȱȿ ǧǠȪȎȲȵȿ ǧǠȹɎȝǙ Ȝȑȿ ɂȲȝ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȋȀƠ
ȰȶȞȱǟ ȸȭǠȵǕ Ž Ǧȝȁɀȵ ǦɅǻǠȉǿǙ

đď,ĒČǦȖȅɀǪȵ

ČČđ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȲȱ ȷǠƨ ȰɆȮȊǩ ɂȲȝ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȰȶȞǩ
ȰȶȞȱǟ Ȝȩɀȵ Ž

đď,đĐǦȖȅɀǪȵ

ČčČċ ǧǟǒǟȀǱǙ ȷɀȦȱǠƸ ȸɅǾȱǟ ȯǠȶȞȱǟ Ȝȵ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷȿǠȾǪǩ 
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ ǦǶȎȱǟ ǧǠȶɆȲȞǩȿ

Đē,čē ǦȲɆȲȩ

ČĎ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ǦȝǠȺȩȿ ȷǠƹǙ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙȿ

Ēč,ďĔ ǥƘǤȭ

يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  م�ستوى  تقومي  درجة  اأن  اجلدول)4(  من  يت�سح 
وقناعتها  املن�ساأة  اإدارة  اإميان  ملجال  تبعا  طولكرم،  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت 
واأدواتها، كانت  م�ستلزماتها  وتوفري  واإجراءاتها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  قواعد  بتطبيق 
على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   ،)4 الفقرات)1،  على  جدا  كبرية 
ال�سحة  مل�ستوى  التقومي  درجة  كانت  بينما   )%81.3 التوايل)%82.1،  على  الفقرات  هذه 
الن�سبة املئوية  الفقرات)2، 3، 8، 5، 7، 9، 11( حيث بلغت  وال�سالمة املهنية كبرية على 
 ،%72.6  ،%75  ،%77.3 التوايل)%79.3،  على  الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  مل�ستوى  التقومي  درجة  وكانت   ،)%70  ،%70.8  ،%72  ،%74.1
متو�سطة على الفقرات)12، 6( حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه 
الفقرات على التوايل)64.7%، 64.6%(، وكانت درجة التقييم قليلة على الفقرة)10( حيث 
اأما الدرجة الكلية  بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة)%58.2(، 
ملجال اإميان اإدارة املن�ساأة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءاتها 
وتوفري م�ستلزماتها واأدواتها فقد كانت كبرية ، اإذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات 
يتوافق  ذلك  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  الفقرات)72.4%(.ويعزو  جميع  على  املبحوثني 
مع م�سلحة املن�ساأة من حيث �رصورة التزامها بالقوانني املعمول بها لأجل احل�سول على 
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Čđď

املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  �رصوط  توفري  اأن  الباحث  ويعتقد  وجتديدها،  �سنوية  تراخي�س 
اأمر �سكلي، ولي�س جوهريًا من قبل معظم اإدارات املن�ساآت ال�سناعية حتى ت�ستويف �رصوط 
احل�سول على تلك الرتاخي�س، هذا وقد اأكدت درا�سة)الع�سريي، 1986( اأن هناك التزامًا من 
قبل جميع املن�ساآت املبحوثة بتوفري ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة املهنية.باملقابل عار�ست 
هذه النتيجة درا�سة)احلارثي، 1997(؛ اإذ تو�سل اإىل اأن الإدارة العليا للمن�ساآت ال�سناعية 
املجال.وما  هذا  يف  للعاملني  احلوافز  يف  �سعفًا  هناك  واأن  ال�سناعي،  بالأمن  تعرتف  ل 
يعزز هذه النتيجة اأن توفري م�ستلزمات ال�سحة وال�سالمة املهنية واأدواتها من قبل اإدارات 
اأم  املعدات  يف  اأكانت  �سواء  املن�ساأة  على  القت�سادية  باملنافع  يعود  ال�سناعية  املن�ساآت 
اأهم عن�رص من عنا�رص الإنتاج جتب حمايته وتوفري  اأم العامل نف�سه، ب�سفته  التجهيزات 

الطماأنينة له، لأجل زيادة الإنتاج وحت�سني النوعية)ابوبكر، اأبو �سالح، 1989(.
حمور التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�صالمة املهنية واإجراءاتها.. 2

اجلدول)5(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف 

املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال التزام العاملني بتطبيق قواعد الصحة و السالمة 
املهنية وإجراءاتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

ȰȆȲȆǪȱǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȸȵ ǦǱǿǼȱǟ

ĕČċċ
 ǦǱǿǻ
 ȴɆɆȪǪȱǟ

ČČċ.ƔȵɎȆǣ ȴǪȽǟ Ǡȶȭ ɄǝɎȵȁ ǦȵɎȆȱ ȴǪȽǟēď,čċǟǼǱ ǥƘǤȭ

čč ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦȵɎȆȱǟȿ ȸȵɉǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ȳȂǪȱǟ
.ɄȲȶȞȱ ƔɅǻǖǩ ǼȺȝ ǠőǠȶɆȲȞǩȿēċ,ċċ ǟǼǱ ǥƘǤȭ

Ďđ Ɣȱǟ Ǧȱɇǟ ǦȵɎȅ ȸȵ ǼȭǖǩǕ ȷǕ ȰǤȩ ɄȲȶȝ ǕǼǣǟ ɍ
.ǠȾɆȲȝ ȰȶȝǟĒĔ,ēČ ǥƘǤȭ

ďČ ȿ ǦǶȎȱǟ ǧǠȶɆȲȞǪǣ ǦɆȥǠȭ ǦȥȀȞȵȿ ǦȵǠǩ ǦɅǟǿǻ ɃǼȱ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟĒĔ,ČČ ǥƘǤȭ

Đď ŽȀȊȵ ȰǤȩ ȸȵ ǥǿǻǠȎȱǟ ǧǠȶɆȲȞǪȱǠǣ ƾȶǝǟǻ ȳȂǪȱǟ
.ȰȶȞȱǟĒē,đđ ǥƘǤȭ

đĎ ǦɅǠȶƩǟ ȿ ǦɅǠȩɀȱǟ ȰǝǠȅȿ ȴǝǟǻ ȰȮȊǣ ȳǼǺǪȅǟ
.ȰȶȞȱǟ ǒǠȺǭǕ ǦɆȎǺȊȱǟĒĐ,ċĎ ǥƘǤȭ

ĒĒ.ǦɆȩǟɀȱǟ ȄǣɎƫǟ ǒǟǼǩǿǠǣ Ǡȶǝǟǻ ȳȂǪȱǕđĔ,ĔďǦȖȅɀǪȵ



ČđĐ
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ēē ǧǟǿȿǼȱǟȿ ȰȶȞȱǟ ǧǠȉǿȿ ǿɀȒǵ ɂȲȝ ǢșǟȿǕ
.ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ȯɀǵ ǼȪȞǩ Ɣȱǟ ǦɆǤɅǿǼǪȱǟđČ,ċčǦȖȅɀǪȵ

ĔČČ ǧǟǒǟȀǱǚǣ ȳȂǪȲɅ ɍ ȸƫ ǧǠǣɀȪȝ ȏȀȥ ȏǿǠȝǕ 
.ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĐĔ,đē ǦȲɆȲȩ

ČċĐ ǦȥȀȞƫǟ ɃǼȱ ȷɀȮɅ ɍ ǦȱǓ ɃǕ ɂȲȝ ȰȶȞȱǟ ȃǿǠȵǕ 
.ǠȾȵǟǼǺǪȅɍ ŽǠȮȱǟ ǢɅǿǼǪȱǟ ȿǕĐċ,ĎčǦȲɆȲȩ

ČČĔ ȼɆȥ ȷǠȭ ɀȱ Ɠǵ Ɨȵ ǢȲȖɅ Ȱȶȝ ɃǕ ȃǿǠȵǕ
ƔȵɎȅȿ ƔǶȍ ɂȲȝ ǥǿɀȖǹďđ,čďǟǼǱ ǦȲɆȲȩ

 ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ ǦǶȎȱǟ ǼȝǟɀȩđĔ,ďđǦȖȅɀǪȵ

يت�سح من اجلدول)5( اأن درجة تقومي م�ستوى ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت 
ال�سحة  بتطبيق قواعد  العاملني  التزام  تبعا ملجال مدى  ال�سناعية يف حمافظة طولكرم، 
الن�سبة  بلغت  2(، حيث  الفقرتني)10،  على  كبرية جدا  كانت  واإجراءتها  املهنية  وال�سالمة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل)84.2%، 80%(، بينما كانت 
درجة التقومي مل�ستوى ال�سحة وال�سالمة املهنية كبرية على الفقرات)6، 1، 4، 3( حيث بلغت 
 ،%79.1 التوايل)%79.8،  على  الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة 
على  متو�سطة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  مل�ستوى  التقومي  درجة  وكانت   ،)%75  ،%78.6
على  الفقرات  على هذه  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  8( حيث  الفقرات)7، 
التوايل)69.9%، 61%(، وكانت درجة التقومي قليلة على الفقرات)11، 5( حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل)59.6%، 50.3%(، وقد كانت 
درجة التقومي قليلة جدا على الفقرة)9( حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني 
العاملني بتطبيق قواعد  التزام  الكلية ملجال مدى  الدرجة  اأما  الفقرة)46.2 %(،  على هذه 
الكلية  الن�سبة املئوية  اإذ بلغت  ال�سالمة املهنية واإجراءاتها فقد كانت متو�سطة؛  ال�سحة و 
النتيجة  اأن هذه  الفقرات)69.4%(.ويف اعتقاد الباحث  ل�ستجابات املبحوثني على جميع 
التي تو�سل اإليها يف هذا املحور منطقية اإىل حد معقول، وبخا�سًة اأن هناك ا�ستخفافا يف 
اأغلب الأحيان من العاملني يف املن�ساآت ال�سناعية بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية 
واإجراءتها اأثناء تاأديتهم لعملهم، باعتبارها روتينًا ومعوقًا يقّلل من اإنتاجيتهم، ولأ�سباب 
نف�سية بالإ�سافة اإىل قلة التدريب وقلة الوعي اأحيانًا باملخاطر املرتتبة على ذلك الإهمال، 
اإذ تبني من خاللها اأن هناك ن�سبة من العاملني  وقد اأكدت درا�سة)الزهراين، 1997( ذلك، 
بالور�س ال�سناعية لي�س لديهم القدرة على ا�ستخدام اأنظمة ال�سالمة، نظراً لقلة الدورات يف 
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هذا املجال، وق�رص فرتاتها.كما اأن نتائج درا�سة)العمري، 2002( بينت اأن هناك �رصورة 
لتدريب العاملني يف الوقت املنا�سب على و�سائل ال�سالمة واتباع تعليماتها، بالإ�سافة اإىل 
�رصورة ت�سجيع العاملني الذين يبدون تطبيقًا جيداً ملعايري ال�سالمة ماديًا ومعنويًا.ويف 
تعر�س  قد  الدرا�سة  ثلث جمتمع  اأن  اإىل  درا�سته  تو�سل)املزروع، 2001( يف  نف�سه  الوقت 
حلوادث نظراً لعدم الهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة، واأن معظم العاملني ل يهتمون باتباع 

و�سائل الأمن وال�سالمة وا�ستخدامها يف اأماكن اأعمالهم. 
حمور دور الهيئات الر�صمية للرقابة والتفتي�س على اإجراءات ال�صحة وال�صالمة املنهية.. 3

اجلدول)6(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت 

الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال دور اهليئات الرمسية للرقابة والتفتيش على إجراءات 
الصحة والسالمة املنهية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

ȰȆȲȆǪȱǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȸȵ ǦǱǿǼȱǟ

ĕČċċ ȴɆɆȪǪȱǟ ǦǱǿǻ

ČČ ǦǤȩǟȀƞ ȰȶȞȱǟ ǦɅǠƥȿ ȈɆǪȦǪȲȱ ǦȵǠȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ƖȞǩ
 ȿǕ Ƀǿȿǻ ȰȮȊǣ ȰȶȞȱǟ ȷɀȹǠȩ ȳǠȮǵǕ ȨɆǤȖǩ

.ȴǝǟǻ

Ēċ,ĐĒ ǥƘǤȭ

čČċ ȷɀȞǪȶǪɅȿ ǥǒǠȦȭȿ ǥƎǹ ȿȿǽ ȰȶȞȱǟ ɀȊǪȦȵ
.ǦɆȶȲȝȿ ǦɆȲȶȝ ǧǟǿǼȪǣ

đĔ,ēĒǦȖȅɀǪȵ

Ďđ ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȺɆȵǖǪȱǟ ǦȶȚȹǕȿ ȰȶȞȱǟ ƙȹǟɀȩ
 ȷɀǣǠȎɅ ȸɅǾȱǟ ȯǠȶȞȱǟ ǯɎȝ ǧǠȪȦȹ ǦɆȖȢǪȱ

.ǦȱǻǠȝ ǦɆȝǠȺȍ ǫǻǟɀƜ

đē,ĔēǦȖȅɀǪȵ

ďĎ Ȁȥɀǩ ȸȵ ȨȪǶǪȱǟ ɂȲȝ ǦȵǠȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ȰȶȞǩ
 ȣȿȀȚȱǟȿ ȰǝǠȅɀȱǟȿ ǧǠȵȂȲǪȆƫǟȿ ȓȿȀȊȱǟ

.ǦȶɆȲȅ Ȱȶȝ ǦǞɆǤȱ ǦȶǝɎƫǟ

đē,ĒĔǦȖȅɀǪȵ

Đē ȰȶȞȱǟ ǦɅǠƥȿ ȈɆǪȦǪȲȱ ǦȵǠȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ ȳɀȪǩ
 ȰǱǟ ȸȵ ǥǖȊȺȶȲȱ ǦǞǱǠȦȵ ȿǕ ǦɅǿȿǻ ǧǟǿǠɅȂǣ

.ǦɆǶȎȱǟ ȓȿȀȊȱǟ Ȁȥɀǩ ȸȵ ȨȪǶǪȱǟ

đĒ,đďǦȖȅɀǪȵ

đĔ Ǽƨǟ ȰȶƮ ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȲȱ ǦȵǠȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ Ǿǹǖǩ
 ǦǶȎȱǟ ȰǝǠȅȿ ȷǠȊǣ ȯǠȶȞȱǟ ɃȿǠȮȉȿ ǧǠǵǟȀǪȩǟ

.ǠȾȩȀȕȿ ǦȵɎȆȱǟȿ

đĒ,ĎčǦȖȅɀǪȵ

ĒĐ ǦɅǠȩɀȱǟ ǰȵǟƎȱ ǦȢȱǠǣ ǦɆƵǕ ǦȎǪǺƫǟ ǧǠȾƨǟ ƃɀǩ
.ǠȾǭǻǟɀǵȿ ǦɆȺȾƫǟ ȏǟȀȵɉǟ ȸȵ

đđ,ĐđǦȖȅɀǪȵ
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ēď ǧǟǒǟȀǱǙ ǦȎǪǺƫǟ ǧǠȾƨǟȿ ǧǠǞɆƬǟ ǾǺǪǩ
 ȷȿȀȥɀɅ ɍ ȸɅǾȱǟ ȰȶȞȱǟ ǡǠǶȍǕ ȻǠƟǟ ǦȵǿǠȍ

.ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ȓȿȀȉ

đĐ,ĐďǦȖȅɀǪȵ

Ĕ
Ē

 ȐȞǣ Ž ȰȶȞȱǟ ɄȊǪȦȵ ȰǤȩ ȸȵ ȷȿǠő ȳǼȝ ȫǠȺȽ
.ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž ǼǱɀǩ Ɣȱǟ ǧǠȦȱǠǺƫǟ

đď,ĐčǦȖȅɀǪȵ

Čċ

č

 ȰȶȞǩ ȰȶȞȱǟ ǦɅǠƥȿ ȈɆǪȦǪȲȱ ǦȵǠȞȱǟ ǥǿǟǻɋǟ
 ȰȶȞȱǟ ǡǠǶȍǕ ǻǠȉǿǙȿ ǦɆȝɀǩ ɂȲȝ ȴǝǟǻ ȰȮȊǣ
.ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǰȵǟȀǣ ȯɀǵ ȯǠȶȞȱǟȿ

đď,čċǦȖȅɀǪȵ

 ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǼȱ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ

.ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ

đđ,ĒċǦȖȅɀǪȵ

يت�سح من اجلدول)6( اأن درجة تقومي م�ستوى ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت 
ال�سناعية يف حمافظة طولكرم، تبعا ملجال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�س على 
اإجراءات ال�سحة وال�سالمة املنهية، كانت كبرية على الفقرة)1(، حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة)70.5%(، بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�سحة 
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات)3، 8، 9، 5، 4، 7، 2( حيث بلغت الن�سبة املئوية 
التوايل)%69.9، %68.9، %68.7، %65.5،  الفقرات على  ل�ستجابات املبحوثني على هذه 
للرقابة والتفتي�س على  الر�سمية  الهيئات  الكلية ملجال دور  الدرجة  اأما   ،)%64.2 ،%64.5
الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  اإذ  متو�سطة  كانت  فقد  املنهية،  وال�سالمة  ال�سحة  اإجراءات 
يف  النخفا�س  هذا  الباحث  الفقرات)66.7%(.ويعزو  جميع  على  املبحوثني  ل�ستجابات 
ال�ستجابة حول فاعلية دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�س لالأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية 
ال�سائدة يف املناطق وغياب القانون، اإذ يت�سح من خالل التقرير ال�سنوي ال�سادر عن الإدارة 
هت للمن�ساآت  العامة للتفتي�س وحماية العمل عام 2005 اأنه من الإجراءات القانونية التي وجِّ
ال�سناعية املخالفة للقوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية هي على النحو التايل:6163 تنبيه، 
289 اإنذار، باملقابل اأغلقت من�ساأة واحدة فقط جزئيًا على م�ستوى حمافظات ال�سفة الغربية 
العاملني وخربتهم يف هذه  اأخرى منها تدين كفاءة  اأ�سباب  اإىل  وقطاع غزة.هذا بالإ�سافة 
املن�ساآت  واأ�سحاب  العاملني  بني  العالقة  �سعف  اإىل  1995(.بالإ�سافة  الهيئات)القرين، 
ال�سناعية من جهة، وبني العاملني يف تلك الهيئات من جهة اأخرى، من خالل تبادل الآراء 

واخلربات والقرتاحات، وقد اأكدت درا�سة)الزهراين، 1997( ذلك.
حمور مدى ر�صا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�صالمة املهنية واإجراءاتها.. 4



واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

أ.سالمة سالم

Čđē

اجلدول)7(
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف 

املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال مدى رضا العاملني عن تطبيق قواعد وإجراءات 
الصحة والسالمة املهنية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 

ȰȆȲȆǪȱǟ Ž ȴȩȀȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟǥȀȪȦȱǟ ȸȵ ǦǱǿǼȱǟ

ĕČċċ
 ǦǱǿǻ
 ȴɆɆȪǪȱǟ

ČčɄȲȶȞȱ ƔɅǻǖǩ ǒǠȺǭǕ ȷǠȵɉǟȿ ȸȵɉǠǣ ȀȞȉǟĒē,ĒĎ ǥƘǤȭ

čČ Ȱȶȝǟ Ɣȱǟ ǥǖȊȺƫǟ Ž ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ
ȯɀȪȞƫǟȿ ȨǝɎȱǟ ɁɀǪȆƫǟ ȸȶȑ ǠȾɆȥĒē,ďĒǥƘǤȭ

ĎĒ ǦɆȩɎǹɉǟ ǦɆȱȿǘȆƫǟ ȰȵǠȭ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȰȶǶǪǩ
ȰȶȞȱǟ ǫǻǟɀǵ ȸȝ ǦƟǠȺȱǟ ǦɆȹɀȹǠȪȱǟȿĒđ,ĐđǥƘǤȭ

ďē ǦǞɆǤȱ ǦȶǝɎƫǟ ǦɅɀȺȞƫǟȿ ǦɅǻǠƫǟ ȣȿȀȚȱǟ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ Ȁȥɀǩ
ǦȶɆȲȅȿ ǦɆǶȍ ȰȶȝĒĐ,ċĎǥƘǤȭ

Đď ǧǠɅɀȱȿǕ ȴȲȅ Ž ɃȀȊǤȱǟ ȀȎȺȞȱǟ ǦȵɎȆǣ ȳǠȶǪȽɍǟ
ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȣǟǼȽǕĒĐ,ċĎǥƘǤȭ

đĔ ȳǼȪǩ Ɣȱǟ ɃȿǠȮȊȱǟȿ ǧǠǵǟȀǪȩɍǟ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȰǤȪǪǩ
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ țɀȑɀȵ ȯɀǵ ǠƬĒď,ēďǥƘǤȭ

ĒČċ ƘȥɀǪȱ ǥǿǟǻɋǟ ȰǤȩ ȸȵ ȴȝǼȱǟ ȸȝ ȳǠǪȱǟ ǠȑȀȱǠǣ ȀȞȉǟ
ǦȵɎȆȱǟ ȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩȿ ǧǟǒǟȀǱǙ ȨɆǤȖǩȿĒď,ďđǥƘǤȭ

ēĐ ȯǠȶȞȱǟ ȧɀȪǵ ȰȦȮɅ ǧǠȒɅɀȞǪȱǟ ȳǠȚȹȿ ȰȶȞȱǟ ȷɀȹǠȩ
ȰȵǠȭ ȰȮȊǣđĔ,ďĎǦȖȅɀǪȵ

Ĕđ ȰǝǠȅȿȿ ȧȀȕ ȯɀǵ ǦǤȅǠȺȵ ǦɆǤɅǿǼǩ ǦȅǠɆȅ ǥǖȊȺƫǟ ȜǤǪǩ
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟđđ,ĎĒǦȖȅɀǪȵ

ČċĎ ǦǣǠȩȀȱǠǣ ǦȎǪǺƫǟ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠȾƨǟ ȻǠƟ ȳǠǪȱǟ ǠȑȀȱǠǣ ȀȞȉǟ
ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿđĐ,ċĎǦȖȅɀǪȵ

 ƼǐƓƯƗ ǅƳ ǅǐǂǄƑƴǁƐ ƑƮƥ ǌƣǄǁ üƑƜǄǁ ƕǐǂǀǁƐ ƕƜƥƣǁƐ
ƕǐǆǊǄǁƐ ƕǄǘƨǁƐǋ ƕƟƬǁƐ ƖƐƅƐƥƜƋǋ ƣƳƐǋƽĒĎ,ĎĔ ƔƥǐƓǀ

يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  م�ستوى  تقومي  درجة  اأن  اجلدول)7(  خالل  من  يت�سح 
املن�ساآت ال�سناعية يف حمافظة طولكرم، تبعا ملجال مدى ر�سا العاملني عن تطبيق قواعد 
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 ،)10 ،9 ،4  ،8  ،7  ،1 الفقرات)2،  واإجراءتها، كانت كبرية على  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل)%78.7، 
78.4%، 76.5%، 75%، 75%، 74.8%، 74.4%(، بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�سحة 
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات)5، 6، 3( اإذ بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات 
املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل)69.4%، 66.3%، 65%(، اأما الدرجة الكلية ملجال 
مدى ر�سا العاملني عن تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءاتها، فقد كانت كبرية 
الفقرات)%73.3(. جميع  على  املبحوثني  ل�ستجابات  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث 
ويعزو الباحث هذه النتيجة لرتباطها يف املحور الأول من هذه الدرا�سة بان هناك اإميانًا 
وقناعًة لدى اإدارة املن�ساأة ال�سناعية بتوفري �رصوط ال�سحة وال�سالمة املهنية من وجهة نظر 
العاملني، وهذا يتوافق مع نتيجة هذا املحور من حيث ر�سا العاملني الكبري جتاه تطبيق 
تطبيق  جتاه  العاملني  ر�سا  درجة  عند  اأما   واإجراءاتها،  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  قواعد 
درا�سة)املزروع،  اأكدته  ما  وهذا  متو�سطة،  فهي  التدريبية،  لل�سيا�سات  ال�سناعية  املِن�ساآت 
2001( باأن معظم العاملني مل يتلقوا اأي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة، كما اأنه ل توجد 

حما�رصات اأو ندوات توعية يف جمال الأمن وال�سالمة املهنية. 
ترتيب املجالت والدرجة الكلية ح�صب درجة وم�صتوى واقع ال�صحة وال�صالمة املهنية  5 .

يف املن�صاآت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم:
اجلدول)8(

ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية حسب درجة ومستوى واقع الصحة والسالمة املهنية يف 
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم

ǢɆǩȀǪȱǟǧɍǠǲƫǟŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟȴɆɆȪǪȱǟ ǦǱǿǻ

Č ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼƫ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩĎ,đĒ ǥƘǤȭ

č
 ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ

.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ
Ď,đč ǥƘǤȭ

Ď ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ ǦǶȎȱǟ ǼȝǟɀȩĎ,ďĒ ǦȖȅɀǪȵ

ď ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǼȱ ȯǠǲƫ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿĎ,Ďď ǦȖȅɀǪȵ

 Ž ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ȳȀȮȱɀȕ ǦȚȥǠƮ Ž ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟĎ,ĐĎ ǥƘǤȭ
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أ.سالمة سالم

ČĒċ

يت�سح من خالل اجلدول)8( ما ياأتي:
الكلية مل�ستوى واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية يف  الدرجة  اإن  1 .
ا�ستجابات  ملتو�سط  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  اإذ  كبرية،  كانت  طولكرم  حمافظة 
النتيجة لن تكون  الفقرات جلميع املجالت)70.51%(.وهذه  املفحو�سني على جميع 
ال�سحة وال�سالمة  باأ�س�س  العاملني  اإذ قد يعود ذلك لعدم معرفة  بال�رصورة �سحيحة، 

املهنية وقواعدها، اأو قد يكون ناجتًا عن خوف من �ساحب املن�ساأة اأو متلق له.
املن�ساآت  يف  وواقعها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  لدرجة  تبعًا  املجالت  ترتيب  اإن  2 .

ال�سناعية يف حمافظة طولكرم جاء على النحو الآتي:
وال�سالمة  ال�سحة  قواعد  تطبيق  عن  العاملني  ر�سا  مدى  جمال  الأوىل:  •املرتبة  	

املهنية واإجراءاتها.
ال�سحة  قواعد  بتطبيق  وقناعاتها  املن�ساأة  اإدارة  اإميان  جمال  الثانية:  •املرتبة  	

وال�سالمة املهنية واإجراءاتها وتوفري م�ستلزماتها واأدواتها.
•املرتبة الثالثة: جمال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�سحة و ال�سالمة املهنية  	

واإجراءتها.
•املرتبة الرابعة: جمال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�س على اإجراءات ال�سحة  	

وال�سالمة املهنية.

 ثانيا: النتائج املتعلقة بالفرضيات:
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:

درجة  يف   )α=0.0.05(الدللة م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
طولكرم  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  واقع 
ملجموعتني  اختبار)ت(  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�س  اأجل  ومن  اجلن�س.  ملتغري  تبعا 

م�ستقلتني)Independent t-test( ونتائج اجلدول)9(تبني ذلك: 

اجلدول)9(

نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت 
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري اجلنس.
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   ȄȺƨǟ      

 ǧɍǠǲƫǟ

(čđč =ȷ)Ȁȭǽ(Đč =ȷ)ɂǮȹǕ(ǧ)
ǦǣɀȆǶƫǟ

 ǎǍƙƪǆ
ƗǃǙƥǃƒ
ƔǍƪơǆǃƒ

ȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟ

 ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
 Ƙȥɀǩȿ ǠőǟǒǟȀǱǙȿ
.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ

Ď,ĐēĐčċ,ĒčČđĎĎ,ēčĎĒċ,ĐĔĐČĐč,čĎ-*ċ,ċč

 ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
 ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

Ď,ďĐĒĒċ,ĐĐđČĒĎ,ĐďĔċċ,ďēĐċđČ,Čċ-ċ,čĒ

 ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
 ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ
 ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ
ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ

Ď,čĔċēċ,ĒĐčĔēĎ,ĐĐĒĒċ,ĐđďĒĎč,ďč-*ċ,ċČ

 ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ

 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

Ď,đčĒČċ,ĒĔĒēēĎ,ēēďđċ,ĐČċċĐč,čĎ-*ċ,ċč

 Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
 Ž ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž

ȳȀȮȱɀȕ ǦȚȥǠƮ

Ď,ďĔċčċ,ĐĒČČĐĎ,ĒċĎĒċ,ďċďĒĎč,ĐĒ- *ċ,ċČ

 (ĎČč)ǦɅȀǵ ǦǱǿǼǣ*  .(=ċ,ċĐα)ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

يت�سح من اجلدول)9( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب، بلغت جماًل يظهر مدى التزام 
ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها تبعا ملتغري اجلن�س)0.27(،  العاملني بتطبيق قواعد 
الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي  للدرا�سة)α=0.0.5(؛  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  وهي 
ال�سفرية على هذا املجال، كذلك بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب على جمالت اإميان 
اإدارة املن�ساأة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها، ودور الهيئات 
الر�سمية للرقابة والتفتي�س على ال�سحة وال�سالمة املنهية واإجراءتها، ومدى ر�سا العاملني 
عن تطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها، وعلى الدرجة على التوايل)0.02، 
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0.01، 0.03(، وجميع هذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة)0.05α=(؛ 
اأي اأننا نرف�س الفر�سية ال�سفرية على هذه املجالت، مبعنى وجود فروق يف درجة واقع 
تبعا  طولكرم،  حمافظة  يف  وم�ستواها  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
ملتغري اجلن�س، وقد كانت الفروق ل�سالح الإناث. ويت�سح من حتليل نتائج هذه الفر�سية 
باأن هناك فروقًا دالة اإح�سائيًا تبعًا ملتغري اجلن�س، ول�سالح الذكور بالن�سبة ملحور مدى 
التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها اأثناء تاأديتهم لعملهم، 
ويعود ذلك اإىل اأن الإناث ميلن اإىل ممار�سة اأعمال ل ترتبط مبخاطر، واأنهن اأكرث حذراً من 
عند  وا�سح  وا�ستخفاف  ا�ستهتار  لديهم  الذكور  اأن  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  تاأدية  الذكور يف 
تبعًا  الفر�سية  حتليل  اأظهر  اآخر  جانب  ومن  املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة  و�سائل  ا�ستخدام 
ملتغري اجلن�س بالن�سبة للمحاور الثالثة الأخرى، اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا، ويعود 
ذلك يف اعتقاد الباحث اإىل اقت�سار وجود الإناث يف من�ساآت املن�سوجات واملالب�س ب�سبب 
طبيعة قيم اأهل فل�سطني واجتاهاتهم ب�سكل عام وحمافظة طولكرم ب�سكل خا�س، وقد اأكدت 
درا�سة كل من املزروع)2001( ودرا�سة الزهراين)1997( هذه النتيجة بعدم وجود فروق 

تبعًا ملتغري اجلن�س.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة)α=0.0.5( يف درجة واقع 
تبعا  طولكرم  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 

ملتغري العمر.
ومن اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري العمر، ومن ثم 
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي)One-way Anova( للتعرف اإىل دللة الفروق يف درجة 

التقييم تبعا ملتغري العمر واجلداول)10(و)11( تبني ذلك:

اجلدول)10(
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف 

حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر
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 ȀȶȞȱǟ

 ȸȵ ȰȩǕ
 ǦȺȅčċ
čč =ȷ 

Ďċ-čČȸȵ
ČĐč=ȷ

ďċ-ĎČȸȵ
ĔČ=ȷ

 ȸȵ ȀǮȭǕ
ǦȺȅďċ
ďĔ=ȷ

 ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 Ƙȥɀǩȿ ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ

.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ
Ď,đďĎĔĎ,đēĎĒĎ,ĐĐċďĎ,ĐĒČď

 ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿĎ,ďċĔČĎ,ďēĔēĎ,ďĎĐđĎ,ĐČĒđ

 ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
.ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙĎ,ĎĒČĔĎ,ĎđĒēĎ,čēĎĒĎ,ĎČČĒ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĎ,đċċċĎ,ĒĔČďĎ,ĐđčđĎ,Đččď

 ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž ǦɆȺȾƫǟ

Ď,ĐċđčĎ,ĐēĎčĎ,ďĐēČĎ,ďēċē

يت�سح من خالل اجلدول)10(جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية، ومن اأجل معرفة 
اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار حتليل التباين 

الأحادي)One-way Anova( واجلدول)11( يو�سح ذلك:

 اجلدول)11(
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف 

املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر 

ȀȶȞȱǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵǦɅȀƩǟ ǧǠǱǿǻ
 țɀȶƭ
 ǧǠȞǣȀȵ
ȣǟȀƲɍǟ

 ȔȅɀǪȵ
ȣǟȀƲɍǟ

Ķȣķ
 ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
 ǦȱɍǼȱǟ
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 ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 ǥǖȊȺƫǟ
.ǠȾǪȝǠȺȩȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Č,ČĒē
ČĐĐ,čđĔ
ČĐđ,ďďē

ċ,ĎĔĎ
ċ,ĐċČċ,Ēēďċ,Đċ

 ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
 ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ
ǦȵɎȆȱǟ Ǽȝǟɀȩ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,ĎĐē
Ĕč,ĒĎđ
ĔĎ,ċĔď

ċ,ČČĔ
ċ,čĔĔċ,ĎĔēċ,ĒĐ

 ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
 ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ
ȈɆǪȦǪȱǟȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ďđċ.
Čđđ,ēĒĒ
ČđĒ,ĎĎĒ

ċ,ČĐĎ
ċ,ĐĎēċ,čēďċ,ēĎ

 Ǡȑǿ ɁǼȵ
 ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ
 ǦǶȎȱǟ

 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ď,ďđĐ
ČĒĒ,ēĎĒ
Čēč,ĎċĎ

Č,ďēē
ċ,ĐĒďč,ĐĔċ,ċđ

ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
 Ȱǹǟǻ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ
țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Č,ċčđ
Ĕď,ďďē
ĔĐ,ďĒď

ċ,Ďďč
ċ,ĎċĐČ,Ččċ,Ďď

(α=0.05) ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
يت�سح من اجلدول)11( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب، بلغت على جميع املجالت 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ساآت ال�سناعية 
التوايل)0.05، 0.75، 0.83، 0.06، 0.34(  العمر على  يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري 
الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي  للدرا�سة)α=0.05(؛  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  وهي 
ال�سفرية، مبعنى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف درجة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية 
وم�ستواها يف املن�ساآت ال�سناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر.وهذه النتيجة التي 
مت التو�سل اإليها معقولة ومقبولة اإىل حد ما، اإذ اإن ر�سا العاملني والتزامهم وقيا�س فاعلية 
دور الهيئات الر�سمية، وكذلك اإميان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة ل 
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تقا�س مب�ستوى العمر، واإمنا تتحكم ظروف وطبيعة البيئة املادية واملعنوية التي توفرها 
املن�ساأة �سمن ال�سكل الالئق واملنا�سب. 

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:

واقع  الدللة)α=0.05( يف درجة  اإح�سائية على م�ستوى  ل توجد فروق ذات دللة 
تبعا  طولكرم  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
ملتغري امل�ستوى التعليمي. ومن اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا 
 One-way Anova((ملتغري امل�ستوى التعليمي، ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
للتعرف اإىل دللة الفروق يف درجة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها تبعا ملتغري 

امل�ستوى التعليمي واجلداول)12(و)13( تبني ذلك:

جدول)12(

املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف 
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري املستوى التعليمي

ɄȶɆȲȞǪȱǟ ɁɀǪȆƫǟ
 ɄǝǟǼǪǣǟ
ďČ =ȷ

 ɃǻǟǼȝǙ
Čċđ=ȷ

 ɃɀȹǠǭ
ČċĐ=ȷ

 ɄȞȵǠǱ
đč=ȷ

 ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ

 ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ

.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ ǠőǟǒǟȀǱǙȿ
Ď,đĒďēĎ,ĐēċčĎ,đČĒĐĎ,đēċČ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĎ,ďČđĔĎ,ďčđčĎ,ĐččĔĎ,Đċďď

 ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝĎ,ďĐđēĎ,ĎčČđĎ,ĎĐĐēĎ,čďČĔ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĎ,đēĐďĎ,đČċďĎ,ĒċēđĎ,đĔĐč

 ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž ǦɆȺȾƫǟ

ď,đđĔĐď,ĐĔĐĒď,đđčĎď,đďČĐ



واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

أ.سالمة سالم

ČĒđ

يت�سح من خالل اجلدول)12(جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية، ومن اأجل معرفة 
اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين 

الأحادي) )One-way Anova(واجلدول)13( يو�سح ذلك:

اجلدول)13(

نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف 
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري املستوى التعليمي 

 ɁɀǪȆƫǟ
ɄȶɆȲȞǪȱǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧǠǱǿǻ

ǦɅȀƩǟ

 țɀȶƭ
 ǧǠȞǣȀȵ
ȣǟȀƲɍǟ

 ȔȅɀǪȵ
ȣǟȀƲɍǟ

Ķȣķ
 ǦǣɀȆǶƫǟ

 ǌǋƗƨǄ
 ƕǁǗƣǁƐ

 ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
.ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,ĐċĔ
ČĐĐ,ĔĎĔ
ČĐđ,ďďē

ċ,ČĒċ
ċ,ĐċĎċ,ĎĎĒċ,ĒĔē

 ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
 ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ
ǦȵɎȆȱǟ Ǽȝǟɀȩ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,đēď
Ĕč,ďČċ
ĔĎ,ċĔď

ċ,ččē
ċ,čĔēċ,ĒđďČ,đčĐ

 ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
 ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ
ȈɆǪȦǪȱǟȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Č,čċĔ
Čđđ,Ččē
ČđĒ,ĎĎĒ

ċ,ďċĎ
ċ,ĐĎđċ,ĒĐčċ,ĐčČ

 Ǡȑǿ ɁǼȵ
 ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ
 ǦǶȎȱǟ

 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,Đēč
ČēČ,ĒčČ
Čēč,ĎċĎ

ċ,ČĔď
ċ,Đēđċ,ĎĎċċ,ēċĎ

ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,čĔĎ
ĔĐ,ČēČ
ĔĐ,ďĒď

ċ,ċĔē
ċ,ĎċĒċ,ĎČĒċ,ēČč

)α=0.05(ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*



ČĒĒ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

يت�سح من اجلدول)13( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب، بلغت على جميع املجالت 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ساآت ال�سناعية 
 ،0.52  ،0.51 التوايل)0.79،  على  التعليمي  امل�ستوى  ملتغري  تبعا  طولكرم  حمافظة  يف 
0.80، 0.81(، وجميع هذه القيم اأكرب من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة)α=0.05(؛ 
واقع  درجة  اإح�سائيا يف  دالة  فروق  ال�سفرية، مبعنى عدم وجود  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي 
تبعا  طولكرم،  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
ملتغري امل�ستوى التعليمي.ومن خالل حتليل نتيجة هذه الفر�سية يت�سح عدم وجود فروق 
داله اإح�سائيًا بالن�سبة للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبعًا ملتغري امل�ستوى التعليمي، 
اإن 80% من عينة  اإذ  املنتقاة،  العينة  لطبيعة  اأو  ال�سدفة،  لطبيعة  النتيجة  تعود هذه  وقد 

الدرا�سة م�ستواهم التعليمي ثانوية عامة فما دون.

النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة)α=0.05( يف درجة ال�سحة 
تبعًا  طولكرم  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وواقعها  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة 

ملتغري �سنوات اخلربة.
�سنوات  ملتغري  تبعا  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  فح�س  اأجل  ومن 
اخلربة، ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One-way Anova( للتعرف اإىل دللة 
اخلربة  �سنوات  ملتغري  تبعا،  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  واقع  درجة  يف  الفروق 

واجلداول)14( و)15( تبني ذلك:
اجلدول)14(

املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف 
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري سنوات اخلربة 

 ǥƎƪǟ ǧǟɀȺȅ
ǧǟɀȺȅĐ ȸȵ Ȱȩǟ
ČĎĐ =ȷ

Čċ-đȸȵ
Ĕđ=ȷ

 ƂǙČČ ȸȵ
ǦȺȅČĐ
Đč=ȷ

 ȸȵ ȀǮȭǕ
ǦȺȅČĐ
ĎĐ=ȷ

 ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ ȔȅɀǪƫǟȔȅɀǪƫǟ

 ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ

.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ Ƙȥɀǩȿ ǠőǟǒǟȀǱǙȿ
Ď,ĒČċĐĎ,ďĒđďĎ,đČĎēĎ,Ēċċċ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĎ,ĐČďĐĎ,ĎēĔĎĎ,ďĔĎċĎ,ĐċČĎ



واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

أ.سالمة سالم

ČĒē

 ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ɂȲȝĎ,ĎĔĐĎĎ,čĐēĔĎ,ĎĐďĔĎ,čĒčĒ

 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟĎ,ĒēēČĎ,ĐĎĔČĎ,ĐđĒĎĎ,Ēċēđ

 ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž ǦɆȺȾƫǟ

Ď,đċčČĎ,ďČđċĎ,ĐċĒčĎ,ĐďĐđ

يت�سح من خالل اجلدول)14( وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية، ومن اأجل معرفة 
اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار حتليل التباين 

الأحادي ) One-way Anova ( واجلدول )15( يو�سح ذلك:

اجلدول)15(
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف 

املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري سنوات اخلرية 
ƖƧƕƤǃƒ ƘƒǍǈƪǇǒƓƕƙǃƒ ƧƥƮǆ ƘƓƞƧƥ

ƗǒƧơǃƒ
 ƘƓƶƕƧǆ ƳǍǆƞǆ
ƻƒƧơǈǙƒ

 ƱƪǍƙǆ
ƻƒƧơǈǙƒ

ķƻĸ
 ƗƕǍƪơǆǃƒ

 ǎǍƙƪǆ
 ƗǃǙƥǃƒ

 ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 .ǠȾǪȝǠȺȩȿ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Ď,ččċ
ČĐĎ,ččē
ČĐđ,ďďē

Č,ċĒĎ
ċ,ďĔďč,ČĒċ,ċĔ

 ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ
ǦȵɎȆȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ċ,ĔčĐ
Ĕč,ČđĔ
ĔĎ,ċĔď

ċ,Ďċē
ċ,čĔĒČ,ċĎċ,ĎĒ

 ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Č,Čēċ
Čđđ,ČĐĒ
ČđĒ,ĎĎĒ

ċ,ĎĔĎ
ċ,ĐĎđċ,ĒĎċ,ĐĎ

 ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ
 ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ ǦɆȺȾƫǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

ď,ċđČ
ČĒē,čďč
Čēč,ĎċĎ

Č,ĎĐď
ċ,ĐĒĐč,ĎĐċ,ċĒ

ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ Ȱǹǟǻ

țɀȶǲƫǟ

Ď
ĎČċ
ĎČĎ

Č,Ĕčē
ĔĎ,Đďđ
ĔĐ,ďĒď

đďĎ.
ċ,Ďċčč,Čč

ċ,ċĔ

(α=0.05)ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
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يت�سح من اجلدول)15( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب، بلغت على جميع املجالت، 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�سحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ساآت ال�سناعية 
يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة على التوايل)0.09، 0.37، 0.53، 0.07، 
0.09(، وجميع هذه القيم اأكرب من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة)α=0.05(؛ اأي اأننا 
اإح�سائيا يف درجة وم�ستوى واقع  دالة  ال�سفرية، مبعنى عدم وجود فروق  الفر�سية  نقبل 
ال�سحة وال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية يف حمافظة طولكرم تبعًا ملتغري �سنوات 
اخلربة.ومن خالل حتليل نتائج هذه الفر�سية يت�سح عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بالن�سبة 
للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة للعاملني، وقد اأكدت ذلك اأي�سا 

درا�سة الذياب)1998(.كما اأن 43% من عينة الدرا�سة خربتهم ل تتجاوز خم�س ال�سنوات.

النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة)α=0.05( يف درجة واقع 
ال�سناعية يف حمافظة طولكرم تبعًا  ال�سحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ساآت 

ملتغري احلالة الجتماعية.
 )Independentومن اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخدم اختبار)ت( ملجموعتني م�ستقلتني

 )t-test ونتائج اجلدول)16( تبني ذلك: 

اجلدول)16(
نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت 

الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري احلالة االجتماعية 

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ  ǦȱǠƩǟ  

 ǧɍǠǲƫǟ

(ČĎđ =ȷ)ǡȂȝǕ(ČĒđ =ȷ)ǯȿȂǪȵ
(ǧ)

ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ
ǡɀȆǶƫǟ ȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟ

 ǥǖȊȺƫǟ ǥǿǟǻǙ ȷǠƹǙ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ ǠȾǪȝǠȺȩȿ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
 Ƙȥɀǩȿ ǠőǟǒǟȀǱǙȿ
.ǠőǟȿǻǕȿ ǠőǠȵȂȲǪȆȵ

Ď,đČđďċ,ĒČĐďďĎ,đďĔČċ,đēĎđĔċ,ďČ-ċ,đē



واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

أ.سالمة سالم

Čēċ

 ƙȲȵǠȞȱǟ ȳǟȂǪȱǟ ɁǼȵ
 ǦǶȎȱǟ Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǪǣ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟ ȿ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

Ď,ďđēđċ,ĐēČČĔĎ,ďĒđēċ,ĐčċđĒċ,ČĎ-ċ,ēĔ

 ǦɆƧȀȱǟ ǧǠǞɆƬǟ ǿȿǻ
 ɂȲȝ ȈɆǪȦǪȱǟȿ ǦǣǠȩȀȲȱ
 ǦǶȎȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ
ǦɆȾȺƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ

Ď,ĎĒċĎċ,ĒĎďčċĎ,ĎċĔďċ,ĒĎčĒēċ,Ēčċ,ďđ

 ƙȲȵǠȞȱǟ Ǡȑǿ ɁǼȵ
 Ǽȝǟɀȩ ȨɆǤȖǩ ȸȝ

 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
.ǠőǟǒǟȀǱǙȿ

Ď,ĒĒďĎċ,ĒďđĔďĎ,đċĎďċ,ĒđČĐĒČ,Ĕē* ċ,ċď

 Ȝȩǟɀȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ
 ǦɆȺȾƫǟ ǦȵɎȆȱǟȿ ǦǶȎȱǟ
 Ž ǦɆȝǠȺȎȱǟ ǧǔȊȺƫǟ Ž

ȳȀȮȱɀȕ ǦȚȥǠƮ

Ď,ĐĐĒďċ,ĐĐĐĎĎĎ,ĐċĔĒċ,ĐďĒđčċ,ĒĐċ,ďď

 (ĎČč)ǦɅȀǵ ǦǱǿǼǣ*  .(α=0.05)ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *
مدى  يبني  بلغت جماًل  املح�سوب،  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن  اجلدول)16(  من  يت�سح 
تبعًا ملتغري احلالة  واإجراءتها  وال�سالمة املهنية  ال�سحة  العاملني عن تطبيق قواعد  ر�سا 
اأي  للدرا�سة)α=0.05(؛  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأقل  وهي  الجتماعية)0.04(، 
وقد  اإح�سائيا،  دالة  فروق  املجال، مبعنى وجود  ال�سفرية على هذا  الفر�سية  نرف�س  اأننا 
كانت الفروق ل�سالح العزاب، كما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب على جمالت اإميان 
اإدارة املن�ساأة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها، ودور الهيئات 
الر�سمية للرقابة والتفتي�س على اإجراءات ال�سحة وال�سالمة املنهية، ومدى التزام العاملني 
التوايل)0.68،  على  الدرجة  وعلى  واإجراءتها،  املهنية  ال�سالمة  و  ال�سحة  قواعد  بتطبيق 
0.89، 0.44(، وجميع هذه القيم اأكرب من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة)0.05α=(؛ 
اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية على هذه املجالت مبعنى عدم وجود فروق يف درجة واقع 
تبعا  طولكرم،  حمافظة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  وم�ستواها  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 

ملتغري احلالة الجتماعية على هذه املجالت.
يت�سح من خالل حتليل نتائج هذه الفر�سية باأن هناك فروقًا دالة اإح�سائيًا تبعًا ملتغري 
وال�سالمة  ال�سحة  العاملني عن تطبيق قواعد  اإىل حمور ر�سا  بالن�سبة  الجتماعية  احلالة 
املهنية واإجراءتها يف اأماكن عملهم، ويعود ذلك باعتقاد الباحث اإىل اأن العزاب يتحملون 
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اأ�رصهم و�رصورة الثبات يف عملهم، ليت�سنى لهم  اأقل من املتزوجني منهم جتاه  م�سوؤولية 
توفري حياة كرمية لهم، كما اأن اندفاع ال�سباب العزاب اأكرب من املتزوجني، وهذه النتيجة 
طبيعية ح�سب اعتقاد الباحث.باملقابل اأظهرت نتائج حتليل هذه الفر�سية اأنه ل توجد فروق 
داله اإح�سائيًا تبعًا ملتغري احلالة الجتماعية بالن�سبة ملحاور الدرا�سة الثالث الأخرى)مدى 
العاملني  التزام  وال�سالمة املهنية، ومدى  ال�سحة  الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد  اإميان 
بتطبيق قواعد ال�سحة وال�سالمة واإجراءتها اأثناء تاأديتهم لعملهم، ودور الهيئات الر�سمية 

يف املتابعة والتفتي�س على تطبيق تلك القواعد يف اأماكن عملهم(.

التوصيات:
يف �صوء نتائج الدرا�صة ومناق�صتها يقرتح الباحث التو�صيات الآتية:

وعيهم  وزيادة  العاملني  ثقافة  م�ستوى  رفع  اأجل  من  الإر�سادية  الربامج  ت�سميم  1 .
ب�رصورة بتطبيق قواعد ال�سحة و ال�سالمة املنهية واإجراءاتها؛ اإذ اأظهرت النتائج اأن 

مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجة متو�سطة.
التاأكيد على �رصورة قيام اجلهات املخت�سة باملتابعة والتفتي�س ب�سكل دوري ومفاجئ  2 .

على املن�ساآت ال�سناعية للتاأكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�سحة وال�سالمة املهنية.
. 3 عقد دورات توعية وتدريب العاملني واملوظفني ملتابعة الأو�ساع والتاأكد من تنفيذ 

الوقاية اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املهنية.
تهيئة كادر متخ�س�س يف ال�سحة وال�سالمة املهنية ليتمكن من اإدارة خدمات ال�سحة  4 .
مرتبط  وهذا  العمل،  لأداء  الالزمة  الأجهزة  توافر  العمل �رصيطة  مواقع  وال�سالمة يف 
قواعد  تطبيق  عن  الذكور  العاملني  ر�سا  عدم  اأظهرت  التي  الأوىل  الفر�سية  بنتائج 

ال�سحة وال�سالمة املهنية واإجراءتها.
ال�سحة  اإجراءات  على  والتفتي�س  للرقابة  الر�سمية  الهيئات  دور  تفعيل  على  العمل   5 .
القوانني  و�سن  واملوؤمترات  العمل  وور�س  الندوات  بعقد  وذلك  املهنية،  وال�سالمة 

والت�رصيعات املتعلقة بهذا اجلانب.
خمتلف  على  التدري�س  مناهج  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  مادة  اإدخال  �رصورة  6 .

املراحل الدرا�سية.
. 7 �رصورة قيام ممثلي العمال باأخذ املبادرة وزيادة فاعليتهم مبا يحقق تاأمني خدمات 
ال�سحة وال�سالمة يف العمل، وخا�سة يف جمال الوعي الوقائي املهني، ون�رص مفاهيم 
ال�سالمة، والإكثار من عقد الندوات والدورات واحللقات الدرا�سية اخلا�سة باملو�سوع.
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