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 :ملخص
 ، كأحد عناصرتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية في بيئة العمؿ ثرأمعرفة ىدفت ىذه الدراسة إلى 

معرفة ، التنظيمي كالرضا الكظيفي لدييـ االلتزاـعمى  ة مف كجية نظر المكظفيفجكدة الحياة الكظيفي

 اعتمدت ، كماالتنظيمي كالرضا الكظيفي التي يتمتع بيا العاممكف في شركات األدكية االلتزاـمستكل 

الذيف تنكعكا ما بيف  جميع العامميفكتككف مجتمع الدراسة مف  الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،

( عامؿ كعاممة، في ثبلث مف شركات األدكية 1000كبمغ عددىـ )، نتاجإارييف كفنييف كعماؿ إد

كأداة لجمع البيانات، كتـ استخداـ  ةكاستخدمت الباحثة االستبانكالبيرة،  اهللالفمسطينية في محافظة راـ 

االرتباط بيرسكف،  المعيارية، كمعامؿ كاالنحرافاتعدة أساليب إحصائية، أىميا: المتكسطات الحسابية 

 عامؿ كعاممة( 320عينة عشكائية بسيطة مككنة مف ) اختياركتـ  ،كمعامؿ االنحدار الخطي البسيط

، كبعد (291)استبانة ليذا الغرض، حيث تـ تعبئة  (320) ككزعت الباحثةمف مجتمع الدراسة، 

 288عدد االستبانات المكتممة استبانات لعدـ اكتماليا، كبالتالي بمغ ( 3)التدقيؽ المكتبي تـ استبعاد 

 استبانة. 

عمى االلتزاـ السبلمة المينية  شتراطاتأنو يكجد أثر ذك داللة معنكية الككانت أىـ نتائج الدراسة: 

لدل  االلتزاـ التنظيميالزيادة في نسبة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية تؤدم الرتفاع  كأف، التنظيمي

أثر ذك داللة معنكية الشتراطات  كما بينت النتائج كجكدمسطينية، العامميف في مصانع األدكية الف

الزيادة في نسبة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية تؤدم السبلمة المينية عمى الرضى الكظيفي، كأف 

أىـ التكصيات التي كجاء في ، الرتفاع الرضى الكظيفي لدل العامميف في مصانع األدكية الفمسطينية

ضركرة إعداد ىيكؿ تنظيمي يمتاز بالمركنة كالفعالية في التطبيؽ كضمف القكانيف  :اسةتكصمت ليا الدر 

نشاء دائرة م، ك الناظمة لمعمؿ داخؿ شركات األدكية صة بالسبلمة كالصحة المينية داخؿ شركات صختا 

 ؿ معيا.المينة ككيفية التعام لمعرفة مخاطر ؛األدكية تيتـ بتدريب مشرفي السبلمة كالعامميف في الشركة

 الرضا الكظيفي. التنظيمي، االلتزاـ، الكظيفية الحياة جكدة شتراطات السبلمة المينية،ا الكممات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to know the impact of the applying of Occupational Safety 

Requirements as a Component of Career's Life Quality and its Impact on the 

Organizational Commitment and Job Satisfaction in Palestinian Pharmaceutical 

Companies in Ramallah and al-Bireh governorate, knowing the level of workers’ 

organizational commitment and job satisfaction in pharmaceutical companies, the study 

also adopted the descriptive analytical approach. The study population consisted of all 

workers who varied between administrators, technicians and production workers, and 

their number reached (1000) male and female workers, in three Palestinian 

pharmaceutical companies in the Ramallah and Al-Bireh governorate. The researcher 

used the questionnaire as a tool for data collection, and several statistical methods were 

used, the most important of which are Arithmetic averages, standard deviations, Pearson 

correlation coefficient, and simple linear regression coefficient. A simple random 

sample consisting of (320) male and female workers was selected from the study 

population, and the researcher distributed (320) questionnaires for this purpose, where 

(291) were filled in, and after auditing (3) questionnaires were excluded due to lack of 

completion, thus the number of completed questionnaires reached 288. 

The most important results of the study were: there is a significant effect of 

occupational safety requirements on organizational commitment, and that the increase 

in the percentage of application of occupational safety requirements leads to a higher 



  ذ
 

organizational commitment among workers in Palestinian pharmaceutical factories, and 

the results showed a significant effect of occupational safety requirements on job 

satisfaction. The increase in the percentage of application of occupational safety 

requirements leads to a higher job satisfaction among workers in Palestinian 

pharmaceutical factories, and the most important recommendations that the study 

reached to an important point which is  the necessity of preparing an organizational 

structure that is flexible and effective in application and within the laws regulating work 

within pharmaceutical companies, and the establishing of a specialized department in 

occupational safety and health within pharmaceutical companies interested in training 

supervisors and company employees in safety  to be aware of  the risks of the profession 

and how to deal with them. 

 

Keywords: occupational safety requirements, quality of work life, organizational 

commitment, job satisfaction. 

 

 

  



  ر
 

 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة                                           الموضوع                                          

 أ عنكاف الدراسة
 ب قرار المجنة
 ت التفكيض
 ث اإلىداء

 ج الشكر كالتقدير
 ح اية قرآنية

 خ الممخص بالمغة العربية
 د الممخص بالمغة اإلنجميزية

 ر قائمة المحتكيات
 ز قائمة النتائج كمناقشتيا

 س قائمة الجداكؿ
 ص قائمة المبلحؽ

 1 خمفية الدراسة ومشكمتيا: الفصل األول
 2 المقدمة

 4 مشكمة الدراسة كتساؤالتيا
 6 أىمية الدراسة
 8 أىداؼ الدراسة

 9 فرضيات الدراسة
 10 حدكد الدراسة

 12 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات
 15 والدراسات السابقة اإلطار النظريالفصل الثاني: 

 16 األدب النظرمأكالن: 
 98 ثانيان: الدراسات السابقة

 124 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 125 منيجية الدراسة
 125 مجتمع الدراسة
 126 عينة الدراسة

 126 الدراسة أدكات



  ز
 

 126 صدؽ األداة كثباتيا
 128 تصميـ الدراسة كمتغيراتيا

 130 المعالجات االحصائية
 135 ئج الدراسة ومناقشتياالفصل الرابع: نتا

 135 متعمقة بالسؤاؿ األكؿالنتائج ال
 140 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
 141 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
 142 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

 144 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
 145 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس

 146 لمتعمقة بالسؤاؿ السابعالنتائج ا
 147 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثامف
 151 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ التاسع
 156 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ العاشر

 161 : تفسير النتائج ومناقشتياالفصل الخامس
 161 السؤاؿ األكؿ كمناقشتيانتائج تفسير 
 166 االسؤاؿ الثاني كمناقشتينتائج تفسير 
 167 السؤاؿ الثالث كمناقشتيانتائج تفسير 
 168 السؤاؿ الرابع كمناقشتيانتائج تفسير 
 169 السؤاؿ الخامس كمناقشتيانتائج تفسير 
 170 السؤاؿ السادس كمناقشتيانتائج تفسير 
 170 السؤاؿ السابع كمناقشتيانتائج تفسير 
 171 السؤاؿ الثامف كمناقشتيانتائج تفسير 
 175 السؤاؿ التاسع كمناقشتيانتائج ير تفس

 179 السؤاؿ العاشر كمناقشتيانتائج تفسير 
 182 التوصيات والمقترحات
 184 المراجع بالمغة العربية

 197 المراجع بالمغة االنجميزية
 199 المالحق

 

 



  س
 

 
 

 قائمة الجداول
 الصفحةرقم  عنوان الجدول رقم الجدول

الفمسطينية الرائدة في مجاؿ األدكية التكزيع الجغرافي لمصانع  1
 كتاريخ تأسيسياتصنيع األدكية 

95 

نتائج اختبار كركنباخ ألفا لفحص ثبات المقياس المستخدـ في  2
 الدراسة

127 

 131 الجنسالتكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب  3
 131 الفئة العمريةالتكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب  4
 132 سنكات الخبرةكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب الت 5
 132 المؤىؿ العمميالتكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب  6
 133 المسمى الكظيفيالتكزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب  7
 Likert Scale)) 134درجة مقياس ليكرت الخماسي  8
 134 مستكيات التصحيح لمقياس الدراسة 9
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  10-1

المخاطر محكر  التقدير الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى
 الفيزيائية

136 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  10-2
مخاطر المحكر  التقدير الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 الميكانيكية

137 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  10-3
المخاطر محكر  التقدير الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

 الكيماكية

138 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  10-4
المخاطر محكر  لدراسة عمىالتقدير الستجابات أفراد عينة ا

 البيكلكجية

139 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  11-1
 االلتزاـ التنظيميمحكر عف التقدير الستجابات أفراد عينة الدراسة 

140 

 141المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كدرجة  11-2



  ش
 

 الكظيفي امحكر الرضبات أفراد عينة الدراسة عمى التقدير الستجا
اشتراطات تطبيؽ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط لفحص أثر  12

مف كجية نظر المكظفيف االلتزاـ التنظيمي  عمىالسبلمة المينية 
 في شركات األدكية الفمسطينية

143 

اشتراطات تطبيؽ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط لفحص أثر  13
مف كجية نظر المكظفيف في الرضا الكظيفي  عمىبلمة المينية الس

 شركات األدكية الفمسطينية

144 

نتائج اختبار بيرسكف لبلرتباط الختبار داللة العبلقة بيف اشتراطات  14
 في مصانع األدكية الفمسطينية كااللتزاـ التنظيميالسبلمة المينية 

146 

بار داللة العبلقة بيف اشتراطات نتائج اختبار بيرسكف لبلرتباط الخت 15
 في مصانع األدكية الفمسطينية كالرضا الكظيفيالسبلمة المينية 

147 

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ في آراء المبحكثيف tاختبار ) 16
اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية حكؿ 

 حسب متغير الجنس

148 

ؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في نتائج اختبار تحمي 17
متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ اشتراطات السبلمة المينية 
في مصانع األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنكات 

 (، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفيالخبرة

149 

ت ( لتحديد مصدر الفركقاTokey HSDنتائج االختبار البعدم ) 18
حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في في متكسطات آراء المبحكثيف 

 مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي

151 

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ في آراء المبحكثيف tاختبار ) 19
في مصانع األدكية الفمسطينية حسب التنظيمي  االلتزاـحكؿ 

 متغير الجنس

152 

ائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في نت 20
في التنظيمي  االلتزاـمتكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ 

مصانع األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنكات 
 (، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفيالخبرة

153 

الفركقات  ( لتحديد مصدرTokey HSDنتائج االختبار البعدم ) 21
في مصانع  االلتزاـ التنظيميحكؿ في متكسطات آراء المبحكثيف 

155 



  ص
 

 األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ في آراء المبحكثيف tاختبار ) 22

في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير حكؿ الرضا الكظيفي 
 الجنس

157 

اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في  نتائج 23
في مصانع  الرضا الكظيفيمتكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ 

، المؤىؿ األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنكات الخبرة
 (العممي، المسمى الكظيفي

157 

ات ( لتحديد مصدر الفركقTokey HSDنتائج االختبار البعدم ) 24
في مصانع  الرضا الكظيفيحكؿ في متكسطات آراء المبحكثيف 

 األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي

159 

 

 قائمة المالحق

 الصفحة الممحقعنوان  الرقم
 200 االستبانة 1
 203 أسماء السادة المحكميف 2



 
 

 

1 
 

 الفصل األول

 المقدمة

 الدراسة وأسئمتيا مشكمة 1.1

 راسةالد أىمية 2.1

 الدراسة أىداف 3.1

 الدراسة فرضيات 4.1

 الدراسة ومحدداتيا حدود 5.1

 اإلجرائية لممصطمحات التعريفات 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
 

 الفصؿ األكؿ

 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 :المقدمة

البيئة  عمىأثر  العالمية، مماتكاجو شركات األدكية العالمية الكثير مف الضغكطات كالتغيرات  

ساسية ىي النكاة األجكدة الحياة الكظيفية  فأكبما   .ستقرارىافي اكما كأثر  ،كالخارجية لياالداخمية 

جكدة الحياة تحسيف مف خبلؿ بالعنصر البشرم  االىتماـفكاف ال بد ليا مف كنجاحيا،  ىالتميز 

 بؿالسكافة تكفير ب ،في بيئة العمؿ كأحد عناصرىا اشتراطات السبلمة المينيةتطبيؽ الكظيفية ك 

ذات الخبرة ( البشريةك  )المادية المتاحة المكاردستغبلؿ الجيد التخطيط الك  ،بأساليب عممية منيجية

الطاقات كرفع  الستثارة ؛لمعمؿ لديياكجذبيا  كاستقطابياكالكفاءة العالية كالمؤىبلت العممية العميا 

الناظمة  باألنظمة كالقكانيف االلتزاـكاإلبداع لدل العامميف، كىذا يتحقؽ مف خبلؿ  االبتكارمستكل 

عمى درجات الرضى الكظيفي لمعامميف، كحتى تستطيع الشركات نيؿ ثقة أكالكصكؿ إلى  لمعمؿ،

،  حماية العنصر البشرممف أجؿ العامميف بيا، عمييا تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية فييا، 

مستقبمية التي تسعى إلييا؛ مما لضماف تحقيقيا لسياساتيا العامة كلرؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا الك 

"التركيز عمى العنصر البشرم،  .يؤدم لنجاحيا عمى كافة األصعدة حسب رؤية اإلدارات العميا فييا

 (. 233: ، ص2010 )النكافعة، "كتكفير بيئة العمؿ البلئؽ، يعد أحد أىـ ركائز الجكدة

ى المستكل العالمي كاإلقميمي بدأ االىتماـ بجكدة الحياة الكظيفية مف قبؿ شركات األدكية عم

بيئة العمؿ لمكصكؿ الى جكدة الحياة الكظيفية  طبيؽت األدكية بضركرةشركات  كالمحمي، لقناعة
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 اىتـكلذلؾ فقد   .التنظيمي، كالرضا الكظيفي لمعامميف فييا االلتزاـداخميا، مما سيعزز مف البلئؽ 

 .كاالبتكاراإلبداع عمى طاقات الكامنة، تحفيز الالباحثيف بدراسة المكضكع مف أجؿ السعي إلى 

خبلؿ المشاركة في اتخاذ  الكظيفي، مفدرجة الرضا  رفع مستكل"جكدة الحياة الكظيفية تسيـ في 

 (. 2،  ص:2014)ماضي،  ."القرارات، كرفع مستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ

كط لنجاح شركات األدكية في مف أىـ الشر  شتراطات السبلمة المينية تعتبراتطبيؽ  ترل الباحثة أفن 

ستقطاب العامميف كالتعاكف  كاالحتراـالعمؿ في بيئة صحية يسكدىا المكدة  فن حيث يفضمك  .جذب كا 

تعتبر  لدييـ، كماالتنظيمي كالرضا الكظيفي  االلتزاـبيف اإلدارة العميا كالدنيا مما سيعزز مف درجة 

مف أىـ المعايير األساسية التي أحد عناصرىا كاشتراطات السبلمة المينية ك الكظيفيةجكدة الحياة 

 ـ،لدييالتنظيمي كالرضا الكظيفي  االلتزاـتساىـ في خمؽ بيئة عمؿ آمنة؛ مما سيعزز مف درجة 

 محكر الدراسة. ىا،بتطبيؽ اىـ عناصر  االلتزاـمف خبلؿ 

ف بكجكد ، مف أىـ القطاعات التي تؤمخاصة الصناعات الدكائية عمى مستكل العالـ كفمسطيف إفن 

ستقكـ الباحثة ا لذ . التنظيمي كالرضا الكظيفي االلتزاـكبيف  عبلقة بيف جكدة الحياة الكظيفية،

كما مف خبلؿ أىـ عناصرىا كىك اشتراطات السبلمة المينية،  جكدة الحياة الكظيفيةأثر بدراسة 

يمي كالرضا الكظيفي، التنظ االلتزاـكأثرىا عمى  ياالباحثة دراسة تطبيقية عممية حكؿ تطبيقجرم كست

ما، مف خبلؿ التركيز عمى الجكانب ھالعبلقة بيف طبيعة كتحديدبالمفاىيـ،  التعريؼمف  انطبلقا

عمى شركات األدكية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة؛  كتطبيقياالمتعمقة بمكضكع الدراسة، 

كل فمسطيف في المحافظة بسبب كجكد الشركات المركزية المصنعة كالمكزعة لمدكاء عمى مست

 المذككرة.
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  :تساؤالتياو  الدراسة مشكمة 1.1

عنصر مف عناصر جكدة الحياة الكظيفية، ، كىي الحديثةمف العمكـ السبلمة المينية عمكـ عتبر ت

 الدراسة حكؿمشكمة  كستتمحكرالعالمية، ممنظمات الدكائية لالمكاضيع اليامة بالنسبة  أحد كما أنيا

التنظيمي  االلتزاـكأحد عناصر جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى درجة  ة المينيةشتراطات السبلما

إف عمـك ، كما في محافظة راـ اهلل كالبيرة في شركات األدكية الفمسطينية كالرضا الكظيفي لمعامميف

دل بد مف كجكد قناعة ل، لذلؾ ال الداخميةبيئة العمؿ العامميف في  سبلمةالسبلمة المينية تتعمؽ ب

التنظيمي  االلتزاـإيجابي عمى في بيئة العمؿ لما ليا مف انعكاس  ىادارة العميا بضركرة تكفير اإل

 في تمؾ الشركات. كدرجة الرضا الكظيفي لمعامميف

 التي تطرقت لمكضكع األبحاث كالكتب كالمجبلتالعديد مف عمى الباحثة طبلع إكمف خبلؿ 

تتعامؿ  األدكيةشركات  تبيف أفىذا المجاؿ، في  لباحثةا إضافة الى طبيعة عمؿ الدراسة الحالية،

ثاران آتمؾ المكاد الخطرة مية أثناء تصنيعيا لؤلدكية كقد تسبب مع مكاد كيماكية شديدة الخطكرة كالس  

كأمراض المينة داخؿ العمؿ  حكادثمف  مما يزيد، شركات األدكيةسمبية عمى سبلمة العامميف في 

في شركات  التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل العامميف االلتزاـعمى درجة  بيئة العمؿ، كينعكس ذلؾ

زيادة المخاطر الناجمة عف  مف قبؿ أصحاب الشركات سيؤدم إلى ىار يعدـ تكفكما إف  األدكية،

)المخاطر الفيزيائية  :في تكفير بيئة العمؿ البلئؽ كالخالية مف المخاطر التي تشمؿىـ تقصير 

الكظيفي كالرضا  األماف بانعداـلى شعكر العامميف إمما يؤدم  ؛كالميكانيكية( كالكيماكية كالبيكلكجية

 . قع عمميـافي مك التنظيمي  االلتزاـكعدـ 
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ف تعمؿ بجدية إليجاد السبؿ المناسبة لمكاجية تمؾ أعمى شركات األدكية الفمسطينية يجب لذلؾ 

يمي لمتابعة المخاطر كىي إدارة خاصة داخؿ الشركات كضمف ىيكميا التنظالمخاطر مف خبلؿ 

ستغبلؿ اك  ،مكانياترادة كالقناعة كاإلاإلإضافة الى تكفر  ك )إدارة السبلمة المينية(،أإدارة المخاطر 

ضركرة "  .ليا في حاؿ حدكثيا ستعدادكااللمكاجية تمؾ المخاطر كالكقاية منيا  المتاحةالمكارد 

  .(89: ص، 2018 يسة،جرا) "كضع إدارة المخاطر ضمف ىيكؿ الشركة التنظيمي

إف نقص الخبرات كالكفاءات لدل العامميف ألداء مياميـ داخؿ بيئة العمؿ يؤدم لعدـ جكدة الحياة 

التأكد عمى شركات األدكية ك  مة لمقياـ بعمميـ،ف بالخبرة البلز ك يتمتع العامم الكظيفية لذلؾ يجب أف

عمى يـ التأكد مف حصكلك  ،العمؿكداخؿ بيئة  لمعامميفالسبلمة المينية  اشتراطاتمف تطبيؽ 

كما  ،في بيئة العمؿ مكاجية المخاطر ليتمكنكا مفالبلزمة  الفنية كاإلدارية التدريباتك  المعمكمات

الداخمية كمكاصمة الجيكد الرامية إلى تحديد المخاطر التي كاألنظمة التاـ بالضكابط  لتزاـاالعمييـ 

 .كمعالجتيا يـتكاجي

 : تاليال في السؤال الرئيسوتتمحور مشكمة الدراسة 

جكدة الحياة في  كعنصر مف عناصر شتراطات السبلمة المينيةاأثر تطبيؽ ما : السؤال الرئيسي

مف كجية نظر المكظفيف في شركات األدكية التنظيمي كالرضا الكظيفي  االلتزاـفي الكظيفية 

 ؟ راـ اهلل كالبيرة محافظة -طينية الفمس

 فرعية اآلتية:، التساؤالت الوينبثق عنو

يماكية كالميكانيكية )الفيزيائية كالك تراطات السبلمة المينية بأبعادىامدل تطبيؽ اشما  .1

 ؟ فنظر العاممي( في شركات األدكية الفمسطينية مف كجية كالبيكلكجية
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 في شركات األدكية؟  العامميفما درجة االلتزاـ التنظيمي الذم يتمتع بو  .2

 في شركات األدكية؟ العامميفيتمتع بيا ما درجة الرضا الكظيفي التي  .3

 التنظيمي مف كجية نظر العامميف؟ كااللتزاـىؿ ىناؾ أثر بيف اشتراطات السبلمة المينية  .4

 ىؿ ىناؾ أثر بيف اشتراطات السبلمة المينية كالرضا الكظيفي مف كجية نظر العامميف؟ .5

مف كجية نظر  ميالتنظي كااللتزاـعبلقة بيف اشتراطات السبلمة المينية ىؿ ىناؾ  .6

 ؟العامميف

 ؟مف كجية نظر العامميف عبلقة بيف اشتراطات السبلمة المينية كالرضا الكظيفي ىناؾىؿ  .7

متكسط استجابات العامميف في شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  كجد فركؽ بيفت ىؿ .8

 ،سمى الكظيفيالم ،العمر، الجنسكفقان لممتغيرات الديمغرافية )باشتراطات السبلمة المينية 

 ؟(الخبرة ،المؤىؿ العممي

متكسط استجابات العامميف في شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  كجد فركؽ بيفتىؿ  .9

المؤىؿ  ،المسمى الكظيفي ،العمر، كفقان لممتغيرات الديمغرافية )الجنسبااللتزاـ التنظيمي 

 ؟الخبرة( ،العممي

يف في شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ متكسط استجابات العامم كجد فركؽ بيفتىؿ  .10

المؤىؿ  ،المسمى الكظيفي ،العمر، كفقان لممتغيرات الديمغرافية )الجنسبالرضا الكظيفي 

 ؟الخبرة( ،العممي

 : الدراسة أىمية 2.1

 تنبع أىمية ىذه الدراسة مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقية عمى النحك اآلتي:    

  أىمية ىذه الدراسة مف الناحية النظرية فيما يمي:  : تكمفالنظريةاألىمية 
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 الباحثةعمـ في حدكد عمى المستكل المحمي جاءت ىذه الدراسة ككنيا مف الدراسات النادرة  -1

التي تربط ما بيف تكفير اشتراطات السبلمة المينية في بيئة العمؿ كعنصر مف عناصر 

ي كالرضا الكظيفي في شركات األدكية التنظيم االلتزاـجكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى 

 الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة.

كأثرىا  جكدة الحياة الكظيفية عناصر كأحدالمينية ربط الدراسة بيف اشتراطات السبلمة  -2

 عمى االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف.

مف خبلؿ  ،طيط السميـ البناءبالتخمف خبلؿ الخبراء كالمتخصصيف اإلدارة العميا اف تقـك   -3

لمكصكؿ إلى  تحسيف جكدة الحياة الكظيفيةإتباع أسمكب عممي كمنيجي فعاؿ مف خبلؿ 

 التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف لدييا. االلتزاـدرجة عالية مف 

 حسيفتأىيؿ العنصر البشرم كتطكيره كتدريبو لت أف تعقد الشركات دكرات كندكات مف أجؿ -4

اشتراطات السبلمة المينية، مما سيزيد مف تطبيؽ حياة الكظيفية مف خبلؿ الجكدة في ال

 درجة االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف.

 تحسيف الباحثيف كالدارسيف كالميتميف في التعمؽ كالبحث حكؿ أثر استثارةالمساىمة في  -5

لتنظيمي كالرضا الكظيفي ا االلتزاـالمينية عمى اشتراطات السبلمة ك  جكدة الحياة الكظيفية

 .لمعامميف

  يمي مافيأىمية الدراسة الحالية  وتكمن التطبيقية:األىمية : 

يف بمكضكع كالميتم االجتماعييفالمؤسسات الحككمية كالشركاء  يمكف أف تساعد الدراسة الحالية

التعميـ العالي، كزارة العمؿ، النقابات العمالية، نقابات أصحاب العمؿ، كزارة السبلمة المينية مثؿ )

لزاـ الحككمة  كزارة الصحة( في تحديث كتعديؿ القكانيف كالتشريعات الخاصة بالسبلمة المينية، كا 
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بإقرار قانكف خاص بمشرفي كلجاف السبلمة المينية في الشركات، كما تساىـ الدراسة في زيادة فيـ 

صر جكدة الحياة الكظيفية عناأحد السبلمة المينية ك اشتراطاتأصحاب العمؿ لمدل أىمية تطبيؽ 

مما لدل العامميف التنظيمي كالرضا الكظيفي  االلتزاـعمى  ان إيجابي ألنيا قد تنعكسفي بيئة العمؿ 

مع الرؤساء كالزمبلء  كعبلقتيـ داخؿ بيئة العمؿليـ  كاالجتماعيةينعكس عمى الحالة النفسية 

 بالعمؿ.

مقياـ بما يمـز مف بناء سياسات تنظيمية كخطط كما كتفيد الدراسة الجيات المختصة ذات العبلقة ل

استراتيجية كبرامج تسيـ في رفع مستكل االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل العامميف؛ مف خبلؿ 

تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية مما ينعكس إيجابا عمى شركات األدكية فتصؿ إلى تحقيؽ 

)الجامعات،  تمؾ الدراسة مثؿ الجيات مفديد مف الع استفادة، إضافة الى أىدافيا المستقبمية

الجامعات، العامميف في شركات تصنيع األدكية، كقطاعات  الباحثيف، طبلبالمؤسسات الحككمية، 

 مختمفة في سكؽ العمؿ الفمسطيني(.

كتعتقد الباحثة أف عدـ تكفير اشتراطات السبلمة المينية في بيئة العمؿ، يتسبب في العديد مف 

التنظيمي كالرضى الكظيفي لمعامميف،  االلتزاـعمؿ التي مف شأنيا أف تؤثر عمى درجة حكادث ال

كتؤدم الى خمؿ في عممية اإلنتاج لفترة مف الزمف؛ مما يكبد الشركة خسائر مادية كبشرية فادحة، 

 كيؤثر في سمعة الشركة كثقة العمبلء بيا، كيؤثر سمبان عمى العامميف في تمؾ الشركات.

 الدراسة: أىداف 3.1

معرفة مدل تكفر اشتراطات السبلمة المينية )الفيزيائية كالكيماكية كالميكانيكية كالبيكلكجية(  -1

 مف قبؿ شركات األدكية الفمسطينية مف كجية نظر العامميف.
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التنظيمي كالرضا  االلتزاـبيف اشتراطات السبلمة المينية ككؿ مف  أثرمعرفة كجكد  -2

 الكظيفي.

التنظيمي كالرضا الكظيفي التي يتمتع بيا العاممكف في شركات  اـااللتز معرفة مستكل  -3

 األدكية.

معرفة كجكد فركقات في استجابات المبحكثيف نحك اشتراطات السبلمة المينية كفقان  -4

المؤىؿ العممي، الخبرة( كأثرىا العمر، المسمى الكظيفي،  لممتغيرات الديمغرافية )الجنس،

 عمى االلتزاـ التنظيمي.

التنظيمي كفقان لممتغيرات  االلتزاـكجكد فركقات في استجابات المبحكثيف نحك معرفة  -5

العممي، الخبرة( كأثرىا عمى الرضا  الكظيفي، المؤىؿ العمر، المسمى الديمغرافية )الجنس،

 الكظيفي.

  : الدراسة فرضيات 4.1 

 تسعى الدراسة الختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:

عند بيف اشتراطات السبلمة المينية داللة إحصائية  كذال يكجد أثر : ولىالفرضية الرئيسية اال 

 كااللتزاـ التنظيمي مف كجية نظر العامميف.( α≤0.05الداللة )مستكل 

عند بيف اشتراطات السبلمة المينية داللة إحصائية ك ذال يكجد أثر : ثانيةالفرضية الرئيسية ال

 كجية نظر العامميف. كالرضا الكظيفي مف( α≤0.05مستكل الداللة )

( بيف α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الثالثةالفرضية الرئيسة 

 اشتراطات السبلمة المينية كااللتزاـ التنظيمي مف كجية نظر العامميف.
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( بيف α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): رابعةالفرضية الرئيسية ال

 اشتراطات السبلمة المينية كالرضا الكظيفي مف كجية نظر العامميف.

( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الفرضية الرئيسية الخامسة: 

متكسط استجابات العامميف في شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ باشتراطات السبلمة  بيف

 المؤىؿ العممي، الخبرة(.  العمر، المسمى الكظيفي، ات الديمغرافية )الجنس،يعزل لممتغير المينية 

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) الالفرضية الرئيسة السادسة: 

كفقان لممتغيرات التنظيمي  االلتزاـمتكسط استجابات العامميف في شركات األدكية الفمسطينية نحك  بيف

 المؤىؿ العممي، الخبرة(. العمر، المسمى الكظيفي،  فية )الجنس،الديمغرا

( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال: السابعةالفرضية الرئيسية 

كفقان لممتغيرات متكسط استجابات العامميف في شركات األدكية الفمسطينية نحك الرضا الكظيفي  بيف

 المؤىؿ العممي، الخبرة(.  عمر، المسمى الكظيفي،ال الديمغرافية )الجنس،

 :حدود الدراسة ومحدداتيا 5.1

 تتمثؿ حدكد الدراسة الحالية في اآلتي: 

االدارييف كالفنييف كعماؿ  عينة مف العامميف تطبيؽ الدراسة عمى اقتصر: الحدود البشرية 1.5.1

 . البيرةفي شركات األدكية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل ك  اإلنتاج

في  العاممة شركات األدكيةثبلث مف : ؽ ىذه الدراسة عمىيتطبتـ : الحدود المكانية 2.5.1

شركة بير عمى مستكل الكطف )دكية األشركات مف كبرل الكىي  ،محافظة راـ اهلل كالبيرة
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، كشركة القدس لممستحضرات الطبية، كشركة دار الشفاء لصناعة األدكية( لؤلدكيةزيت 

 . عمى كافة محافظات الكطفعمى تكزيع األدكية الشركات  تمؾكتعمؿ 

كاديمي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األؽ ىذه الدراسة في يتطبتـ : الحدود الزمانية 3.5.1

 ـ. 2020-2021

الدراسة عمى الحدكد المفاىيمية كالمصطمحات الكاردة في  اقتصرت: ميةيالحدود المفاى 4.5.1

التنظيمي، الرضا  االلتزاـالسبلمة المينية، جكدة الحياة الكظيفية،  )مفاىيـكىي  الدراسة

 الكظيفي(

ستقتصر  كىي بالتالي، كأداة رئيسيو لمدراسة ستبانةاالمقياس  استخداـتـ : جرائيةالحدود اإل 5.5.1

عمى األدكات المستخدمة لجمع البيانات، كدرجة صدقيا كثباتيا عمى عينة الدراسة 

 حصائية المناسبة.جات اإلكخصائصيا، كالمعال

اقتصرت حدكد الدراسة المكضكعية عمى المتغير المستقؿ كىك الحدود الموضوعية:  6.5.1

، كىي المخاطر الفيزيائية كالمخاطر األربعةاشتراطات السبلمة المينية في محاكرىا 

ة الكيمائية كالمخاطر الميكانيكية كالمخاطر البيكلكجية( كعنصر مف عناصر جكدة الحيا

 الكظيفية.

عتمادان التي تـ اختيارىا مف قبؿ الباحثة االلتزاـ التنظيمي، الرضا الكظيفي( كا)والمتغير التابع وىو 

 عمييا كتناكلتيا الدراسة الحالية. االطبلععمى األدبيات كاإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تـ 

لى إكعدـ التمكف مف الكصكؿ  ،اىا في ظؿ جائحة ككركنؤ تـ إجرا محددات الدراسة وقيودىا:

نقساـ بيف غزة إضافة الى اال ،يا شركات األدكيةفيمحافظات كالخميؿ كغزة كبيت لحـ التي تتكاجد 
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ف تقـك بإجراء ألذلؾ ارتأت الباحثة  .حتبلؿ كتقطع أكصاؿ الكطفكالضفة كالحكاجز التي يضعيا اال

 في فمسطيف.شركات األدكية أكبر ك الدراسة في مدينة راـ اهلل كالبيرة التي تحكم أىـ 

 

  :التعريفات اإلجرائية لممصطمحات 6.1

   ليس فقط آراء المكظفيف كمكاقفيـ كتكقعاتيـ عف كظائفيـ، كلكف " :ىيجودة الحياة الوظيفية

االرتياح ـ الكظيفية، ككذلؾ تصكرىـ ليذا يأيضان تكفير كؿ شركط رضا المكظفيف كاحتياجات

  .(152-124 :ص ص ،Afsar ،2014) كالظركؼ"

"تكفير مكاف كبيئة عمؿ ، إلى أفن جكدة الحياة الكظيفية ىي (5، ص:2015 ،)كنسكأشار 

 . مخاطر"المف  خالية

الحياة التي تيدؼ الى التغيير   :وىلمفيوم جودة الحياة الوظيفية  التعريف اإلجرائي -1

ارات العميا في لدل اإلد التامةالشامؿ في بيئة العمؿ مف خبلؿ تكفر اإلرادة كالقناعة 

المنظمات كالشركات بتكفير كافة الكسائؿ كالطرؽ بإتباع أسمكب منيجي عممي مخطط 

بطريقة سميمة لتكفير بيئة العمؿ البلئؽ كحماية مكظفييا مف كافة المخاطر التي قد 

، اضافة الى تكفير شركط كظركؼ العمؿ البلئؽ ليا أثناء تأدية مياميـ الكظيفية فيتعرضك 

، العمؿ، مما يحسف مف درجة االلتزاـ التنظيمي كالرضى الكظيفي لمعامميف داخؿ بيئة

عتبر السبلمة المينية مف أىـ عناصر جكدة الحياة الكظيفية لذلؾ ستتطرؽ الباحثة الى كت

ستقـك مفيكماف مكمبلف لبعضيما البعض ك مفيكمي الصحة كالسبلمة المينية ألنيما 

يشمؿ ك  بينيما.المعنى في ىمية في التفريؽ أو مف المصطمحيف لما لكبل تعريؼ ب الباحثة
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مصطمح السبلمة المينية مع التركيز عمى المصطمح ك تعريؼ مصطمح الصحة المينية ال

  .الثاني مكضكع البحث

  الكامؿ كليس فقط  كاالجتماعيحالة مف الرفاه الجسدم كالعقمي " :ىومفيوم الصحة المينية

 (.54، ص: 2020قراكم، ) ز"غياب المرض أك العج

مف المكائح كالتشريعات كاألنظمة كالقكانيف  ةمجمكع: ىولمفيوم الصحة المينية التعريف اإلجرائي 

نكاع األمراض المينية كطبيعة الميف أشريعيا مف قبؿ المشرعيف، لتكضيح كاالجراءات التي تـ ت

تصيب العامميف في  أمراض المينة التي قد ينجـ عنيا اإلصابة بأحدكالمكاد المستخدمة كالتي قد 

بيئة العمؿ كالناجمة عف عدـ تطبيؽ اشتراطات الصحة كالسبلمة المينية كأحد العناصر الرئيسية 

( لسنة 7رقـ ) قانكف العمؿ الفمسطيني) حددىاأمراض المينة ، كما أف في جكدة الحياة الكظيفية

لعامميف أثناء تأديتيـ حيث ىناؾ قائمة بكافة األمراض المينية التي قد يتعرض ليا ا (.2000)

قميميان كدكليان ، لمياميـ الكظيفية في بيئة العمؿ كحسب طبيعة العمؿ  . كمتفؽ عمييا محميان كا 

حماية األفراد مف األذل كالضرر الفكرم الذم تسببو ليـ حكادث " :مفيوم السالمة المينية ىو 

، 2020قراكم، السبلمة" )صابات مخاطر كادث كاإلمكاف العمؿ، كيطمؽ عمى ىذه الح محتممة في

 .(55ص: 

أنيا تحسيف بيئة "( في تعريفيا لمسبلمة المينية عمى 2011، الدكليةمنظمة العمؿ كأشارت )

 كظركؼ العمؿ كالنيكض بيا إلى أعمى مستكل لمحد مف المخاطر المينية".

كاصفات تكفير ما يمـز مف متطمبات كشركط كم :ىو المينية لسالمةمفيوم االتعريف اإلجرائي ل

جراءات تنظيمية في بيئة العمؿ لجعميا آمنة كصحية مف قبؿ اإلدارة العميا في الشركة، مف  فنية كا 
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أجؿ حماية العامميف في الشركة، كتكفير بيئة العمؿ البلئقة التي تككف خالية مف حكادث العمؿ 

ايجابان فتزداد درجة  مما ينعكس عمى العامميف بيئة العمؿ البلئؽتكفر لمكظفييا أف ك كأمراض المينة 

 . الكظيفياللتزاـ التنظيمي كالرضا ا

   انتماء الفرد كتعمقو الفعاؿ بأىداؼ كقيـ المنظمة بغض النظر ىو:  التنظيمي االلتزاممفيوم"

 (.170، ص:2014 ،فارس) "عف القيمة المادية المتحققة مف المنظمة

النفسي كالفكرم كالقناعة برؤيا  رتباطاالمدل  :التنظيمي ىو االلتزام التعريف اإلجرائي لمفيوم

كقيـ العامميف، كدرجة  كمبادئكتكافقيا مع أىداؼ شركات األدكية كرسالة كقيـ كمبادئ كأىداؼ 

لخاص بتمؾ بالنيج كاالسمكب ا كااللتزاـكمكاجية كافة الضغكط الداخمية كالخارجية  كاالنتماءالكالء 

كاإليماف التاـ بأىداؼ المؤسسة كأفكارىا كبذؿ عمؿ، المنظمة لمضمف األنظمة كالقكانيف الشركات، 

تمؾ الشركات في كيفية كتكمف قكة الشركات، الجيكد مف أجؿ تحقيؽ ما يصبك لو العامميف ك 

 ـبأنيالعامميف إحساس ، مما يزيد مف مفتاح النجاح كالتميزالذم يعتبر العنصر البشرم  استخداـ

التنظيمي داخؿ تمؾ  االلتزاـكىذا سينعكس عمى درجة لقرار في اتخاذ ا العميا لئلدارة كشركاء يفميم

 الشركات.

 شعكر ذاتي ايجابي الذم يحممو المكظؼ اثناء ادائو لعممو"" ىو: مفيوم الرضا الوظيفي 

 (.5، ص: 2016كيحيى،  ،برياح)

 يحممو المكظؼ أثناء أدائو شعكر ذاتي إيجابي :ىو التعريف اإلجرائي لمفيوم أن الرضى الوظيفي

لميامو في العمؿ، كاإلحساس الدائـ بالرضى العاـ عف الكظيفة، كيتحقؽ ذلؾ بالتناغـ بيف ما 

يتكقعو الفرد مف عممو كمقدار ما يحصؿ عميو فعبل في العمؿ، مف أجؿ تحقيؽ درجة اإلشباع 
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ايجابيان  ، كاحتياجاتو المادية كالمعنكية، مما ينعكسكتكقعاتو في بيئة عممو كاحتياجاتوالذاتي لرغباتو 

كالطمأنينة كحب العمؿ مما  الكظيفي عمى الحالة النفسية لمعامؿ، كبالتالي يتكلد لديو شعكر باألماف

األنظمة كالتشريعات كالقكانيف الناظمة لمعمؿ، كالتعاكف كالعمؿ بركح  احتراـينعكس عمى سمككو في 

داخؿ بيئة  لحياة الكظيفيةباشتراطات السبلمة كعنصر رئيسي مف عناصر جكدة ا كااللتزاـالفريؽ 

  العمؿ.

 والدراسات السابقة النظري الثاني: اإلطارالفصل 

كعنصر من عناصر جودة الحياة المينية  السالمةواشتراطات جودة الحياة الوظيفية  المبحث األول: 1.2

 في شركات األدوية الفمسطينيةالوظيفية 

 يفيالتنظيمي والرضا الوظ االلتزامالمبحث الثاني:  2.2

 مؤشرات جودة الحياة الوظيفيةالمبحث الثالث:  3.2

 المبحث الرابع: الصناعات الدوائية في فمسطين 4.2

 لدراسات السابقةا الخامس:المبحث  5.2
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 النظري األدبأواًل: 

 :تمييد

 تناكؿتسحيث ، ثبلثة مباحثيتككف مف مي الذم لئلطار المفاىييحتكم الفصؿ الثاني عمى عرض 

عناصر جكدة أحد كشتراطات السبلمة المينية اك جكدة الحياة الكظيفية المبحث األكؿ  الباحثة في

التنظيمي كالرضا  االلتزاـالمبحث الثاني كسيتناكؿ ، في شركات األدكية الفمسطينيةالحياة الكظيفية 

كستتناكؿ الباحثة في مؤشرات جكدة الحياة الكظيفية،  ؿما المبحث الثالث فسيتناك أ، الكظيفي

المبحث الرابع الصناعات الدكائية في فمسطيف كشركات األدكية التي أجريت عمييا الدراسة الحالية، 

المغة العربية كالمغة اإلنجميزية، التي ليا  :الدراسات السابقة بالمغتيفأما المبحث الخامس فسيتناكؿ 

 .راسة الحاليةعبلقة بمتغيرات الد

في كأحد عناصرىا شتراطات السالمة المينية او جودة الحياة الوظيفية المبحث األول:  1.2

 الفمسطينية.شركات األدوية 

 الرئيسة: المفاىيم

 :جودة الحياة الوظيفية مفيوم. 1

شتراطات السبلمة اجكدة الحياة الكظيفية ك ستتعرض الباحثة لمناقشة مكضكع الدراسة المتعمؽ ب

في شركات األدكية الفمسطينية، لما ليذا المكضكع مف أىمية في تكفير بيئة  ىاكأحد عناصر لمينية ا
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لدل العامميف في شركات األدكية  الكظيفي التزاـ التنظيمي، الرضاال تعزز البلئؽ التيعمؿ 

 كتطبيؽ عتبر القطاع الدكائي مف أىـ القطاعات التي تؤمف بضركرة تكفيرالفمسطينية حيث ي

لتكفير بيئة عمؿ كعنصر مف عناصر جكدة الحياة الكظيفة شتراطات السبلمة المينية لمعامميف ا

 . صحية كآمنة لمعامميف

حتياجات عف اال عامؿ"مدل رضا ال :ىيلكظيفية احياة الجكدة ف في دراساتيـ أف ك كأشار الباحث

  Swamy)مة" نظالشخصية كالعممية مف خبلؿ المشاركة في العمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الم

 (.  281، ص:2015آخركف، ك 

 "حالة رضا العامميف تجاه ما تكفره المؤسسة مف بيئة عمؿ مادية كمعنكية" :كما تـ تعريفيا أنيا

 .(41، ص:2015 اشتيكم،)

 يالعالمالمختمفة عمى المستكل ممنظمات ل رئيسيان كىامان طمبان تعمـك السبلمة المينية متعتبر 

، مف أىـ المنظمات العالمية التي تيتـ بالسبلمة المينية منظمة العمؿ الدكليةك  .كالمحمي يكاإلقميم

 ىي أحد أىـشتراطات السبلمة المينية افعمـك ك  .كمنظمة األكشا العالميةكمنظمة العمؿ العربية، 

الخدماتية، اإلنشائية، التجارية، كقطاعاتيا كافة ك متطمبات بيئة العمؿ في الشركات العالمية 

أن الـسالمة تعتبـر مـن الموضـوعات الحيويـة الـذي يتعامـل فيـه اإلنـسان مـع " .يةالصناع

 .(334، ص: 2015، ، والهاشميالسكافي) "األمـاكن والمعدات للقيام بالعمل المطلوب

ىتماـ اإلدارة احيث ال بد مف  ؛لى تطكير بيئة العمؿ الداخميةإاألدكية الفمسطينية  تيدؼ شركات

شتراطات السبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿ، لمحد مف المخاطر ابتكفير  كقناعتيا لشركةافي العميا 

المينية التي قد تكاجو العامميف فييا، كما يجب عمى تمؾ الشركات العمؿ الدؤكب مف أجؿ تطكير 
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قتصادية كالسياسية الصعبة التي تعاني منيا شركات األدكية ذاتيا في ظؿ العكلمة كالتغيرات اال

ستراتيجية بناءة كفعالة مف الذلؾ عمى تمؾ الشركات أف تضع سياسات عامة كخطط  .لفمسطينيةا

مف أجؿ العمؿ عمى  ؛ليشمؿ دائرة متخصصة بالسبلمة المينية طكير ىيكميا التنظيمي،أجؿ ت

لمعالجة اآلثار المتكقع ك معالجة التحديات كالتكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات عمى مستكل العالـ، 

 استغبلؿعدـ  ، كمف تمؾ اآلثاركثيا الناجمة عف مخاطر المينة كحكادث العمؿ كأمراض المينةحد

الشركات بسبب تلك الحوادث واألمراض الناجمة عن بيئة عمل  مما يؤدي لخسارةالكقت كىدره، 

، السكافي) "المهنية خسارة إنتاجية وقت العمل الضائع بسبب الحوادث واألمراض" . غير الئقة

   .(337ص:  ،2015، اشميواله

يجب عمى شركات األدكية الفمسطينية أف تقكـ بدراسة جادة مف أجؿ تحديد نقاط الضعؼ كالقكة 

شتراطات السبلمة المينية في ايا فيما يتعمؽ بيكالتحديات كالتيديدات كالفرص كافة التي قد تكاج

ثر اشتراطات السبلمة أؾ تقييـ ككذل ،ختيار البديؿ األمثؿالكضع الحمكؿ كالبدائؿ ك  ؛بيئة العمؿ

كيمكف تقييـ المخاطر بما يتكافؽ "، عمى جكدة الحياة الكظيفية في بيئة العمؿ الداخمية ياكقياس

، 2011العمؿ الدكلية،  )منظمة "كحجـ كنشاط المؤسسة، فضبلن عف المكارد المتاحة كالميارات

 .(2ص:

 كدرجة خطكرتو، ، كالعمؿالقطاعبيعة خرل حسب طألترل الباحثة أف المخاطر تختمؼ مف شركة 

الشركة بتكفير بيئة العمؿ البلئؽ  لتزاـا كمدل الشركة،لدل العامميف في كطبيعة الخبرات كالميارات 

شتراطات السبلمة المينية، الى مفاىيـ السبلمة المينية، مف حيث )إ كما كيجب اإلشارةلمعامميف. 

 .يا، كأىمية تطبيقيا، أىدافيامة المينية فيأنكاع المخاطر في بيئة العمؿ، معايير السبل
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 بالمحافظة التي تيتـ الحديثةمف العمكـ  السبلمة المينية عمكـ تعتبر المينية:مفيوم السالمة . 2

تكفير بيئة عمؿ آمنة لزاـ أصحاب الشركات لإكتسعى الى ، داخؿ بيئة العمؿنساف عمى سبلمة اإل

األنظمة كالقكانيف الناظمة تطبيؽ مف خبلؿ  المينةمراض أك العمؿ كخالية مف مسببات حكادث 

  لمعمؿ.

 وفق مفيومين ىما:  تم تعريف السالمة المينية

صابات العمؿ المفيوم الوظيفي وىو -أ  : "مجمكعة مف اإلجراءات اليادفة إلى منع حكادث كا 

نتاج مف كاألمراض المينية، كتحقيؽ ظركؼ عمؿ آمنة خالية مف المخاطر لمحفاظ عمى عناصر اإل

تحديد كتكضيح الشكؿ التنظيمي ألساليب العمؿ : "ىوو المفيوم التنظيمي  -بالتمؼ كالضياع" 

" التي بكاسطتيا نستطيع تحقيؽ أىداؼ السبلمة كالصحة المينية أم دكر جميع األطراؼ المعنية

    (.54، ص: 2019)الشطناكم، 

كىي: القكل العاممة،  ر اإلنتاج الثبلثالذم ييدؼ إلى حماية عناص العمم": ىي السالمة المينية 

 (. 165، ص: 2015شنيشح، ك )عجاؿ،  "كالمصنعة، ككذلؾ البيئةاآلالت كالمكاد األكلية 

كالضرر الذم  األذليقصد بيا حماية المكارد البشرية مف ": تمؾ العمكـ التي السالمة المينية ىي

 .(92، ص:2018كة، عجيمة، كبف جر ) "تسببو ليـ حكادث محتممة في مكاف العمؿ

العمـ الذم ييتـ : يابناءن عمى ما سبؽ مف تعريفات مختمفة لمسبلمة المينية إلى أنخمصت الباحثة ك 

بيئة عمؿ آمنة كالئقة لاألدكية شركات مف خبلؿ تكفير ، صحة العامميفسبلمة ك بالحفاظ عمى 

دث العمؿ كأمراض المينة، خالية مف حكاال كتكفير بيئة العمؿ البلئؽمف مخاطر المينة،  تيـلحماي

الكظيفي، الكالء  االرضك التنظيمي،  االلتزاـتعزيز  ، لمكصكؿ الىسبؿ الراحةكافة  معامميفتكفر لأف ك 
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مف حكادث العمؿ كاإلصابات المينية كأمراض  يحد في بيئة العمؿ كتطبيقياكاالنتماء لشركتيـ، 

مف التمؼ الذم يتسبب بخسائر ممتمكات الك  مكاردالعمى محافظة اليؤدم الى ، ك المينة لدل العامميف

الكطنػػػػػػػػي بصفة عامة  االقتصادفحماية العنصر البشرم مف مخاطر العمؿ يعني حماية " .جمة

   .(2:، ص2018، )سبلمةكالمجتمع كالمنتج بصفة خاصة" 

ف كالتعاكف في خمؽ أجكاء إيجابية لدل العامميف بحيث يشعركف بالراحة كالطمأنينة كاألما اعدكما تس

مف لتزاـ التنظيمي االكنتيجة لذلؾ تزيد لدييـ درجات الرضا الكظيفي ك كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد 

شتراطات السبلمة اف تكفير إكما  .تخاذ القرارفي اااللتزاـ بالتسمسؿ اإلدارم كمشاركة اإلدارة خبلؿ 

تطبيؽ " . حكادث العمؿك  في بيئة العمؿ تؤدم إلى حماية العنصر البشرم مف مخاطر المينة

  .(424، ص:2017)الطراكنة،  "األسس السميمة لمحماية مف إصابات كحكادث العمؿ

مما  ؛كما تسيـ في إعطاء السمعة الجيدة لممكظؼ كالمؤسسة كتزيد مف كفاءة األداء لمعامميف 

التنظيمي  االلتزاـلزيادة جكدة الحياة الكظيفية لتعزيز يؤدم لتعزيز قناعة اإلدارة العميا في الشركة 

 كالرضا الكظيفي لمعامميف.

صحاب الشركات العالمية بعمـك أمنظمة العمؿ الدكلية ك  :لقد اىتـ الخبراء كالمنظمات الدكلية مثؿ

مف المعايير كالشركط إللزاـ  ةكلذلؾ كاف ال بد ليـ مف التكافؽ عمى كضع مجمكع ،السبلمة المينية

كتكفير بيئة العمؿ  ،في تمؾ المنشآت سبلمة العامميفاظ عمى يضان لمحفأك  ،صحاب العمؿ بتطبيقياأ

 .ىداؼ االستراتيجية التي تسعى الشركات عمى مستكل العالـ لتحقيقيالمعامميف لتحقيؽ األ ةالبلئق

كمدل  ،كأىـ الجيات التي تعمؿ عمى تنفيذىا ،لمفيكـ معايير السبلمة المينيةالباحثة تطرؽ تكس

 ئة العمؿ البلئؽ.لى بيإؿ كالعماؿ بتطبيقيا لمكصكؿ أىمية التزاـ أصحاب العم
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 : معايير السالمة المينيةمفيوم . 3

مف  مجمكعة“: أنيالى إوشا العالمية في تعريفيا لمعايير السالمة المينية، أأشارت منظمة  

 المكائح الخاصة بالصحة كالسبلمة المينية في مكاف العمؿ تيصدرىا ككالة منبثقة عف كزارة العمؿ

 (. 1-3: ، ص2017، مالحيار ) " في الكاليات المتحدة

تتمثؿ كظائفيا في كضع قيكد كأنظمة داخمية كلكائح كقكانيف تمـز العامميف بتطبيقيا، كمف تمؾ كما ك 

الفترة الزمنية المسمكح بيا  أم)، القكانيف درجة التعرض لممكاد الكيمياكية، كساعات التعرض ليا

ف تمتـز بتكفير كسائؿ الكقاية أاألدكية  اتعمى شركيجب لذلؾ   .(لمتعرض لتمؾ المكاد الخطرة

لزاـالشخصية كافة لمكظفييا لحمايتيـ مف المخاطر المحتممة،   العامميف باستخداميا.  كا 

في فمسطين حسب قانون العمل المسؤولة عن تنفيذ معايير السالمة المينية  الجيات 2.1.2

 : (2000)( لسنة 7الفمسطيني رقم )

المشرع القياـ بكضع التشريعات كالقكانيف الخاصة بالسبلمة المينية حيث يجب عمى الحكومة: * 

الرقابة المستمرة عمى تمؾ ب المؤسسات الحككمية ذات العبلقةكعمى  كالممزمة ألصحاب العمؿ،

ماف لض ؛كافة داخؿ بيئة العمؿ ىاشتراطات السبلمة كمعايير اللتزاميا كتطبيقيا االشركات لمتأكد مف 

"تنفيذ سياسات كتشريعات العمؿ كصياغة السياسات الجديدة  بيئة عمؿ خالية مف مخاطر المينة.

 ( 13، ص:2011كالنصكص التشريعية" ) مؤتمر العمؿ الدكلي، 

يكمف دكرىا في التكعية كاإلرشاد لمعامميف بأخطار المينة ككيفية التعامؿ مع  النقابات العمالية:* 

شتراطات السبلمة المينية لمعماؿ اركشكرات كالكتيبات المتعمقة بمعايير ك تمؾ المخاطر كنشر الب

إضافة إلى حؿ النزاعات العمالية بيف العامميف كاإلدارة العميا في الشركات  كأصحاب العمؿ

 ، كىي تمثؿ جميع العامميف المسجميف فييا حسب األصكؿ.لممحافظة عمى الحقكؽ العمالية
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 (.  16، ص: 2019)قانكف العمؿ الفمسطيني،  "شكؿ كفقان لمقانكف"النقابة أم تنظيـ ميني ي 

، كالرقابة المستمرة عمى العامميف : تكفير معايير السبلمة المينية في بيئة العمؿأصحاب العمل* 

(، المخاطر )إدارةأثناء أداء عمميـ مف خبلؿ تعييف مشرفي سبلمة تابعيف إلدارة السبلمة المينية 

المخاطر، كتقكـ بدكرىا في  إدارة"، المينةكحمايتيـ مف مخاطر  ،ح العامميفعمى أركا لممحافظة

 (.73، ص:2018فيا" )جرايسة، اىداؼ الشركة كاىدايكائـ بيف  مما، الرقابة

طات السبلمة اترل الباحثة أنو مف الضركرم أف تمتـز شركات األدكية الفمسطينية بكافة معايير اشتر 

لزاـ  االلتزاـدرجة لمحفاظ عمى سبلمتيـ مما يؤدم لتحسيف  العامميف بيا المينية داخؿ المنشأة كا 

ىي المعايير  إف معايير السبلمة المينية"  داخؿ المنشأة. التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف 

تطبيؽ إجراءات السبلمة  صحة كفعاليةنتشاران كتطبيقان كيجب أف تتابع دكريان لمتأكد مف ااألكثر 

  (.25، ص: 2016باحكيرث،   ك ديـ، ق )بف"  المينية

 بالنسبة ألصحاب العمل فيما يمي:  شتراطات السالمة المينيةاتطبيق المعايير المتعمقة ب 2.1.3

نظمة أالمكائح كاألنظمة كالقكانيف المنظمة لمعمؿ في شركات األدكية كالمتعمقة بتطبيؽ  .1

زاـ بالقكانيف المتعمقة بالسبلمة لتسكاء عمى مستكل الشركة، كاال ياالسبلمة المينية كقكانين

كزارة الصحة ككزارة العمؿ  :مف قبؿ مؤسسات القطاع العاـ ذات العبلقة مثؿ كافة المينية

  لتزاميا الخ.اتمؾ الشركات لمتأكد مف مدل  افتراقب فتيمال

 مف قبؿ أصحاب العمؿ في بيئة العمؿ. ىاتنفيذ معايير السبلمة كتكفير  .2

ف في ك كأنظمة السبلمة في كؿ مكاقع الشركة حتى يراىا المكظفشتراطات انشر إجراءات ك  .3

 "  .لمحد مف التعرض لحكادث العمؿ ؛بتطبيؽ ما كرد فييا اعمييا كيمتزمك  كاالشركة كيطمع
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تكجيات السبلمة كالصحة المينية كالتقيد بتنفيذ معايير السبلمة الكقائية  ضركرة تكفير

  (.282، ص:2019 ر،فط)"  المتمثمة في خمؽ بيئة عمؿ آمنة

 كؿ ما يتعمؽ بمخاطر المينة، مف خبلؿفي  ىـكتطكير  يـكتأىيم تيـتدريب العامميف كتكعي .4

دارة العميا في الشركة بضركرة تأىيميـ الكرشات كالندكات بحيث يككف قناعة لدل اإل عقد

ستخداـ اككيفية  ،مف أجؿ القدرة عمى التعامؿ مع مخاطر المينة ؛كتدريبيـ كتطكيرىـ

ك انبعاث األبخرة أنشكب حريؽ  :داخؿ الشركة مثؿ ئدات السبلمة في حاؿ حدكث طار مع

تكسيع قاعدة  " .كالغازات السامة بفعؿ المكاد الكيماكية المستخدمة في تصنيع األدكية

يجاد دكرات تدريبية لمعامميف" -6: ، ص2012، )ىدار التدريب الميني لمعامميف الجدد كا 

13 .) 

تكفر القناعة لدل اإلدارة العميا لمعامميف كأف تالسبلمة المينية  معدات ضركرة تكفير .5

  (.42:ص 2019، )تمرابطتحسيف شركط السبلمة المينية"  " داخؿ بيئة العمؿ ىاتكفير ب

كبالتالي شعكر ياة الكظيفية لمعامميف في تمؾ الشركات، مما ينعكس عمى جكدة الح

أف تككف المعدات التي ك  .حد مف مخاطر المينةالمكظفيف بالراحة كالطمأنينة أثناء العمؿ لم

لعامميف مف مخاطر المينة ضمف اف في بيئة العمؿ لدرء الخطر كحماية ك يستخدميا العامم

  المكاصفات كالمقاييس العالمية.

تحميؿ المخاطر الكامنة في بيئة العمؿ كافة لكؿ كظيفة عمى حدة مف خبلؿ إدارة  .6

إدارة السبلمة المينية كيكمف عمميا في أيضان ب ىي )إدارة المخاطر( كتسمىصة صختم

كبالتالي الحد مف حكادث  ،المخاطرعمى ، لمسيطرة الشركاتتنفيذ اشتراطات السبلمة داخؿ 

عمى  السيطرة“العمؿ كضع الخطط البلزمة كتطبيؽ المعايير داخؿ بيئة  :مف خبلؿ العمؿ،
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"  ا كتساعدىا في تحقيؽ أىدافياالمخاطر مف العكامؿ الرئيسية في نجاح الشركة كازدىارى

 (. 85، ص: 2018)جرايسة، 

جراء ك  رثناياىا الخطيف كاألدكات كاآلالت التي يكمف ب ماكفاألطبيعة األعماؿ ك معرفة  .7 ا 

التنظيمي كالرضا  االلتزاـلتحسيف درجة  التحميؿ كالدراسات البلزمة لمحد مف حكادث العمؿ

 .الكظيفي لمعامميف

كم المعمكمات تتحالتي لخطرة عمييا مف خبلؿ بطاقة التعريؼ كضع مكاصفات اآلالت ا .8

  .خر مرة تـ إجراء الصيانة لياآكافة كطريقة التشغيؿ كأكقات صيانتيا ك 

المعمكمات حكليا خاصة جميع حتكم عمى تكضع بطاقة تعريؼ عمى المكاد الكيماكية  .9

"  ببيانات السبلمة الكيماكية أكراؽكضع  ، "الخطرة كالقابمة لبلشتعاؿ كالشديدة السمية المكاد

 (.156، ص: 2019العمؿ الفمسطيني،  )قانكف

التي يجب سمككيا في حاؿ حدكث  ئأبكاب الطكار مسمؾ كضع إرشادات لالتخطيط الجيد ك  .10

خطط متكاممة عند البدء في التصاميـ  كضع“ ، الطبيعيةكالحريؽ أك الككارث  ئطار أم 

 .(14، ص:2016ث، كير قديـ، كباح )بفاألكلية لمبناء" 

، إضافة الشركةفي صة صختالرقابة كالتفتيش الداخمي مف قبؿ دائرة الرقابة كالجيات الم .11

 المتخصصة.مف قبؿ الجيات الحككمية الخارجية قابة الر إلى 
 

كعنصر مف عناصر معايير السبلمة المينية العالمية  لتزاـ بتطبيؽااللذلؾ عمى شركات األدكية 

لما لذلؾ مف أىمية في  ؛المعمكؿ بيا عمى مستكل العالـ داخؿ بيئة العمؿة ك جكدة الحياة الكظيفي

  .لمعامميف التنظيمي كالرضا الكظيفي االلتزاـنعكس عمى تي ت، الةتكفير بيئة العمؿ البلئق
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عمؿ بجدية ال السبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿ ال بد ليا مف:كحتى تطبؽ الشركات اشتراطات 

ال بد مف  العمؿ، حيثمف المخاطر المختمفة في بيئة  ةكخالي ةكآمن ةمؿ الئقعمى تكفير بيئة ع

دارة المخاطر في شركات األدكية  تكفر القناعة كاإلرادة لدل اإلدارة العميا كا 

 اشتراطات السالمة المينية في موقع العمل:  2.1.4

مينية في مكقع العمؿ، تعمؿ جاىدة لتكفير اشتراطات السبلمة ال األدكية أفكما يجب عمى شركات 

 .المتكاجدة في بيئة العمؿ المينية المخاطرجميع كالعمؿ عمى إزالة 

تكفير كؿ ما يتعمؽ بإزالة المخاطر الفيزيائية في بيئة العمؿ، التي تتعرض ليا األيدم  .1

العاممة كىذه المخاطر تكمف في: اإلضاءة غير المناسبة، درجة الحرارة غير المناسبة، 

العالية، التيكية السيئة، االىتزازات الشديدة كالضكضاء العالية كالضجيج  درجة البركدة

العالي، كاإلشعاعات المؤينة الضارة، كالتمديدات الكيربائية غير المعزكلة. حيث يجب أف 

يجب أف يتكلى خبراء " ،يككف تعرض العامميف ليا ضمف ساعات العمؿ المسمكح بيا

، كبف )عجيمةالذم يتكافؽ كطبيعة كؿ نشاط"  ةاإلضاءمختصكف مسؤكلية تصميـ نظاـ 

 .(93ص: 2018جركة، 

تكفير كؿ ما يتعمؽ بإزالة المخاطر الميكانيكية، حيث يجب أخذ كافة االحتياطات ككسائؿ  .2

السبلمة لحماية العامميف مف اآلالت كالمعدات الميكانيكية المستخدمة في عممية التصنيع، 

"تكفير مساحات مناسبة بيف  مكقع آلخر في العمؿ كفي رفع المكاد كتخزينيا كجرىا مف

 .(61، ص:2019، الشطناكمالمعدات كاألجيزة تضمف حرية الحركة بينيا" )

تكفير كؿ ما يتعمؽ بإزالة المخاطر البيكلكجية مثؿ: تطعيـ العامميف لحمايتيـ مف اإلصابة  .3

ة زمبلء ناقميف لممرض، بالفيركسات كالطفيميات كالبكتيريا كالجراثيـ كالفطريات، أك مخالط
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 أك التعامؿ مع حيكانات مصابة بمرض ما كناقمة لمعدكل يتـ إجراء تجارب األدكية عمييا

بف ك ، )حجاج لئلنساف بسبب العمؿ" الجراثيـتنتج عف انتقاؿ  البيكلكجيةالمخاطر "

 (.134، ص:2019زكراؿ،

 خاصة-كتأىيميـلعامميف تكفير كؿ ما يتعمؽ بإزالة المخاطر الكيماكية، حيث يجب تدريب ا .4

كيفية التعامؿ معيا كتخزينيا  عمى-الكيماكيةالفنييف منيـ الذيف يتعاممكف مباشرة مع المكاد 

كنقميا مف مكاف آلخر، كطرؽ التخمص منيا كآلياتو، ككيفية معالجة النفايات الناجمة منيا 

ك الخطكة األكلى نحك إف تدريب العامميف عمى المخاطر المينية كتعريفيـ بيا ى" أك تدكيرىا

دراؾ طبيعتيا كآثارىا عمى صحتيـ كجزء مف ثقافة السبلمة المينية"  ، 2018،)حامدفيـ كا 

 (.105ص: 

تكفير اآلالت كالمعدات التكنكلكجية المبلئمة كالمناسبة كالخالية مف العيكب كالمطابقة  .5

لعمؿ كتكفير بيئة لممكاصفات كالمقاييس الدكلية؛ لما لذلؾ مف أىمية في الحد مف حكادث ا

 عمؿ الئقة في الشركة.

يجب عمى الشركات الحد مف التكاليؼ اإلضافية التي قد تتعرض ليا شركات األدكية  .6

كالناجمة عف تعكيضات العماؿ بسبب إصابات العمؿ، كتكاليؼ العبلج كالنقؿ لممشافي 

ر التي تتعمؽ كفترة التعطؿ عف العمؿ لمعامؿ المصاب، كتكاليؼ التدريب كالتأىيؿ كاألجك 

 االلتزاـكعمييا ، بالعامؿ البديؿ، كأيضان تكمفة إصبلح اآلالت المتسببة بالحادث كصيانتيا

كالتكاليؼ الناجمة عف تأميف ، التعكيضات المترتبة عمى الحكادثأخبلقيان كمينيان بدفع 

التعكيضات لمعامؿ  أف تدفعأك شركة التأميف  اتعمى الشرك"يجب  إصابات العمؿ
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، 2019أبك عرابي،ركة مؤمنة عمى العامميف لدييا" )ؼ العبلج في حاؿ كانت الشكتكالي

 (. 26ص:

التكثيؽ اإللكتركني كاألرشفة الكرقية لجميع اإلصابات كأمراض المينة في الشركة، إلجراء  .7

دراسات حكؿ أسبابيا كطبيعتيا كمكقعيا في الجسـ كنكعيا؛ كذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى 

تضمف تكفير أنظمة عمؿ جيدة كبيئة عمؿ الئقة لمحد مف مخاطر  إيجاد حمكؿ مستقبمية

 المينة. 

عمى الشركة الحد مف المشاكؿ كالتداعيات النفسية كاالجتماعية كالمعنكية كالمادية التي  .8

ىناؾ "  تصيب العامميف في الشركة، نتيجة المخاطر المينية التي تكجد في بيئة العمؿ.

 2018". ) سبلمة، ة الصحية لمعامؿ، بدنية كانت أـ نفسيةارتباط بيف عدد الحكادث كالحال

 (.72، ص:

إف تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية كعنصر مف عناصر جكدة الحياة الكظيفية ترل الباحثة 

كاألماف الكظيفي كالتعاكف كاالنتماء كالكالء الكظيفي التنظيمي كالرضا  االلتزاـيزيد مف درجة 

ة العمؿ البلئقة كالخالية مف مخاطر المينة لجذب المكظفيف ذكم لمشركة، نتيجة تكفير بيئ

 الكفاءة كالخبرة العالية في ىذا المجاؿ.

ذات كمف كجية نظر الباحثة في ىذا المجاؿ كاطبلعيا عمى العديد مف المجبلت كاألبحاث  

السبلمة ترل أنو مف الضركرم أف تمتـز الشركات بمعايير كاشتراطات العبلقة بمكضكع الدراسة، 

المينية كافة، كأف تتقيد باألنظمة كالمكائح كالقكانيف المتعمقة باشتراطات السبلمة المينية داخؿ بيئة 

العمؿ؛ لما لذلؾ مف أىمية تنعكس عمى الشركة مف حيث جكدة المنتج كالسمعة الطيبة أماـ 

العمؿ الداخمية حيث  المستيمكيف كالمكرديف، كعمى مستكل األسكاؽ العالمية. إضافة إلى جكدة بيئة
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يشعر العاممكف بالكالء كاالنتماء كالرضا الكظيفي كااللتزاـ بالنظاـ الداخمي كقكانيف الشركة؛ مما يزيد 

 مف كفاءة األداء ليؤالء العامميف عندما تكفر ليـ الشركة الراحة النفسية كالجسدية داخؿ بيئة العمؿ.

ت لتحقيقيا مف خبلؿ تطبيقيا لمعايير السبلمة كمف الطبيعي أف يككف ىناؾ أىداؼ تسعى الشركا 

 المينية كاشتراطاتيا داخؿ بيئة العمؿ. كستتطرؽ الباحثة إلى أىـ تمؾ األىداؼ. 

 األىداف العامة لمسالمة المينية:  2.1.5

تعتبر السبلمة "  حماية العنصر البشرم كالحفاظ عميو كحمايتو مف مخاطر المينة المحتممة .1

، 2016، )رشيدذم ييدؼ إلى الحفاظ عمى المقكمات البشرية كالمادية" المينية المانع ال

 (.1ص:

تكفير اشتراطات السبلمة المينية كاتخاذ جميع اإلجراءات الكقائية البلزمة في بيئة العمؿ  .2

 كتصميميا بأسمكب مريح؛ مف أجؿ زيادة الطمأنينة كالراحة لدل العامميف في المنشأة.

 اض المينة في بيئة العمؿ مف خبلؿ تكفير بيئة عمؿ آمنةالحد مف إصابات العمؿ كأمر  .3

 (.51:، ص2019 الشطناكم،)" تأميف بيئة عمؿ آمنة خالية مف المخاطر"

الحفاظ عمى ممتمكات الشركة المادية مف التمؼ كالضياع مثؿ: اآلالت كالمعدات  .4

ا المستخدمة مف قبؿ العنصر البشرم كصيانتيا بشكؿ دكرم، كالتأكد مف مطابقتي

 لممكاصفات كالمقاييس لحماية العامميف مف مخاطرىا التي قد تسبب حكادث العمؿ.

تكفير جميع اشتراطات الصحة كالسبلمة المينية التي تضمف الحد مف مخاطر المينة  .5

كتؤدم إلى كقاية العامميف منيا، كمخاطر الحريؽ أك التعرض لمكاد شديدة السمية، أك 

ا، كما كتيدؼ إلى تكفير بيئة العمؿ البلئقة كاآلمنة التي قد األبخرة كالغازات المنبعثة مني
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يتعرض العنصر البشرم ليا مع مراعاة االلتزاـ مف قبؿ اإلدارة العميا بضركرة تكفيرىا 

 كالتزاـ العامميف بيا.

تخفيض النفقات التي تتعمؽ بكقت العمؿ الضائع الناجـ عف إصابات العمؿ كأمراض  .6

ة عف استبداؿ العامؿ المصاب كنفقات التأىيؿ كالتدريب كالتطكير المينة، كالتكمفة الناجم

تخفيض "لمعامؿ الجديد، كالنفقات المترتبة عف التأخير في مكاعيد اإلنجاز كالتسميـ لمعمؿ. 

، 2020كبشيرم، و، )خنكف" مصاريؼ اعادة التأىيؿ في حاؿ تـ خارج مؤسسة معتمدة

 (.44ص:

رشادىـ مف قبؿ . .7 ألىمية االلتزاـ باألساليب المينية السبلمة  مشرفيتكعية العامميف كا 

كتطبيؽ قكاعد السبلمة المينية في بيئة العمؿ، التي مف ، كالكسائؿ اآلمنة ألداء العمؿ

شأنيا تدعيـ السبلمة المينية، كالحد مف مخاطر المينة كرفع معنكيات العامميف كزيادة 

تدريب " لمعامميف. الرضا الكظيفيتنظيمي ك ال االلتزاـتحسيف مستكل ثقتيـ بأنفسيـ؛ كبالتالي 

 .(62، ص:2018)نياد، " كالسميمة لمعمؿالعماؿ عمى الطرؽ الصحية 

تخفيض التكاليؼ مف خبلؿ تكفير األمكاؿ التي يتـ دفعيا مف أصحاب الشركة لمعامؿ  .8

دراج أسماء العامميف في الشركة فيو   .خاصة إذا لـ يمتزمكا بتكفير تأميف إصابات العمؿ كا 

كجكد عيادة طبية أك مشرفي سبلمة كضباط إسعاؼ داخؿ مكقع العمؿ؛ لتقديـ اإلسعافات  .9

"التأكد مف تكافر األدكية كالمعدات كاألدكات  األكلية في حاؿ حدكث طارئ، كحكادث العمؿ

 (. 69، ص:2019)الشطناكم، " األكليةالطبية البلزمة لعمميات اإلسعاؼ 

ؤثر عمى درجة ت السبلمة المينية كمنيج كأسمكب عممي اتالشتراطتطبيؽ شركات األدكية  إف

التنظيمي لدل العامميف أثناء تأديتيـ لمياميـ الكظيفية اإلدارية، حيث تعمؿ عمى الحد مف  االلتزاـ
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نكبات الخكؼ كالقمؽ كالفزع التي تنتاب العامميف أثناء عمميـ عمى تمؾ األدكات كالمعدات التي قد 

فادح كقاتؿ ييدد حياتيـ في ظؿ شركط كظركؼ عمؿ غير الئقة قد تسبب يكمف بيف ثناياىا خطر 

أخطارا فادحة كالكفاة أك إصابات ذا نسبة عجز عالية، تؤدم إلى عدـ القدرة عمى العمؿ مستقببلن، 

كما أنيا تؤثر ايجابان عمى درجة الرضا الكظيفي داخؿ بيئة العمؿ ألنيا عنصر ميـ مف عناصر 

"يتأثر الرضا الكظيفي بالعديد مف العكامؿ المرتبطة بشركط كظركؼ العمؿ"  .ةجكدة الحياة الكظيفي

 (.44:، ص2015 ، كبكتكر،)بكعرار

ترل الباحثة أف عمى الشركات تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية رغـ أنيا ستزيد التكاليؼ كما 

العمؿ، كمعدات  السبلمة في بيئةاشتراطات ، حيث ستقـك الشركات بتكفير جميع يياالمادية عم

 الكقاية لمعامميف مف أجؿ أف تحقؽ األىداؼ العامة كاالستراتيجية لمشركة.

الكقائية لممحافظة عمى سبلمة تطبيؽ العديد مف اإلجراءات  الشركات كترل الباحثة أف عمى 

تكفير اآلالت، ك  عفمف المخاطر مثؿ: تكفير اإلضاءة الجيدة، كالحد مف الضجيج الناجـ  العامميف

حسب مطابقة لممكاصفات كالمقاييس رجتي حرارة كرطكبة مناسبتيف، كمعدات كقاية لمعامميف د

جراء الفحكص الطبية االبتدائية كالدكرية ليـ، كتكفير بيئة العمؿ البلئؽ داخؿ العمؿطبيعة  ، كا 

 .رارإشراكيـ في اتخاذ القكما يجب  التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف. االلتزاـات لتحسيف الشرك

 (12، ص:2012بمكاصفات عالية في مكاف العمؿ".) ىدار، جيدة ك "يجب أف تككف اإلضاءة 

 قناعة-االستراتيجيةتستطيع تحقيؽ أىدافيا  حتى-الشركاتال بد أف تتكفر لدل اإلدارة العميا لتمؾ 

اصر، تامة بأىمية السبلمة المينية، كمعرفة كؿ ما يتعمؽ بيا مف معايير كاشتراطات كمفاىيـ كعن

حيث ال بد أف تتكامؿ منظكمة السبلمة المينية في الشركة. كلذلؾ مف الضركرم أف يككف لدل 

بالعناصر التي يجب تكفرىا لتككيف منظكمة السبلمة المينية السميمة التي اإلدارة العميا معرفة تامة 



 
 

 

31 
 

دل أىمية تكفر تعمؿ عمى ارتقاء العمؿ في الشركة، كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة. كستذكر الباحثة م

"كضع إستراتيجية لمسبلمة المينية في بيئة العمؿ". ) عجاؿ، كشنشيح، عناصر السبلمة المينية.  

 .(170، ص: 2015

  عناصر السالمة المينية:  6.1.2

تعتمد العبلقة الجيدة بيف الزمبلء كالتعاكف الدائـ بينيـ، ككذلؾ عبلقة المكظفيف باإلدارة العميا عمى 

كالراحة كالرضا الكظيفي الذم يؤدم إلى  بالطمأنينةتكاممية، كعمى أف يشعر المكظؼ الشراكة كال

التزاـ العامؿ التنظيمي؛ مما يسيـ في كفاءة األداء كخمؽ سمعة حسنة لمعامؿ لدل اإلدارة كالزمبلء، 

 تحسيف جكدةككذلؾ سمعة جيدة لمشركة عمى مستكل شركات األدكية المحمية كالعالمية، إضافة إلى 

تعتبر عنصر مف عناصر التي  السبلمة المينية،  اشتراطات الحياة الكظيفية مف خبلؿ تطبيؽ

مما  كتخمؽ بيئة إيجابية لمعمؿكأمراض المينة مف شأنيا أف تحد مف حكادث العمؿ الجكدة كالتي 

ضغكط  .كيحد مف ضغكط العمؿ كالرضا لدل العامميف في الشركات االلتزاـينعكس عمى درجتي 

ىي محصمة تفاعؿ لعدة عكامؿ نابعة مف مصادر مختمفة تتعمؽ بالبيئة الداخمية لممؤسسة  العمؿ

 (101،  ص:2015كبالحياة الشخصية كالعممية لمفرد". ) بكعرار، ك بكتكر، 

جراءات عقابية  بكضعلدل اإلدرارة العميا بالشركات تامة القناعة ال ال بد مف تكفر نظاـ عقكبات كا 

اشتراطات السبلمة داخؿ بيئة العمؿ، لمحفاظ عمى العامميف مف مخاطر  صارمة لكؿ مف يخالؼ

نظاـ عقكبات صاـر لكؿ مف يخالؼ تعميمات السبلمة المينية كمعاقبة مف ال  تطبيؽ"  .المينة

 .(61ص:، 2018، )نياد  حادث عمؿ" ؿأك يفتعيرتدم كسائؿ الكقاية الشخصية، 
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كب التطكرات العالمية مف خبلؿ العمؿ عمى تطبيؽ كما عمى اإلدارة العميا في الشركة أف تكا

الحياة البرامج الخاصة بالسبلمة المينية التي تطبقيا الشركات العالمية؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى جكدة 

 .الكظيفية

يعمؿ عمى تطكير بيئة العمؿ كيحسف مف جكدة الحياة  برامج المتعمقة بالسبلمة المينيةالف تطبيؽ إ

تقكـ العديد مف الشركات العالمية كخصكصان في مجاؿ صناعة األدكية،  أن الكظيفية لذلؾ يجب

خطط كبرامج بيدؼ حماية العامميف كضع " .بابتكار برامج خاصة بالسبلمة المينية كتصميميا

 . (15:، ص2013مقركف، ك ، )مسعكدمكضماف سبلمتيـ في مكاقع العمؿ" 

، كمكاجية جكدة الحياة الكظيفيةكتكفير  تعمؿ تمؾ البرامج عمى درء المخاطر في بيئة العمؿكما 

المخاطر النفسية كالجسدية كالمادية التي قد تكاجو العامميف كالشركة في داخؿ بيئة العمؿ، عممان أف 

تمؾ البرامج تكمؼ الشركة تكاليؼ عالية لكف النتائج كالمردكدات تككف أكثر بكثير، كتؤدم إلى 

التنظيمي كالرضا  التزاـمراض المينة مما يزيد مف حماية األركاح كالحد مف حكادث العمؿ كأ

أىمية تكفير الشركات لبرامج كأدكات السبلمة المينية". ) عجيمة، ك بف جركة، " الكظيفي لمعامميف. 

 (.90، ص: 2018

 السالمة المينية: برامج 7.1.2

سيـ في برنامج السبلمة المينية: يساعد في تقميؿ نسبة مخاطر المينة في بيئة العمؿ، في -1

الحد مف حكادث العمؿ كأمراض المينة. كلذلؾ يجب عمى دائرة السبلمة المينية أف تعمؿ 

عمى تصميـ برامج السبلمة كتخطيطيا كتنفيذىا كمتابعتيا، كتدريب العامميف كتأىيميـ، 

البرامج الجيدة تسيـ في بناء ، "حسب األنظمة الداخمية كالقكانيف المعمكؿ بيا في الشركة

 .ة لممنظمة"سمعة جيد
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برامج الخدمات االستشارية المباشرة كغير المباشرة: يعمؿ ىذا البرنامج عمى حؿ جميع  -2

المشاكؿ التي تكاجو العامميف سكاء المشاكؿ المتعمقة ببيئة العمؿ أـ المشاكؿ النفسية 

الناجمة عف حكادث العمؿ داخؿ بيئة العمؿ التي تسبب أضرارا نفسية جمة لمعامميف، أك 

 أضرارا مادية لمشركة. تسبب 

لممشاكؿ النفسية التي يعاني منيا العامؿ، كيعمؿ المرشد عمى مناقشة العماؿ  ستماعاال"

ص  ص، 2019، الرحيـ عبد)عمى عمميـ كيحفزىـ عمى العمؿ مف خبلؿ حؿ المشاكؿ" 

19-34 .) 

دتيـ عمى برامج مساعدة العامميف: يتـ تدريب العامميف كتأىيميـ في المنشأة مف أجؿ مساع -3

فيـ طبيعة العمؿ، كالقدرة عمى التعامؿ مع المخاطر المكجكدة في بيئة العمؿ، كالمحافظة 

عمى سبلمة العامميف داخؿ الشركة؛ كبالتالي يشعر العاممكف بالرضا الكظيفي كاألماف 

الرضا الكظيفي ىك محصمة قياـ العامؿ بكاجباتو أم التزامو " .كالطمأنينة داخؿ بيئة العمؿ

 .، ص: أ(2013، )بكرمميا" داخ

برامج الكقاية مف األمراض: ييدؼ إلى االىتماـ بصحة العامميف كسبلمتيـ داخؿ بيئة -4

العمؿ حيث تعمؿ عمى تحديد المخاطر التي يتعرض ليا العاممكف في بيئة العمؿ، كتعمؿ 

اللتزاـ عمى تكعية العامميف بأمراض المينة، ككيفية الكقاية منيا كتشجع العامميف عمى ا

 معدات الكقاية الخاصة بالعمؿ الذم يؤدكنو. كارتداءباشتراطات السبلمة داخؿ بيئة العمؿ، 

 أسس برامج السالمة المينية: 8.1.2 

ال بد مف تكفر القناعة كاإلرادة لدل اإلدارة العميا بتطبيؽ برامج السبلمة المينية داخؿ المنشأة، 

المينية( مف أجؿ متابعة تنفيذ تمؾ البرامج مف  لسبلمةا)المخاطر كتكفير دائرة متخصصة إلدارة 
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خبلؿ مكظفي المستكيات األدنى لضماف نجاحيا. كلذلؾ يجب أف يككف التصميـ الداخمي 

كالخارجي لمشركة حسب طبيعة العمؿ فييا، كال بد لدائرة السبلمة أف تعمؿ عمى تدريب العامميف 

كاجييـ في العمؿ، كضماف تكفر الخبرة كالكفاءة لدل كتأىمييـ كتحدد كافة مخاطر المينة التي قد ت

كأف تعمؿ عمى تقييـ كتحميؿ المخاطر المينية العامميف خاصة مف يعممكف في األعماؿ الخطرة، 

تقييـ األخطار المحتممة لمعرفة األسباب الكامنة لمخاطر المينة. "مف خبلؿ تحميؿ حكادث العمؿ 

خطاء السابقة التي كقعت مما يمٌكف الشركة مف التنبؤ بيا التي يمكف أف تسبب حادثا بناء عمى األ

تكفير معدات الكقاية المبلئمة لمعامميف حسب إضافة إلى (.  61، ص:2018في المستقبؿ" )نياد،

عمى أف تككف مطابقة لممكاصفات  كالكمامات(كالنظارات كالكفكؼ كاألحذية )العمؿ طبيعة 

معدات في بيئة العمؿ، النظافة العامة كالتنظيـ كجكد فريؽ متخصص لصيانة الكالمقاييس. 

كالترتيب في بيئة العمؿ لتككف خالية مف المخاطر، كتقييـ بيئة العمؿ كالمخاطر التي قد يتعرض 

 . شركةليا العاممكف في ال

سمات كتبيف لمباحثة مف خبلؿ الدراسة كاالطبلع كالخبرات العممية في ىذا المجاؿ أف مف أىـ 

 المينية ما يمي: برامج السبلمة

أف يككف ضمف اإلطار الييكمي لمشركة إدارة متخصصة بالسبلمة المينية تسمى إدارة  .1

 المخاطر. 

تكفير برامج متخصصة عالية الجكدة لكؿ ما يتعمؽ بالسبلمة المينية لتطبيقيا في الشركة مف  .2

 أجؿ تكفير بيئة العمؿ البلئقة كمنع حدكث أم خمؿ أك حكادث في الشركة.
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خطط بديمة يتـ العمؿ بيا في حاالت الطكارئ التي قد تكاجو الشركة ألسباب خارجة كضع  .3

كضع خطط طكارئ كتككف  ".  عف إرادتيا، فيما يتعمؽ بالسبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿ

 (.232: ، ص2020، )بيكميمعمنة لمعامميف داخؿ الشركة" 

المتعمقة بالسبلمة المينية مف قبؿ  متابعة تنفيذ السياسات العامة جميعيا، كمتابعة الخطط .4

 جميع العامميف كالمدريف كاإلدارة العميا في الشركة.

 التزاـ اإلدارة العميا كالعامميف التاـ بكافة إجراءات السبلمة في المنشأة. .5

 كجكد أرشيؼ الكتركني محكسب ككرقي يتعمؽ بإصابات العمؿ في الشركة. .6

 السبلمة المينية في بيئة العمؿ. تكفير كادر بشرم متخصص بتطبيؽ اشتراطات .7

كضع خطط خاصة بتدريب العامميف في الشركة، كعقد دكرات متخصصة في مكضكع  .8

 السبلمة المينية. 

عقد دكرات تدريبية لمعامميف، مف أجؿ تأىيميـ كتطكيرىـ كتدريبيـ عمى التعامؿ مع مخاطر  .9

لمتكاجدة في مكاف العمؿ، كمف األخطار ا تحديد"يمٌكف "التدريب" العامميف مف  . بيئة العمؿ

 (. 131، ص: 2019زكراؿ، بفك حجاج، طرؽ التعامؿ معيا" )

 كضع لكحات إرشادية كتحذيرية في مكاقع العمؿ خصكصان تمؾ التي يكمف الخطر بيف ثناياىا. .10

الرقابة الداخمية الدائمة مف قبؿ المتخصصيف عمى العامميف؛ لمتأكد مف مدل التزاميـ بارتداء  .11

كقاية، كالرقابة الخارجية عمى العامميف مف قبؿ الجيات الحككمية المتخصصة ككزارة معدات ال

العمؿ لمتأكد مف تكفير الشركة لكافة اشتراطات السبلمة المينية لمعامميف لدييا، كالتأكد مف 

 التزاـ العامميف بارتدائيا كمف مطابقتيا لممكاصفات كالمقاييس.

 ؿ ذاتيان كمرتبط بشكؿ مباشر مع الدفاع المدني. تكفير نظاـ إطفاء عالي الجكدة يعم .12
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تكفير عيادة طبية في الشركة لتقديـ اإلسعافات األكلية في حاؿ حدكث إصابة عمؿ، كتعييف  .13

عمى اإلدارة  " . طبيب ميني متخصص بأمراض المينة الناجمة عف بيئة العمؿ غير البلئقة

يز عيادة ھالعمؿ كذلؾ بتج طبيب كتكفيرا ھسيارة إسعاؼ خاصة ب تخصيصالسعي نحك 

 (  12ص: ،2017عكدة،  )بف"  الشركةداخؿ 

الباحثة أنو إذا ما كفرت الشركة كؿ ما تـ التطرؽ لو في البرامج المتعمقة بالسبلمة المينية،  رلكت

الرضا الكظيفي، التنظيمي ك  االلتزاـدرجة عالية مف فإف ذلؾ سيؤدم إلى شعكر العامميف ب

النفسية كالجسدية ليـ؛ كبالتالي كفاءة األداء كما إف تكفير اشتراطات السبلمة في كالطمأنينة كالراحة 

 بيئة العمؿ ستحد مف حكادث العمؿ كأمراض المينة داخؿ بيئة العمؿ.

حكادث العمؿ كاألسباب  الباحثة في ىذه الدراسة الى مفيكـ ستتطرؽالعمل: حادث  9.1.2

كة كالعامؿ المصاب كالعامميف في الشركة ككيفية الحد مف كالعكامؿ المسببة ليا كنتائجيا عمى الشر 

 إصابات العمؿ. 

 : مفيوم حادث العمل .1

ىك تمؾ اإلصابة الي تمحؽ بكياف اإلنسػاف ذاتػو سػكاء كانػت خارجيػة أك "ىو:  حادث العمل*  

رابات العصػبية داخميػة، ظػاىرة أك خفيػة، عضػكية أك نفسػية، )كػالجركح كالكسػكر كالحػركؽ كاالضػط

 .(6: ، ص2020بشيرم، ك ، وخنكف).  كالنفسػية"

الحادث الذم "في تعريؼ حادث العمؿ أنو ( 20، ص: 2017)أكلحيساف كآخركف،  كما أشار

 ".مما يحدث أضرارا تصيب الفرد حػدث دكف أف يكػكف متكقعػاي

ساب غيره. ككذلؾ "كؿ إصابة أك خمؿ، يصيب العامؿ سكاء كاف لحسابو أك لح حادث العمل ىو:

 .(35، ص: 2018)سبلمة،  خبلؿ قياـ العامؿ بعممو أك بدخكلو أك خركجو منو"
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  الناجـ عػػف القيػػاـ بعمػػؿ أك بمناسػػبتو لكػػؿ شػخص أجيػر أك يعمػؿ  الحػػادث": ىو عمــلالحادث

" عنػد صػاحب عمػؿ أك أكثػر أك عنػد رؤسػاء المؤسسػات كالمشػركعات بأم صفة كانت

 . (11، ص:2016 لعقكف،ك )رحماني، 

  اإلصابات التي تقع ألحد العامميف خبلؿ أدائو لعممو كتؤثر عمى أحد ": ىوحادث العمل

أبك عرابي، أعضاء جسمو بشكؿ مباشر أك غير مباشر كقد ينتج عنيا عاىة أك مرض ما" )

 (.20، ص: 2019

تمؾ  أنو: ارير فقد تكصمت إلىالباحثة عمى العديد مف المجبلت كاألبحاث كالتق كبعد إطبلع

اإلصابة التي تحدث لمعامؿ أثناء القياـ بتأدية مياـ عممو المناطة بو داخؿ بيئة العمؿ كبأمر مف 

صاحب العمؿ، أك خبلؿ ذىابو لمعمؿ أك عكدتو منو عمى أال يقكـ بتغيير الطريؽ المؤدية لمعمؿ 

أصيب بيا العامؿ بعد أف قاـ بتغيير  التي يسمكيا بشكؿ يكمي، فبل تعتبر إصابة عمؿ تمؾ التي

خط سيره المتعارؼ عميو لمكصكؿ لمعمؿ. كحادث العامؿ ىك ما يتسبب بفقداف جزء مف أجزاء 

الجسـ أك عاىة دائمة أك مؤقتو كيككف بشكؿ عارض كغير متكقع، حيث إنو يحدث خبلؿ فتره 

في إحداث خسائر عمى  كجيزة، مما يتسبب بإصابة عامؿ أك مجمكعة مف العامميف كيؤثر ذلؾ

مستكل المنشأة كعمى مستكل العنصر البشرم فيؤثر في العممية اإلنتاجية برمتيا، كما يؤثر في 

نفسية العامميف في المنشأة، ككفاءة أدائيـ كيقمؿ مف االلتزاـ التنظيمي كالشعكر باألماف كالرضا 

كما يؤثر في عائمة العامؿ  الكظيفي لدل العامميف بسبب بيئة العمؿ غير البلئقة في الشركة،

 المصاب أك المتكفى إذا ما كاف المعيؿ الكحيد ليـ أك كاف في مقتبؿ العمر. 

نما نفسية أيضان، كتأخذ كقتا  -فقط-كتجدر اإلشارة إلى أف آثار حادث العمؿ ليست  جسمانية كا 

ج طبي %، حيث تحتاج إلى عبل35طكيبل لمعبلج خاصة التي تككف نسبة العجز فييا أكثر مف 
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االجتماعية العامة"  كالرعايةخسراف جكدة الحياة " . كعبلج فيزياثيركبي، كما ليا أثار اجتماعية

  (. 3، ص: 2006العمؿ الدكلي،  )مكتب

العامؿ المصاب لف يستطيع العكدة لعممو كزمبلئو إذا كانت نسبة العجز عالية، أك أدت كما إف  

ج إلى العمؿ إذا ما تـ بتر جزء مف جسده كالقدـ أك إلى شمؿ كمي. كقد يخجؿ العامؿ مف الخرك 

"   اليد، كىذا ينـ عف اآلثار النفسية التي تنعكس عمى العامؿ كالعائمة كزمبلء العمؿ كالمجتمع.

" ) تعتبر العكامؿ النفسية كاحدة مف بيف أىـ المؤثرات عمى صحة كسبلمة األفراد في بيئة العمؿ

 (.  233، ص:2015عمكطي، 

ة نظر الباحثة، فإف كجكد مسببات كممارسات سمككية خاطئة لمعامؿ في بيئة العمؿ ىي كمف كجي

التي تؤدم إلى كقكع حكادث العمؿ، كتتسبب في إحداث عاىات مستديمة أك جزئية لمعامميف، أك قد 

 تككف بسبب بيئة عمؿ غير الئقة. 

  العمل:أسباب حادث . 2

 العمؿ ما يمي: ف مف أىـ األسباب التي تؤدم لكقكع حكادثإ

 عوامل وظروف شخصية تتعمق بالعامل: - أ

  كتتعمؽ بعدـ االنتباه أثناء أدائو لمياـ عممو، نتيجة التعثر بشيء ما، كىذا ناجـ عف عدـ

التخزيف كالترتيب السميـ داخؿ بيئة العمؿ؛ مما يؤدم إلى التزحمؽ عمى األرض، كقد يككف 

"حماية   .كالسقكطدمة تؤدم لبلنزالؽ ىناؾ مكاد لزجة عمى األرض أك السبللـ المستخ

، 2019 العمؿ الفمسطيني، )قانكف داخؿ بيئة العمؿ" العماؿ مف األخطار التي قد تنجـ

 .(135ص: 



 
 

 

39 
 

  عدـ ارتداء معدات الكقاية مف قبؿ العماؿ، كعدـ التزاميـ بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف

 الداخمية لمشركة.

 لشركة لمعامميف لممكاصفات كالمقاييس؛ كبالتالي ال عدـ مطابقة معدات الكقاية التي تكفرىا ا

 تحمييـ مف مخاطر المينة.

  اإلىماؿ مف قبؿ الشركة في تأميف بيئة العمؿ البلئقة خاصة كأف شركات األدكية تستخدـ

مكاد كيماكية شديدة السمية كحارقة، كينجـ عنيا أبخرة كغازات سامة إضافة إلى خطر 

 االنفجار.

 إىماؿ التدريب عمى المعدات " ف عمى طبيعة العمؿ كمخاطر المينة.عدـ تدريب العاممي

 (27،  ص:2018قمة اإلىتماـ بقكاعد السبلمة المينية" . ) سبلمة، -الجديدة 

  إىماؿ العامميف لمتعميمات المتعمقة باستخداـ المكاد األكلية الخاـ في التصنيع كاآلالت كعدـ

مكاد الكيماكية المستخدمة لتصنيع األدكية، انتباه العامميف لبطاقات التعريؼ عمى ال

، لذا كبطاقات تشغيؿ اآلالت التي تحتكم عمى كؿ التفاصيؿ المتعمقة باآلالت كالمكاد الخاـ

لممكاد " تحمي القكانيف األفراد مف التعرض    تـ صياغة القكانيف إللزاـ العامميف بيا. 

 (.116، ص: 2017 ،لدغيـ)االكيماكية المسببة ألمراض المينة كحكادث العمؿ" 

 عوامل تتعمق بظروف العمل: - ب

 الت، أك في مناطؽ ـ كجكد مسافات آمنة بيف اآلعدـ ترتيب بيئة العمؿ كتنظيميا، كعد

التخزيف، كعدـ كجكد شفاطات لسحب اليكاء كتنقيتو كتجديده، كعدـ التخمص مف المكاد 

  يمة.الكيماكية كاألدكية التالفة كالمعدات المستخدمة بطريقة سم
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  أك خمؿ  كالرافعة الشككيةعدـ تدريب العامميف عمى قيادة اآلالت المستخدمة في التخزيف

. " االىتماـ بعنصر التدريب كالمعرفة لدل العامميف"في تمؾ اآلالت كعدـ متابعة صيانتيا. 

 (.139، ص: 2012عايش، ك ، )اليابيؿ

  جو العمالة لمعمؿ لدل االحتبلؿ؛ قمة الخبرة لدل العامميف، كالنقص في األيدم العاممة كتك

بسبب تفاكت األجكر بيف إسرائيؿ كالضفة الغربية، حيث تعتبر األجكر متدنية مقارنة 

بإسرائيؿ؛ مما يؤثر في الكضع المعيشي لمعامميف كالحالة النفسية ليـ كيقمؿ مف الشعكر 

 بالرضا الكظيفي لدييـ.

 .مخاطر السبلمة المينية في الحياة "  المخاطر الكامنة في بيئة العمؿ بكافة أنكاعيا

رشيد، )الكظيفية تـ تصنيفيا الى المخاطر الفيزيائية، الكيماكية، الميكانيكية، البيكلكجية" 

 .(4:ص ،2016

  .عدـ تطبيؽ األنظمة كالقكانيف داخؿ بيئة العمؿ مف قبؿ الشركة 

  .عدـ تكفير اإلدارة العميا معدات الكقاية لمعامميف 

غير البلئقة تؤدم لكقكع حكادث العمؿ في الشركة كمف الطبيعي أف يككف ىناؾ  إف بيئة العمؿ

 أك عجزآثار سمبية ناجمة عف تمؾ الحكادث لمعامؿ الذم قد يخسر حياتو أك جزء مف جسمو 

زمبلئو كمي أك جزئي لمعامؿ. كقد تؤدم إصابة العامؿ إلى ضرر نفسي لمعامميف بالشركة مف 

بالنسبة لمشركة فستتكبد خسائر جمة مف عبلج العامؿ أك تعكيضاتو  كرؤسائو. كأماالعمؿ  في

 أك إعادة تأىيمو، كصيانة اآلالت المسببة لمحادث.

 



 
 

 

41 
 

 النتائج السمبية الناجمة عن حوادث العمل ومنيا: . 3

 مف أمراض المينة كالربك كالصمـ الميني كأمراض الجياز  )المعاناة ةأضرار ميني

، 2019العمؿ الفمسطيني،  )قانكفحسبما كرد في ك  . .... الخ(اليضمي كالتنفسي 

أمراض اض المينة كنكعية تمؾ األمراض. "عة المكاد المسببة ألمر ي( كضح طب47ص:

المييجة" كتنجـ تمؾ األمراض نتيجة  الجياز التنفسي الناتجة عف التعرض لمغازات كاألبخرة

بيئة العمؿ مما يؤثر في جكدة الغازات كاألبخرة الضارة المكجكدة داخؿ  الستنشاؽالتعرض 

 .الكظيفيةالحياة 

  أضرار بيئية مثؿ: التمكث داخؿ بيئة العمؿ كخارجيا نتيجة عدـ التخمص السميـ مف المكاد

الكيماكية كاألدكية التالفة كالمعدات المستخدمة؛ كبالتالي التسبب بتمكث اليكاء كالتربة 

 كالماء.

  كظيفية كعنصرىا األساسي اشتراطات السبلمة بتطبيؽ جكدة الحياة ال االىتماـإف عدـ

بط المعنكيات كتزرع الخكؼ ثت"المينية سيؤدم الى الخكؼ كالقمؽ لدل العامميف.  

 ضرارمما يزيد مف األ  (.14، ص:2016، )رشيدكالفكضى كتؤدم الى تبذير المكارد" 

مى العمؿ مما عنيا العجز دائـ أك مؤقت كعدـ القدرة ع كالتي ينجـيف، بالعامم المتعمقة

 سيؤثر عمى الحالة النفسية لمعامؿ كلمزمبلء في العمؿ كالخكؼ كالقمؽ. 

  أضرار اقتصادية تتعمؽ بالمنشأة كينجـ عنيا خسائر مالية كبيرة، كخسارة المعدات كالسمعة

قانكف العمؿ " )"كقكع حادث عمؿ جسيـ يؤدم إلى تكقؼ العمؿ الطيبة في السكؽ.

  (.218ص: ، 2019، (2000)( لسنة 7الفمسطيني رقـ )
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( كتـ 2000( كالذم تـ إقراره في سنة )7كتقصد الباحثة رقـ قانكف العمؿ الفمسطيني )

 (.2019طباعة لنسخة الحديثة منو عاـ )

لذلؾ يجب عمى الشركات أف تعمؿ عمى الحد مف تمؾ الحكادث بكافة الكسائؿ كاألساليب مف خبلؿ 

ة كمشرفي السبلمة، كتكفير جميع اشتراطات السبلمة المينية في إدارة السبلمة المينية داخؿ المنشأ

بيئة العمؿ، كمكاكبة التغييرات كالتطكرات العالمية في مجاؿ السبلمة المينية، كتطبيؽ البرامج 

 كالقكانيف الخاصة بالسبلمة المينية.

مف خبلؿ خبرة  كحتى تعمؿ الشركة عمى الحد مف حكادث العمؿ كمنعيا ال بد مف االلتزاـ بما يمي 

  الباحثة العممية.

 .تكفير بيئة العمؿ البلئقة الخالية مف مخاطر المينة المختمفة 

 .االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف الداخمية لمشركة 

  تدريب العامميف كتأىيميـ؛ لتحفيزىـ عمى اإلبداع كاالبتكار كتشجيعيـ عمى االلتزاـ بارتداء

نقص  إف"  ا يتعمؽ بااللتزاـ باشتراطات السبلمة.معدات الكقاية، كخمؽ الكعي لدييـ بم

 (.41، ص: 2014، محجكب) الخبرة كالتدريب قد يؤدم الى حدكث إصابات العمؿ"

  أف تقكـ إدارة السبلمة المينية داخؿ الشركة كالجيات ذات العبلقة بدراسة أسباب اإلصابة

 كطبيعتيا كنكعيتيا كتحميميا؛ مف أجؿ كضع حمكؿ لمحد منيا. 

  فير مشرفي سبلمة داخؿ الشركة لمتابعة العامميف في بيئة العمؿ كالرقابة عمييـ لمتأكد تك

 مف التزاميـ باألنظمة كالقكانيف. 

  .التعاكف كتبادؿ الخبرات بيف الزمبلء في بيئة العمؿ 
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  أف يككف ىناؾ قناعة لدل اإلدارة العميا بتكفير عيادة طبية داخؿ الشركة كطبيب ميني

ر طبيب العمؿ مف اإلجراءات التي تككف ضمف نظاـ إدارة السبلمة يعتب" متخصص.

، 2012".) ىدار،العماؿ المرضى ك تقديـ العبلج ليـمى الكشؼ عبالمينية، ييتـ 

 (.30ص:

  أمراض المينة:   10.1.2

 العتقادىاأىـ المسببات لحدكث أمراض المينة داخؿ بيئة العمؿ  في ىذا البند تناقش الباحثة

التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف، كىذا ما ستشير لو نتائج الدراسة  االلتزاـفي  أنيا تؤثر

إلى أىـ المفاىيـ كاألسباب المؤدية لحدكثيا  كما كتشيرااليجاب،  مكضكع البحث بالنفي أك

كنتائجيا عمى العامؿ كالشركة. لقد عرؼ الباحثكف أمراض المينة بالعديد مف التعريفات 

 المفاىيـ التالية:منيا  استنبطت الباحثة

جسػمانية يسػببيا العمػؿ خػبلؿ فتػرة مػف  عمػبلن "  تعتبر أمراض المينة :مفيوم أمراض المينة .1

 (.39، ص:2016، )بف ددكش الػزمف ال تظير أعراضػيا إال بعػػد مػػدة"

، شريطة "حالة مف االعتبلؿ التي قد تصيب أحد العامميف خبلؿ أداء ميامو الكظيفية كما أنيا

أبك عرابي، ) .أف يككف مسبب ىذا االعتبلؿ ىك أحد اآلالت أك المكاد المستخدمة بالعمؿ"

 (.19ص:  ،2019

كترل الباحثة أف أمراض المينة ىي: تمؾ األمراض التي تصيب العامؿ أثناء تأديتو لمياـ عممو 

 . الفيزيائية(لمخاطر كىك مف ا )الضجيجبسبب المخاطر المحتممة كالمكجكدة في بيئة العمؿ مثؿ: 
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ديسيبؿ يجب أف تقؿ مدة التعرض ليا  85مثاؿ: كمما "زاد الضجيج داخؿ بيئة العمؿ عف أكثر مف 

بؿ ي( ديس90ساعات أما اؿ) 8بؿ تككف مدة التعرض ليا يديس (85)إلى نصؼ المدة، فمثبلن اؿ 

(. 199، ص:2019ساعات، حسب ما نص عميو "قانكف العمؿ الفمسطيني،  4فمدة التعرض ليا 

كالديسيبؿ ىي كحدة يتـ استخداميا لقياس شدة الضجيج الناجمة عف اآلالت كغيرىا داخؿ بيئة 

لضكضاء؛ ألنيا قد تسبب الصمـ امضجيج ك لالعمؿ كخارجيا. لذلؾ ال بد مف تقميؿ فترة التعرض 

سيئة  الميني لمعامؿ، كىك أحد أمراض المينة، كقد تسبب أمراض المينة حالة نفسية كجسدية

 . لمعامؿ تؤثر في جكدة الحياة الكظيفية لمعامؿ

األمراض المينية في فمسطيف ال يكجد أم بيانات أك رصد أك تكثيؽ ليا" )التكصيؼ الكطني "

 . (40، ص: 2015 لمسبلمة كالصحة المينية،

ي ؤثر فت أنيا العتقادىاسببات لحدكث أمراض المينة داخؿ بيئة العمؿ الم أىـالباحثة ناقش كت

كىذا ما ستشير لو نتائج الدراسة مكضكع البحث بالنفي التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف،  االلتزاـ

 .االيجاب أك

 أسباب أمراض المينة ما يمي:. 2

  أسباب متعمقة بسمككيات العامؿ في العمؿ: الشركد كاإلىماؿ، كعدـ الخبرة، كالعمر الصغير

إضافة إلى األسمكب بالنفس كالميارة في العمؿ،  ، كالثقة الزائدة(25-15المتراكح بيف )

الخاطئ في التعامؿ مع بيئة العمؿ، ككجكد عاىة مستديمة أك دائمة لدل العامؿ أك اضطراب 

 نفسي.
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  كىي نتيجة المخاطر الكيماكية المتكاجدة في بيئة العمؿ التي العمؿ متعمقة ببيئةأسباب :

تمفة كآثارىا عمى الجمد، كالتسمـ نتيجة تسبب الضرر لمجسـ البشرم مثؿ: الحركؽ المخ

استنشاؽ الغازات كاألبخرة الناتجة عف عمميات التصنيع كاألتربة كاألغبرة في بيئة العمؿ؛ مما 

 . يؤثر عمى الجياز التنفسي كيتسبب بعدة أمراض منيا: مرض الربك كىك أحد أمراض المينة

فاكت في نسبة كجكدىا كتأثيرىا عمى الحياة ية بالعديد مف الخكاص التي تتاك "تتميز المكاد الكيم

 (.176، ص: 2019شرخ كآخركف،  أبك) البشرية"

إف المخاطر الميكانيكية مثؿ: حركة اآلالت كالمعدات الميكانيكية في بيئة العمؿ كالمخاطر  

الفيزيائية الناجمة عنيا مثؿ: الضجيج كالضكضاء كالحرارة كالبركدة كاإلشعاعات، تؤدم إلى أمراض 

المينة خاصة إف لـ يمتـز العامؿ بارتداء معدات الكقاية كالسماعات ذات المكاصفات عالية الجكدة، 

 8( 2019ككذلؾ عند التعرض لمضجيج لساعات محددة كىي حسب )قانكف العمؿ الفمسطيني، 

بؿ" كيقؿ التعرض كمما ارتفع الضجيج، كذلؾ ي( ديس85)ساعات في حاؿ كاف الضجيج لآللة 

كالتعرض لئلشعاعات كالتيكية السيئة كالحرارة أك البركدة العالية كاإلجياد  .... الخ.ت االىتزازا

المفرط لدل العامؿ مما يؤثر في األعصاب كالعضبلت كالعظاـ، كأخيران تمؾ التي تنجـ عف 

كالبكتيريا كالطفيميات كحيكانات تجارب مريضة أك زمبلء مرضى  )كالفيركساتالمخاطر البيكلكجية 

أف إف كجكد المخاطر داخؿ الشركات الصناعية ال يمكف  "معد مثؿ التياب الكبد الكبائي(.  بمرض

الجيدة كالتخطيط السميـ يمكف تخفيض نسبة اإلصابة بالمخاطر  ًن  منع حدكثيا كميا؛ كلكف باإلدارةي

 .(164،  ص:2015المينية إلى الحد االدنى".) عجاؿ كشنشيح، 

 ينة وأثرىا في العاممين والشركة ومنيا ما يمي: النتائج الناجمة عن أمراض الم .3
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ىناؾ العديد مف اآلثار الناجمة عف أمراض المينة كمنيا: آثار نفسية كاجتماعية كاقتصادية عمى 

كفقداف مصدر الرزؽ، كالنفقات الخاصة بالعبلج التي قد يتنصؿ  )األلـالعامميف كعائبلتيـ مثؿ: 

ؿ، حيث إف المصاريؼ العبلجية ألمراض المينة عالية منيا أصحاب العمؿ، كيتكفؿ بيا العام

الكمفة، الخكؼ كالقمؽ مف إحضار عامؿ آخر كبالتالي فقداف العمؿ، عدـ التمكف مف الحصكؿ 

"  عمى عمؿ آخر، التأثير في معنكيات العامميف في الشركة نتيجة بيئة العمؿ غير البلئقة.

  (.82، ص:2007" ) حناف، نة معينةاألمراض المينية تحصؿ لؤلشخاص العامميف في مي

المتمثمة في: اإلضاءة كالضكضاء كالرطكبة كالحرارة كالتمكث،  ظركؼ العمؿ الماديةأما بالنسبة ل

كاآلالت كالمعدات المختمفة، التي تؤدم إلى ضغكط العمؿ كتعتبر مصدران مف مصادر الضغط 

اإلرادة لدل اإلدارة العميا في تمؾ  عمى العامميف في شركات األدكية كمصانعيا، فبل بد مف كجكد

ظركؼ العمؿ البيئة " الشركات لتكفير اشتراطات السبلمة كتكفير بيئة عمؿ الئقة لمعامميف لدييا. 

التي يعمؿ بيا األفراد، حيث يؤثر  الخ .كالتيكية.المادية لمعمؿ كاإلضاءة كاألثاث كتنظيـ المكاتب 

راد، كربما تؤدم إلى حدكث االكتئاب كاإلحباط عمى كفاءة عدـ تكافر البيئة السميمة عمى سمكؾ األف

نتاجية الفرد  (.14: ، ص2010، )البقمي "األداء كا 

كما إف الظركؼ المادية لمعمؿ كما تحتكيو مف مخاطر مينية ناجمة عف العكامؿ المادية مثؿ: 

الشديدة، طريقة تصميـ المكاتب، كمستكل شدة أك خفكت اإلضاءة، كدرجة الحرارة، كالبركدة 

الصحة كالسبلمة تزيد مف احتماؿ التعرض إلى مخاطر مينية مختمفة.  المساندة، ككسائؿكالخدمات 

 االلتزاـعمى سبلمة العامميف داخؿ بيئة العمؿ مما يؤثر عمى كىذه العكامؿ يككف ليا أثر مباشر 
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)العنزم، " ؿمستكل كفاءة األداء كحب أك نفكر مف العم" . التنظيمي كالرضا الكظيفي لدييـ

 .(32-30، ص ص: 2013

بتطبيؽ اشتراطات السبلمة  االلتزاـجكدة الحياة الكظيفية، كعدـ تحسيف عدـ كتجدر اإلشارة إلى أف 

التنظيمي كالرضا  االلتزاـعدـ العامميف مف حيث المينية داخؿ بيئة العمؿ، سينعكس عمى 

مما يؤدم ، داخؿ بيئة العمؿ، لمينيةالشركات ال تمتـز بتطبيؽ قكانيف السبلمة ا الكظيفي، ألف

ما بيف حياة العمؿ مكازنة عمى التيـ عدـ قدر كبالتالي عمى عمى العامميف  مختمفةمينية لضغكط 

 بسبب عدـ جكدة الحياة الكظيفية في تمؾ الشركات. يةكالحياة االجتماعية كاألسر 

 كية الفمسطينية كأىـ أنكاعيا.كستتطرؽ الباحثة إلى أىـ المخاطر المينية التي تكاجو شركات األد

 .المخاطر في شركات األدوية الفمسطينية 11.1.2

 أنواع المخاطر:. 1

"تتعرض الشركات لمعديد  . تكمف العديد مف المخاطر بيف ثنايا بيئة العمؿ داخؿ شركات األدكية 

، 2015، )معاني"  مف المخاطر التي تؤثر سمبان عمى مجمؿ األداء الكظيفي كالسمككي لمعامميف

سبلمة العامميف فييا سكاء أكانت مخاطر فيزيائية كالضجيج كالكيرباء ييدد ذلؾ  (، كقد11ص:

كالمكاد الحارقة، أك بيكلكجية كاألتربة كاإلشعاعات، أك مخاطر كيماكية كاألبخرة السامة كالغازات 

رفع المكاد الخاـ في  المستخدمةالفيركسات كالبكتيريا، أك ميكانيكية مثؿ اآلالت كالمعدات مثؿ 

 كالدكائية كتخزينيا كنقميا مف مكقع آلخر.
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 (Physical Hazards) المخاطر الفيزيائية

اإلضاءة  الضكضاء تتمثؿ المخاطر الفيزيائية في بيئة العمؿ عمى النحك التالي: الحرارة، الضجيج،

 ، كاالىتزازات.كالكيرباء، التيكية

نتيجة التفاعبلت الكيماكية لكف درجة مئكية،  37البشرم  إف الدرجة الطبيعية لدرجة حرارة الجسـ

ت الضارة التي يتعرض ليا الجسـ قد ترتفع أك تنخفض درجة حرارة عاداخؿ معامؿ األدكية كاإلشعا

الجسـ، كذلؾ بسبب )درجة حرارة اليكاء داخؿ بيئة العمؿ، سرعة اليكاء، الرطكبة أم جزيئات 

درجة حرارة األسطح في بيئة العمؿ(؛ كلذلؾ عمى اإلدارة العميا في البخار التي تككف عالقة باليكاء، 

الشركة أف تكفر كافة معدات ككسائؿ الحماية لمعامميف حسب المكاصفات حتى ال تحدث أية آثار 

 . التنظيمي كالرضا الكظيفي داخؿ بيئة العمؿ االلتزاـأك في درجتي  سمبية لمعامؿ تؤثر في سبلمتو

لكقاية العامميف مف التعرض لدرجات حرارة عالية في بيئة سبلمة كسائؿ ال كما كتعتبر مف أىـ 

تركيب شفاطات لتجديد اليكاء داخؿ بيئة العمؿ، مف خبلؿ العمؿ التيكية الجيدة داخؿ بيئة العمؿ، 

بالقكانيف  كااللتزاـالسامة الناجمة عف بيئة العمؿ، الغازات كاألغبرة كاألبخرة العمؿ عمى شفط 

يجب أف "  أثناء العمؿ. كأخذ فترات مف الراحةتعرض العامميف لتمؾ المكاد الخطرة. لفترات الناظمة 

ال تزيد شدة الضكضاء في مكاف العمؿ كقكؼ العامؿ كعند مستكل األذنيف عف المستكيات اآلمنة". 

 (.148ص: ،2019، ) قانكف العمؿ الفمسطيني

القياـ بعزؿ جميع ر بيئة العمؿ اآلمف مف خبلؿ اإلدارة العميا في الشركة عمى تكفيعمى كما يجب  

المكاد التي يكمف فييا خطر كالسكائؿ المستخدمة في عمميات التصنيع، كضع حكاجز كاقية عمى 

اآلالت المستخدمة، تركيب شفاطات لتجديد اليكاء، كشفط الركائح المنبعثة كالسامة كاألغبرة كاألتربة 

ؿ لممبلبس التي تمتص العرؽ كتحمي مف الحريؽ في حاؿ كضركرة ارتداء العامفي بيئة العمؿ، 



 
 

 

49 
 

ال بد لشركات األدكية اف تشتمؿ عمى نظاـ دقيؽ جدا " حدكث انفجارات أك حريؽ في بيئة العمؿ.

 (.18، ص: 2018لمكقاية مف المخاطر" ) جرايسة، 

تمفة أما بالنسبة لمضجيج كالضكضاء فيك صكت شديد اإلزعاج يصدر عف اآلالت كالمعدات المخ

المكجكدة في بيئة العمؿ الداخمية، كتتسبب في األضرار لمعامميف بحيث تؤثر في القنكات السمعية 

ليـ؛ مما قد يفقدىـ السمع كميان أك جزئيان. كىذا يعتبر مف أمراض المينة كيسمى الصمـ الميني، 

مدكاء، إضافة إلى ل المصنعةكىي تنتج خبلؿ عمميات التعبئة كالتغميؼ كالتعميب، كاستخداـ اآلالت 

الضكضاء الناجمة عف بيئة العمؿ الخارجية. كلمكقاية مف الضجيج كالحفاظ عمى سبلمة العامميف 

يجب عمى الشركة  كضع مكاد عازلة عمى الجدراف كاألسقؼ كاآلالت التي يصدر منيا الضجيج، 

الكقاية  كاستعماؿ آالت تكنكلكجية حديثة غير مزعجة كال يصدر منيا ضجيج، تكفير معدات

لزاميـ بارتدائيا أثناء عمميـ في مكاقع الضكضاء مثؿ سماعات األذف، كيجب  الخاصة لمعامميف كا 

أف تككف مطابقة لممكاصفات، كعدـ تعرضيـ ليا لفترات طكيمة، كأخذ قسط مف الراحة اثناء العمؿ، 

عريؼ عمى كؿ آلة الصيانة الدائمة لآلالت كتدريب العامميف عمى كيفية استعماليا، كجكد بطاقة ت

تشرح آلية استخداميا كدرجة خطكرتيا ككقت الصيانة المستقبمي ليا، كضع حكاجز عمى األجزاء 

( 150تزيد درجة الضكضاء عف )" كيجب أف ال  .المتحركة منيا لحماية مستخدمييا مف العامميف

 .(200، ص: 2019،( 2000( لسنة )7رقـ ) العمؿ الفمسطيني )قانكف" ديسيبؿ

 .كالضجيج(كحدة عالمية تستخدـ لقياس الضكضاء  سيبؿ)الدي

كما يجب عمى الشركة االىتماـ باإلضاءة في بيئة العمؿ لتككف مناسبة كمبلئمة لمعامؿ كلطبيعة 

السيئة داخؿ بيئة العمؿ قد تؤدم لمعديد مف حكادث العمؿ كأمراض المينة مثؿ  فاإلضاءةالعمؿ، 

؛ مما يسبب العديد باألشياء، التزحمؽ كالسقكط عمى األرضالسير بسرعة كاالرتطاـ البصر،  )فقد
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مف الحكادث في العمؿ، لكف إذا تكفرت اإلضاءة الجيدة في بيئة العمؿ، فإنيا تؤدم إلى الشعكر 

بالرضا الكظيفي، كبالتالي كفاءة األداء كااللتزاـ التنظيمي؛ ألف بيئة العمؿ البلئقة تؤدم إلى 

ماف كالراحة كالطمأنينة. كلمكقاية مف مخاطر الكيرباء يجب فصؿ إحساس العامميف باألمف كاأل

مف العمؿ، كأف يتـ تصميـ شبكة  االنتياءالتيار الكيربائي عند القياـ بإجراء أعماؿ الصيانة كعند 

الكيرباء بحيث تتحمؿ األحماؿ الكيربائية الزائدة، عزؿ جميع التمديدات الكيربائية بمكاد عازلة ال 

بعادىا عف مصادر المياه كالحرارة تصميا المياه تركيب قكاطع أكتكماتيكية لفصؿ  "  .كالحرارة كا 

، 2019، (2000( لسنة )7رقـ ) العمؿ الفمسطيني قانكف) ."التيار فكران في حاؿ حدكث طارئ

(، كتركيب مفاتيح كقكاطع كلكحات كيربائية جديدة، ككضع لكحات إرشادية كتحذيرية 150ص: 

 لمعامميف.

يجب تيكية أماكف العمؿ باستمرار  العمؿ: حيثداخؿ بيئة  االىتماـ بالتيكيةإلى ضركرة إضافة 

حتى يخرج اليكاء الفاسد كيتجدد، كبالتالي عدـ حدكث أم ضرر لمعامميف، بحيث تككف بيئة العمؿ 

آمنة. كيجب تكعية العامميف بخطر التعرض لدرجات بركدة أك حرارة عالية؛ ألنيا ستؤثر في 

كالدخكؿ إلى ثبلجات حفظ األدكية حيث تككف درجات البركدة عالية كغير مبلئمة لدرجة  سبلمتيـ

 .(13ص: ، 2018جرايسة، تكفر مراكز التيكية كالتبريد كاإلضاءة". ) "  .حرارة اإلنساف

أما بالنسبة لبلىتزازات الناجمة عف اآلالت المستخدمة: فتعتبر مف إحدل المخاطر الفيزيائية التي 

اآلالت الميكانيكية، مثؿ: الضاغطات  ليا العاممكف الفنيكف كالعماؿ الذيف يستخدمكفيتعرض 

كالكابسات. كيتكلد االىتزاز مف استخداـ اآللة، كقد يؤثر سمبان في العامميف في حاؿ استخداـ 

األدكات لفترات طكيمة؛ مما يؤثر في العضبلت، كبالتالي يجب أخذ كؿ تدابير السبلمة في بيئة 



 
 

 

51 
 

لمنع حدكث ذلؾ مثؿ: تنظيـ العمؿ، كأخذ فترات راحة، كعدـ الجمكس المستمر عمى  العمؿ

  الكرسي، حيث يجب الحركة كالقياـ بتماريف خفيفة لتنشيط العضبلت.

ترل الباحثة أنو مف الضركرم أف تعمؿ الشركة عمى تكفير كؿ اشتراطات السبلمة المينية التي 

العمؿ، مف حيث تكفير درجة الحرارة كالبركدة كالرطكبة  تحد مف المخاطر الفيزيائية داخؿ بيئة

تككف نسبة الضكضاء عالية، حيث يجب عمى  كأالالمبلئمة لمعامميف، كتكفير اإلضاءة المناسبة، 

الشركة الحد مف الضجيج كالضكضاء، كتكفير معدات الكقاية لمعامميف حتى ال يصابكا بالصمـ 

بعادىا عف مصادر الحرارة كالمياه، ككضع  الميني، كيجب عزؿ األسبلؾ الكيربائية المكشكفة كا 

لكحة الكيرباء بعيدان عف األماكف التي يتكاجد فييا العاممكف. كذلؾ أف تحد الشركة مف نسبة 

التعرض لئلشعاعات المؤينة كالضارة لمعامميف، بتقميؿ الكقت ضمف الحد المسمكح بو في القانكف، 

  خاصة لمحد مف تمؾ المخاطر. لذلؾ ال بد لمشركة مف كضع ميزانية

 (Chemical Hazardsالمخاطر الكيماوية )

األتربة العضكية كغير العضكية الداخمة  :مف أىـ مصادر المخاطر الكيمياكية في معمؿ األدكية

في تصنيع الدكاء التي يتـ استنشاقيا، كقد تسبب خطرا عمى األجيزة التنفسية كاليضمية كالعصبية. 

التعرض يؤدم الكيماكية المستخدمة في بيئة العمؿ،  السكائؿ(مات كالمطيرات )إضافة إلى المعق

كلؤلبخرة إلى تأثر العيكف كالجمد، حيث بعضيا يسبب الصداع كاليكد، كبعضيا يسبب  لمغازات

عمميات اإلنتاج قد يككف ليا أثر  فيالمكاد المستعممة كالمتداكلة  " ، كأف حساسية في الجمد كالعيكف

 (.106، ص: 2018كبيئة العمؿ" )حامد،سبلمة العامميف ضار عمى 

أما مخمفات تمؾ المكاد الكيماكية كالدكائية الضارة المنتيية الصبلحية أك الممكثة منيا أك المعدات 

استخداـ المكاد في تكصيؿ تمؾ األدكية مف مكاف آلخر في بيئة العمؿ أك خارجيا، ك  تستخدـالتي 
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 -أم معالجة النفايات الصادرة عنيا -كآلية التخمص منيا أك تدكيرىا الكيماكية كنقميا كتخزينيا،

فتؤدم إلى أف يتعرض العاممكف خصكصان في شركات األدكية، كبالتحديد ىؤالء العماؿ الذيف 

يتعاممكف بشكؿ مباشر مع تمؾ المكاد الخطرة كشديدة السمية كالحارقة؛ مما يتسبب بالعديد مف 

في سبلمتيـ، كتؤثر تمؾ المكاد في جميع أعضاء الجسـ كمنيا: ) الغازات  اآلثار السمبية التي تؤثر

كاألبخرة السامة المنبثقة عف تمؾ المكاد كاألغبرة كالمكاد الصمبة كالسائمة المستخدمة في التصنيع، 

حيث يتـ التعرض لتمؾ المكاد السامة كالقاتمة أحيانان عف طريؽ الجياز التنفسي، كالجمد كالفـ كقد 

 بب في ما يمي: تتس

التسمـ كاالختناؽ مما يتسبب بنقص التركية لمدماغ، كتؤدم إلى تمؼ في الدماغ كمي أك جزئي، 

إضافة إلى الحركؽ في مراحميا جميعا، حيث إذا كقعت عمى الجمد عف طريؽ الخطأ تؤدم لحركؽ 

 )األزمة( كما تتسبب في أمراض مينية مثؿ الربك مباشرة، كقد تككف مف أصعب درجات الحركؽ،

كما تؤدم إلى التيابات في األنؼ كالعيكف كالفـ، نتيجة التعرض مباشرة أك أمراض كالسرطاف، 

الحرائؽ كاالنفجارات داخؿ مختبرات الشركة بسبب التجارب لتمؾ المكاد الشديدة السمية كالخطيرة 

مى كالكبد، إضافة إلى التي يتـ اجراؤىا. إضافة إلى التسبب بأمراض مزمنة مثؿ: التيابات الرئة كالك

-10)أمراض مختمفة أخرل قد تككف مزمنة، كيتـ اكتشاؼ بعضيا بعد فترة زمنية طكيمة أكثر مف 

فمف  الميني،سنة؛ مما يؤدم لصعكبة العبلج، بسبب افتقار فمسطيف إلى عيادات الطب  (15

في في ىذا المجاؿ تبيف عدـ كجكد تخصص الطب الميني  الباحثة كاطبلعياخبلؿ عمؿ 

 ، 2019بك جمعة، تأميف بيئة عمؿ آمنة خالية مف المخاطر لمعامميف". )"الجامعات الفمسطينية. 

 .(21ص:
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كمف كجية نظر الباحثة، ال بد مف التنسيؽ بيف كزارة العمؿ ككزارة التربية، ككزارة التعميـ العالي 

تقـك كزارات التربية  كالجامعات الفمسطينية لفتح تخصص طب ميني في الجامعات الفمسطينية، كأف

كجكد  ةكضركر كالتعميـ، كالتعميـ العالي، ككزارة العمؿ بالتكعية كاإلرشاد ألىمية ىذا التخصص 

، أطباء مينييف في فمسطيف؛ إلجراء الفحكص المينية البلزمة لمعماؿ المصابيف بأمراض المينة

كسائؿ كأساليب مف اتباع  حتى تتمكف الشركات مف حماية عاممييا مف مخاطر المينة، ال بد لياك 

 مف ذلؾ:لمكقاية مف المخاطر الكيماكية المحتممة كالحد منيا، ك 

كضع بطاقة تعريؼ المكاد الكيماكية كبياناتيا التي يستخدميا يجب عمى شركات األدكية الفمسطينية 

طبلع العامميف عمييا ككضع الصؽ عمى األكعية التي تحتكم عمى تمؾ المكاد مع شر  ح العماؿ، كا 

إضافة إلى حرص العامميف أثناء التعامؿ مع المكاد الكيماكية  ألخطارىا كخصائصيا كمكاصفاتيا،

 -إف أمكف-الخطرة، كأف يتـ التعامؿ مف قبؿ متخصصيف،  كاستبداؿ المكاد الكيماكية الخطرة 

ة كعزليا بمكاد أقؿ خطكرة، كالتقميؿ مف ساعات تعرض العامميف لتمؾ المكاد، تخزيف المكاد الكيماكي

بشكؿ جيد حسب األصكؿ، كعدـ تخزينيا بالقرب مف مكاد مؤكسدة أك قابمة لبلشتعاؿ، كأف تخزف 

في أماكف منخفضة يسيؿ الكصكؿ إلييا، كأف تخزف في مكاف بارد كأف يككف المخزف منفصبل عف 

مى المصنع، كجكد أجيزة خاصة بالشفط لشفط الركائح المنبثقة عف تمؾ المكاد، كضع ممصقات ع

المكاد الكيماكية تشرح مخاطرىا كبمد المنشأ، كقراءتيا بشكؿ جيد مف قبؿ المتعامميف مع تمؾ المكاد،  

تدريب العامميف كتأىيميـ عمى كيفية التعامؿ مع تمؾ المكاد، كالمحافظة عمى نظافة المكقع كاألكعية 

لزاـ العا مميف عمى استخداـ كسائؿ كالدكارؽ المستخدمة، كالنظافة الشخصية لممتعامميف معيا، كا 

الكقاية كالحماية الشخصية أثناء التعامؿ مع تمؾ المكاد مثؿ: )النظارات كالكمامات كالكفكؼ 

كالمريكؿ كالحذاء( عمى أف تككف تمؾ المعدات مطابقة لممكاصفات كالمقاييس، كاستبداؿ المبلبس 
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تنظيفيا، كجكد نظاـ إطفاء جيد التي تعرضت لممكاد الكيماكية أثناء العمؿ كتخزينيا بشكؿ سميـ ك 

بالدفاع المدني بنظاـ اإلنذار، كضع لكحات إرشادية، منع التدخيف، كجكد صندكؽ إسعاؼ  كمرتبط

إجراء الفحكص الطبية االبتدائية كالدكرية في كؿ طابؽ في المصنع كالمخازف كالشركة، إضافة إلى 

لمكاد الكيماكية؛  لمعرفة الكضع الصحي لمعامميف الفنييف الذيف تككف طبيعة عمميـ التعامؿ مع ا

 . ليـ كاكتشاؼ أية أمراض مينية قد يتعرض ليا العاممكف أثناء العمؿ مبكران إلعطائيـ العبلج البلـز

 (.59، ص:2019" تكفير كسائؿ اإلسعاؼ الطبي لمعماؿ في المنشاة". ) قانكف العمؿ الفمسطيني،

فية التعامؿ معيا كطريقة تأثيرىا عمى اإلنساف، تحديد نكعية المادة الكيميائية ككيكما يجب 

تنظيؼ المكاد المنسكبة بالطريقة المناسبة  كاإلسعافات األكلية البلزمة في حاؿ حدكث مشكمة ما،

كاستعماؿ األلبسة الكاقية كمعدات الكقاية كأخذ كؿ االحتياطات البلزمة، كالخاصة لكؿ مادة، 

قيات العينيف، كتكفير مغاسؿ مف الماء المقطر في أماكف الفردية: كأجيزة التنفس كالقفازات ككا

صناعة الدكاء كتركيبو؛ ليتـ غسؿ العضك الممكث بالدكاء فكران في حاؿ مبلمسة الدكاء ألم جزء مف 

االحتفاظ بالمكاد القابمة لبلشتعاؿ ك أجزاء الجسـ، كحفظ المكاد الكيميائية الخطرة في أكعية خاصة، 

" تخزيف المكاد الكيماكية كالتخمص مف تمؾ   كفي مكاف جيد التيكية. رمبعيدان عف أم مصدر حرا

 (.156، ص:2019المكاد كمعالجة نفاياتيا" قانكف العمؿ،

 (Mechanical Hazards)المخاطر الميكانيكية 

حيث تكمف بيف ثنايا اآلالت كالمعدات الميكانيكية، التي يتـ استخداميا في شركات األدكية لمتصنيع 

كالخطرة في اآلالت  ةاألجزاء المتحرككتتسبب  المصنعةكالرفع كالجر كالتخزيف لممكاد الدكائية  كالنقؿ

المستخدمة بالعديد مف حكادث العمؿ كأحيانان اصابات قاتمة أك تؤدم لنسبة عجز دائـ أك مؤقت،  

و جزء ذلؾ نتيجة التبلمس المباشر مع جسد العامؿ مما يسبب ضرر فادح لمعامؿ قد يؤدم لفقدان
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يعتبر مف األجزاء المتحركة  ،مف جسمو كبالتالي يصبح غير قادر عمى أداء عممو كقد يفقد عممو

كقد تسبب تمؾ اآلالت الكسكر البتر الرضكض احيانان  عمدة الدكارة كالقشاط كالبراغي،في اآللة األ

 الكفاة.

أسباب تتعمؽ بالعامميف كمف أىـ األسباب التي تؤدم لمحكادث الناجمة عف المخاطر الميكانيكية 

كأخرل ببيئة العمؿ. أما تمؾ المتعمقة بالعامؿ فمنيا: إىماؿ العامؿ، شركده أثناء العمؿ نتيجة 

اإلرىاؽ، قمة الخبرة في العمؿ الناجـ عف قمة التدريب عمى آلية العمؿ عمى اآللة مكضع العمؿ، 

آللة لمعرفة طريقة التشغيؿ، الثقة اإلعاقة الجسدية أك النفسية، عدـ قراءة بطاقة التعريؼ عمى ا

، )اليابيؿ السبب األكثر شيكعان فػي اإلصابات بالحكادث ىػك إىماؿ العامؿ""  الزائدة بالنفس.

 (.119، ص: 2012عايش، ك 

أما األسباب المتعمقة في بيئة العمؿ المؤدية لمتعرض لممخاطر الميكانيكية فيي: عدـ كجكد حكاجز 

التصنيع، كجكد خمؿ ما في اآلالت المستخدمة، بيئة عمؿ غير نظيفة  حكؿ اآلالت المستخدمة في

بك جمعة، ) تمؼ مفاجئ في بعض اآلالت""حدكث  كغير الئقة، عدـ استعماؿ معدات الكقاية.

 (.43ص: ، 2019

كلمكقاية مف تمؾ المخاطر يجب عمى اإلدارة العميا في الشركة تكفير جميع اشتراطات السبلمة 

خاصة لآلالت ذات األجزاء المتحركة؛ لمنع  تركيب الحكاجز الكاقيةة العمؿ كمنيا: ككسائميا في بيئ

التدريب مف خبلؿ تأىيؿ العامميف التبلمس المباشر مع جسد العامؿ كحمايتو مف اإلصابة، ك 

كتحديد نكعية المخاطر كآلية التعامؿ المتخصصيف بالعمؿ عمى تمؾ اآلالت كتدريبيـ كتطكيرىـ، 

صيانة المستمرة لآلالت، ككضع بطاقة تعريؼ تشمؿ تاريخ الصيانة المستقبمي إلى المعيا، إضافة 

ترتيب مكاف العمؿ كتنظيمو، كترؾ مسافات آمنة بيف اآلالت "العناية عند  كتاريخ آخر صيانة ليا،
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شراء اآلالت كدراسة ترتيبيا كأكضاعيا في المصنع كاتخاذ كسائؿ الكقاية كاممة مف أخطار اآللة إف 

 (.61،  ص:2013العايب،  ) جدت"ك 

أف يتـ تشغيؿ اآلالت مف قبؿ الفنييف كالمتخصصيف في العمؿ عمييا كحسب طرؽ  كما يجب

زالة  التشغيؿ اآلمنة، كفي حاؿ تـ اكتشاؼ أم خمؿ في اآللة يتـ فصميا عف التيار الكيربائي، كا 

ا. كعند شراء اآلالت يجب الخطر الذم يكمف بيف ثناياىا مف خبلؿ العمؿ عمى إصبلحيا كصيانتي

االنتباه إلى أنيا مزكدة بالحماية كالكقاية الذاتية، بحيث تفصؿ ذاتيان عف التيار الكيربائي في حاؿ 

حدكث خمؿ ما، كأف تككف مبلئمة لطبيعة العمؿ الذم تقـك بو كمناسبة لو، كما يجب عمى العامميف 

مى اآللة، فالتعميمات الخاصة تكضح طريقة المكجكدة ع بطاقة التعريؼالفنييف كالمتخصصيف قراءة 

تشغيؿ اآللة ككقت الصيانة الدكرية ليا كتحذيرات االستعماؿ، إضافة إلى كجكد سجؿ خاص بكؿ 

آلة يبيف إذا تـ خضكعيا لمتصميح أك تغيير كاستبداؿ قطع معينة فييا، كما يجب عمى 

مكاصفات كالمقاييس المعتمدة، المتخصصيف تجريب اآلالت قبؿ استخداميا، كأف تككف مطابقة لم

إضافة إلى تدريب العامميف عمييا تدريبا جيدا، كترؾ مساحات آمنة بيف اآلالت لتمكيف العامؿ مف 

الحركة بسيكلة كدكف إعاقة لمعمؿ، كضع حكاجز كاقية حكؿ األجزاء المتحركة مف اآلالت كاألجزاء 

ـ، عمى أف ال تحكؿ بيف أداء العامؿ التي تشكؿ خطكرة عمى العامميف، كتمنع كصكؿ الخطر إليي

لميامو، كأف تعمؿ بشكؿ أتكماتيكي إف كانت مف األجزاء المتحركة كأف تككف ضد الصدأ كالحريؽ، 

يجب أف تبنى سخانات البخار  كما" . كيجب فحصيا بشكؿ مستمر قبؿ العمؿ عمييا كبعده

صيانة دكرية ليا حسب التعميمات  كاألجزاء الناقمة لمبخار مف مكاد متينة خالية مف العيكب كعمؿ

خراج البخار أك  الخاصة بذلؾ كتزكيدىا بصمامات أماف مبلئمة سكاء لمتحكـ بمقدار الضغط كا 



 
 

 

57 
 

-136ص: ، ص2019 ،(2000( لسنة )7رقـ ) العمؿ الفمسطيني )قانكف" كقؼ العمؿ بالجياز

139 .) 

ة الغازات المضغكطة كالمسالة يجب المحافظة عمى سبلمة أكعية الضغط كأكعي تستنج الباحثة أنو

كالمذابة كالقياـ بعمؿ فحص دكرم لمتأكد مف سبلمتيا كعدـ حدكث أم تسريب لممكاد المحفكظة 

استخداـ كافة المعدات كاألدكات الكقائية البلزمة لمعامميف عمى أف تكفرىا ليـ كالمضغكطة فييا، 

اقي كالنظارات، كالكفكؼ كاألفرىكؿ اإلدارة العميا في الشركة كأصحاب الشركة كىي: القناع الك 

 الكاقي.الخاص بالعمؿ، كالحذاء

 (Biological Hazard)المخاطر البيولوجية 

تعتبر المخاطر البيكلكجية مف اخطر المخاطر التي تككف في بيئة العمؿ كشركات األدكية تعتبر 

المباشر مع  حتكاؾاال مف القطاعات الصناعية األكثر تعرضان لممخاطر البيكلكجية كمف أسبابيا

حيكانات مريضة كالتعامؿ مع " التعامؿ  .تـ تجربتو عمى فئراف التجاربكما كت حيكانات التجارب

 .(161ص:  2019، معيا لتجربة الدكاء" ) قانكف العمؿ الفمسطيني

 بأمراضلعدكل اك مصابيف االعدكل مف خبلؿ مخالطة زمبلء في العمؿ حاممي  يتـ نقؿكقد 

كالتعرض لمبكتيريا كالفيركسات كالميكركبات كالطفيميات كالفطريات كقد تتسبب تمؾ فيركسية معدية 

الرئكم كغيره مف األمراض الفيركسية  االلتيابالميكركبات كالفيركسات بأمراض معدية مثؿ 

الفيركسات في أماكف صناعة الدكاء التي  " لبيئة الدكائية ىناؾ الكثير مف في اأف  المعدية،  كما

، ص ص: 2010)معمؿ الصيدلية كالتجييزات كالسبلمة،دراسة بعض الظكاىر الكبائية"  تتـ بيا

1-15) . 
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مف خبلؿ  كما اف الفيركسات المنتشرة في بيئة العمؿ تسبب العدكل بيف العامميف في المنشأة

ما ي تؤدم الى انتقاؿ العدكل ،  كما أف مف األسباب التاالنتقاؿكغيره مف كسائؿ  باليكاء االنتقاؿ

 ماكف العمؿ(.أأدكات اآلخريف خاصة في  كاستخداـتمكث الماء كالغذاء كخزانات المياه يمي: )

كافة العامميف ضد االمراض  )تطعيـتعتبر مف أىـ كسائؿ الكقاية مف المخاطر البيكلكجية كما 

 راض، أكبأمالسارية كالمعدية، كقاية العامميف كمنعيـ مف التبلمس المباشر مع الحيكانات المصابة 

بزمبلء مصابيف بمرض معدم كعزؿ العماؿ المرضى عف زمبلئيـ كتكفير معدات  االحتكاؾ

كمكاد النظافة الشخصية كتكفير معدات الكقاية لمعماؿ  لبلغتساؿشخصية لكؿ عامؿ كأماكف 

 كما، منع دخكؿ الحيكانات كالحشرات الى المبنى مف خبلؿ تصميمو بشكؿ آمف ضركرةاضافة الى 

نظاـ خاص بالنظافة العامة كتكفير كافة ما يتعمؽ بمكاد التعقيـ كالمطيرات بأنكاعيا،  كضع يجب

إضافة الى كضع آلية خاصة لمعالجة النفايات البيكلكجية ككيفية التخمص منيا، كعدـ تعريض 

مصادر عدكل بسبب المخاطر البيكلكجية كالعمؿ عمى إجراء الفحكص الطبية  ألمالنساء الحكامؿ 

.  العمؿ.  كنظافة بيئةكالدكرية لكافة العامميف في المنشاة كالمحافظة عمى تنظيـ كترتيب  ئيةاالبتدا

رقـ  )قانكف العمؿ الفمسطيني "تصميـ المبنى بشكؿ يمنع دخكؿ القكارض كالزكاحؼ لمبنى الشركة "

 .(162، ص: 2019 ،(2000( لسنة )7)

ـ يكف ىناؾ قناعة لدل اإلدارة العميا في شركات كالدراسة انو اذا ل االطبلعكتبيف لمباحثة مف خبلؿ 

بيئة لمكصكؿ الى اشتراطات السبلمة المينية أىـ عناصر جكدة الحياة الكظيفية كىك األدكية بتكفير 

لمعامميف في تمؾ الشركات، كما  التنظيمي كالرضى الكظيفي االلتزاـعمى  ، مما يؤثرالعمؿ البلئؽ

العمؿ الدؤكب مف أجؿ  ييا، لذلؾ عمشركات األدكيةسمعة ى يؤثر عمكفاءة األداء ك  مف زيد سي

كضع ميزانية خاصة لدائرة السبلمة في الشركة مف أجؿ كضع الخطط البناءة التي تساىـ في خمؽ 
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جكدة الحياة  كعنصر أساسي مف عناصربيئة العمؿ البلئؽ كتكفير اشتراطات السبلمة المينية 

  فييا.كح الفريؽ كالطمأنينة كالراحة النفسية لدل العامميف الكظيفية كالتعاكف كبالتالي العمؿ بر 

 التنظيمي االلتزامالمبحث الثاني:  2.2

 :تمييد 1.2.2

لدييا سياسات  األدكية ألنياأحد أىـ الظكاىر لئلدارة العميا في حياة شركات  التنظيمي االلتزاـيعتبر 

بالعنصر البشرم،  االىتماـيجب عمييا تريد الكصكؿ ليا، كحتى تحقؽ أىدافيا  استراتيجيةأىداؼ ك 

الذم مف خبللو ستحقؽ أىدافيا لذلؾ يجب أف تسعى تمؾ الشركات لتكفير أعمى درجات جكدة 

بالعمؿ  كاالستمراريةالتنظيمي  االلتزاـالحياة الكظيفية داخؿ بيئة العمؿ، لتصؿ إلى أعمى مستكيات 

التنظيمي لدل  االلتزاـالباحثة إلى أىمية  شيرتسمف ًقبؿ العامميف فييا، لذلؾ  كاالنتماءكالكالء 

 .العامميف في الشركة

ىمية األمعايير ك التنظيمي كالرضا الكظيفي كال االلتزاـ مفيكميإلى اإلشارة  كترل الباحثة أنو يجب

 بالتفصيؿ. التي تتعمؽ بيمامعيقات الفكائد ك الىداؼ ك األك 

  التنظيمي: االلتزام مفيوم 2.2.2

 .منيا التنظيمي االلتزاـشارت الى مفيـك أالتعريفات التي  يكجد العديد مف

ظػاىرة ىيكمة تحدث نتيجة لتعامبلت التبادلية الفردية كالتنظيمية كالتي تتمثؿ “ التنظيمي: االلتزام

 .(18ص:، 2020، صنقميك ، )رقاني "باالستثمارات كالصفقات بيف الطرفيف

د في االرتباط كاالستمرار في المنظمة كالسعي لمنحيا "الرغبة القكية لدل الفر  :التنظيمي االلتزام

الكالء التاـ مف خبلؿ قبكؿ قيميا كاحتراميا كاإليماف بيا كالسعي إلى تحقيؽ أىدافيا عف طريؽ 
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 ك، فنينش ) "كاالستقراركيتجسد االلتزاـ التنظيمي في: الكالء، اإلنتاج و، كسب ثقتيا كضبط سمكك

 ( 21ص:   2016، بكقريف

، 2018، مبارؾ) حالػة نفسػية تعكس عبلقة الفرد بالمنظمة التي يعمؿ فييا"": التنظيمي امااللتز 

 (. 24ص: 

"انتماء الفرد كتعمقو الفعاؿ بأىداؼ كقيـ المنظمة بغض النظر عف القيمة المادية التنظيمي:  االلتزام

 (.170:، ص2014، فارس) "المتحققة مف المنظمة

ة النفسي كالفكرم كالقناعة برؤي االرتباطمدل : التنظيمي ىك االلتزاـ أما مف كجية نظر الباحثة فإف

درجة الكالء ىك كقيـ العامميف، ك  كمبادئكرسالة كقيـ كمبادئ كأىداؼ المؤسسة كتكافقيا مع أىداؼ 

بالنيج كاالسمكب الذم تعمؿ بو  كااللتزاـكمكاجية كافة الضغكط الداخمية كالخارجية  كاالنتماء

األنظمة كالقكانيف كاإليماف التاـ بأىداؼ المؤسسة كأفكارىا كبذؿ الجيكد مف أجؿ المؤسسة ضمف 

القرار ككفاءة األداء كزيادة  باتخاذتحقيؽ ما يصبك لو العامميف كالمؤسسة مف اىداؼ منيا المشاركة 

، كىنا تكمف قكة المؤسسة حيث أف الحسنة عمى مستكل األسكاؽ كالسمعةاالنتاجية كاألرباح 

في بيئة العمؿ  ذلؾ الى الشعكر باألماف الكظيفير البشرم ىك مفتاح النجاح كالتميز كيؤدم العنص

لئلدارة في اتخاذ القرار كلذلؾ يبذؿ قصارل جيده كيككف ميـ فيتككف لدل الفرد إحساس بأنو شريؾ 

كانيف بالق االلتزاـالعامة لتمؾ الشركات مف خبلؿ  مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ لمتضحيةلديو استعداد 

اإلدارة العميا شعكرىـ أف لعامميف لدل ادرجة الرضا الكظيفي لمما يعزز كالتعميمات الناظمة لمعمؿ، 

 .  بعدالةتتعامؿ مع الجميع 
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  التنظيمي: االلتزام أىمية 3.2.2

 االلتزاـ". ثقة العامميف باإلدارة العميا في الشركة مما يؤدم الى االستقرار داخؿ بيئة العمؿ 

" كاالندماجالفرد كقبكلو بأىداؼ الشركة التي يعمؿ بيا لدرجة التكافؽ  امتثاؿي التنظيم

 (. 35:، ص2018)محركؽ، 

  العامميف كأىداؼ الشركة يرفع مف  كمبادئدرجة التطابؽ كالتشابو بيف أىداؼ كقيـ

ػية الفػرد المسػتمر يعػد كسػيمة لتحقيػؽ اىدافػو الشخص التزاـف "أ . معنكيات العامميف فييا

 (.97:، ص2013، )سمماف التػي ال يستطيع تحقيقيا في منظمة اخرل"

  الحد مف المشاكؿ كمنع حدكثيا بيف العامميف كاإلدارة اك العامميف بعضيـ البعض في داخؿ

 خفض نسبة الغياب غير المبرر عف العمؿ كخفض مستكل دكراف العمؿ.ك بيئة العمؿ 

 عاكف كالعمؿ بركح الفريؽ داخؿ بيئة العمؿ مما يؤدم زيادة كفاءة األداء كتبادؿ الخبرات كالت

 .الى االستقرار التنظيمي كالتميز في بيئة العمؿ الداخمية

  مشاركة اإلدارة العميا في اتخاذ القرار مما يعزز شعكر العامميف بأنيـ شركاء في تحقيؽ

، 2015 ،انيمع) القرارات" اتخاذ"إشراؾ العامميف في عممية صنع  . كتمبية أىداؼ الشركة

 (.13ص: 

 التنظيمي يعتبر أحد أىـ المؤشرات لمتنبؤ بالنكاحي السمككية لمعامميف في الشركة االلتزاـ ".

، )سمماف دكر القيادة التحكيمية كالقيـ المشتركة في التنبؤ بثقة أعضاء الفريؽ في قادتيـ"

 (.35:، ص2013

 ة، في فترات تمر بيا الشركة بأكقات يعمؿ عمى الربط بيف العامميف كاإلدارة العميا في الشرك

 .صعبة ال تستطيع معيا االيفاء ببعض متطمبات العامميف
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  االلتزاـ التنظيمي مؤشر قكم لمعرفة درجة الرضى الكظيفي لمعامميف كلمتنبؤ بفعالية كقكة

 الشركة في السكؽ كمدل تحقيقيا ألىدافيا.

  كتحمؿ المسؤكلية لدل العامميف ماءكاالنتتعزيز درجة التفاني كاإلخبلص بالعمؿ كالكالء. 

لدل العامميف التنظيمي  االلتزاـ ةتعزيز درجتعمؿ عمى عمى الشركة أف الباحثة  كمف كجية نظر

ؤدم إلى زيادة الشعكر اإليجابي مما ي، فييا مف خبلؿ تطبيؽ القكانيف كتكفير بيئة العمؿ البلئؽ

 .الناظمة لمعمؿ داخؿ الشركة االلتزاـ باألنظمة كالقكانيفلدل العامميف بضركرة 

 كاالجتماعيتيتـ بالجانب السمككي كاإلنساني الباحثة أف عمى شركات األدكية الفمسطينية أف تعتقد ك 

كالتعاكف  كاالنتماءالقرارات مع االدارة العميا مما يزيد مف الكالء  اتخاذبمف خبلؿ إشراكيـ لمعامميف 

ينجـ  المبرر، كذلؾمعدؿ الغياب غير  كما يحد مفعمؿ، داخؿ بيئة الاالستقرار النفسي لمعامميف ك 

لمعامميف كالتي تنعكس عمى الحياة بشكؿ عاـ كالمينية جكدة الحياة الكظيفية ب االىتماـمف خبلؿ 

يؤثر عمى المستكل الفردم التنظيمي  االلتزاـ"  .ليـ التنظيمي االلتزاـ بشكؿ خاص مما يعزز مف

 (.65، ص:2019)تمرابط،   كالقكمي" كاالجتماعيكالتنظيمي 

 التنظيمي: االلتزاموخصائص  معايير 4.2.2

كتعتبر مف أىـ  التنظيمي كأبعاده االلتزاـاف تعمؿ جاىدة لتطبيؽ معايير يجب عمى شركات األدكية 

 :خصائص االلتزاـ التنظيمي ما يمي

 االلتزاـدرجة  حالة نفسية تزيد درجة العبلقة التي تربط بيف العامميف كالشركة مما يزيد مف .أ 

"يتعمؽ بشعكر العامؿ بضركرة العمؿ في المنظمة"  التنظيمي كالرضى الكظيفي لدل العامميف. 

 (.24، ص: 2018محركؽ، )
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الشعكر التعاكف بينيـ ك  ايماف العامميف برؤية كرسالة كأىداؼ الشركة مما يساىـ في تعزيز .ب 

شركة كما ليـ كلمألىداؼ المستقبمية باالنتماء كالكالء لمشركة كبذؿ أقصى جيد ممكف لتحقيؽ ا

" نشر ركح بيا، مما يزيد درجتي اإللتزاـ كالرضا لدييـ. انو كصؼ لمعبلقة التي تربط العامميف 

 ،2015بكتكر،  ك ،". ) بكعرارجابيةإليالتعاكف بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كالمشاركة ا

 (12ص:

وشعوره  لهإرتباك الفرد في عم"  .العمؿأك مغادرة  في االستمراريؤثر في قرار العامميف  .ج 

 (.19ه". )بوعرار وبوتور،  ص:بالضغط النفسي وعدم الرضا عن العمل والميل لترك
ىك ناجـ عف تداخؿ مجمكعة مف العكامؿ االنسانية كالتنظيمية كاإلدارية كالنفسية كالتي تؤثر  .د 

بيا في العمؿ كىك في حالة العامؿ كمدل انتماؤه ككالئو كدرجة الرضى الكظيفي التي يشعر 

 العمؿ.متعدد األبعاد كحالة غير محسكسة تنعكس عمى تصرؼ العامميف داخؿ بيئة 

خبلؽ مف خبلؿ )مدكنة السمكؾ( داخؿ الشركة اضافة الى القيـ كالعادات كالتقاليد اإللتزاـ باأل .ق 

ف الداخمية باألنظمة كالقكاني كااللتزاـتتنافى سمككيات الفرد مع سمكؾ المجتمع  كأالالمجتمعية 

بقرارات اإلدارة العميا لمشركة كالتعامؿ الجيد مع الرؤساء كزمبلء العمؿ  كااللتزاـلمشركة، 

يعتبر حجر  فااللتزاـال تتنافى مع أىداؼ الفرد، أماف المطمؽ بأىداؼ الشركة عمى كاالي

 لمشركة.امة األساس كالنكاة التي تؤدم الى ترابط األفراد داخؿ بيئة العمؿ لتحقيؽ المصمحة الع

احتياج العامؿ لكقت طكيؿ لمكصكؿ الى درجة عالية مف االلتزاـ التنظيمي كاف تخمي العامميف  .ك 

تكفير الرعاية كاالىتماـ مع "  العمؿ.عنو يككف بسبب ضغكط كبيرة غير محتممة في بيئة 

تكفير الماديات التي تساعد المكظؼ عمى العمؿ بكفاءة مما يشعره باالىتماـ كيزيد عف 

 (.651، ص:2018التزامو". ) بف عصماف، 



 
 

 

64 
 

نو مف الضركرة اف تمتـز الشركة بكافة المعايير المتعمقة بجكدة الحياة إثة فباحال كمف كجية نظر

الكظيفية حتى يطبؽ العامميف االلتزاـ التنظيمي داخؿ المؤسسة، كاف تيتـ بمراعاة الجانب اإلنساني 

بصحة العامميف كاعطاؤىـ  االىتماـعي كالجسدم ام كالسمككي لمعامميف ككذلؾ الجانب االجتما

ىؤالء  القرارات، ليشعرحقكقيـ بالعمؿ مف حيث االجكر كالحكافز كالترقيات كاشراكيـ باتخاذ 

باألماف الكظيفي كبالتالي تحقؽ الشركات أىدافيا  اكيشعرك العامميف أنيـ جزء رئيسي في المؤسسة 

 المرجكة. 

 يمي: التنظ لتزاماال  أبعاد 5.2.2

 كىك الخسائر التي يتعرض ليا العامؿ في حاؿ ترؾ العمؿ مما يزيد االستمرارم االلتزاـ :

كمما زادت فترة العمؿ زادت درجة الكالء  ألنوبالعمؿ  لبلستمراريةمف الرغبة لدل العامؿ 

كاالنتماء كالرضى الكظيفي في العمؿ كبالتالي تعزيز فكرة اف ترؾ العامؿ لعممو ستجعمو 

الكثير مف المزايا كالعبلقات االجتماعية كالكضع االقتصادم سيتأثر لذلؾ فمف يرغب يخسر 

 رزقو.العامؿ بترؾ العمؿ لمحفاظ عمى مصدر 

  رغبة العامؿ بالبقاء بعممو  لمعامميف: أملمشركة رغـ كجكد مغريات كبيرة  كاالنتماءااللتزاـ

 . ركات منافسة كبعركض مغريةكاالستمرار بو عمى الرغـ مف استقطابو كجذبو لمعمؿ في ش

   االلتزاـ اإلخبلصي: إخبلص كتفاني العامؿ حيث يعتبر أف اىدافو كقيمو كمبادئو جزء مف

التنظيمي ظاىرة نفسية تصؼ العبلقة بيف الفرد  اللتزاـا"  الشركة. كمبادئاىداؼ كقيـ 

 (.66:، ص2019، )تمرابط. كالمنظمة"

 المؤسسة. ـيرد مع أىداؼ كقااللتزاـ االتجاىي: مطابقة أىداؼ الف 
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  الفترة الزمنية التي يقضييا العامؿ بالشركة أثناء العمؿ تخمؽ لديو  السمككي: طكؿااللتزاـ

  .كانت تتكافر شركط كظركؼ العمؿ البلئؽ إذااالنتماء كالكالء كالرضى الكظيفي خصكصا 

 مقتنع  ألنوئة العمؿ ىك قدرة الفرد عمى التكيؼ كالتأقمـ في بيالعاطفي المؤثر:  االلتزاـ

األىداؼ بيف العامميف كالشركة سيككف  اختمفتبأىداؼ الشركة كيساىـ في تحقيقيا فإف 

ف العماؿ لدييـ التزاـ إ"  . ىناؾ صعكبة لدل العامؿ بالتأقمـ مع بيئة العمؿ داخؿ المؤسسة

 (.58:، ص2018، )ختة . "بظركؼ عمؿ مناسبة كتمتعكفككالء 

 شعكر  . "بالعمؿ في الشركة الستمرارشعكره في حاؿ اأم معيارم: الاألخبلقي  االلتزاـ

  .(39:، ص2017 ،ياسية) العامؿ انو ممتـز بالبقاء بالمنظمة رغـ ضغكط اآلخريف"

اتخاذ القرار ككضع الخطط مف اجؿ عممية في كترل الباحثة أنو مف الضركرة إشراؾ العامميف 

نطباع سيء عف الفرد في حاؿ ترؾ العمؿ كالتزاـ تحقيؽ األىداؼ لمشركة اضافة الى عدـ اخذ ا

التزاـ اخبلقي تجاه العمؿ كالشركة بالرغـ مف البيئة السمبية في العمؿ كىذا يككف عمى  العامميف

  .حساب الراحة النفسية لؤلفراد العامميف

 التنظيمي: االلتزامعوامل  6.2.2

كىذا يعني  خبرة كالمؤىؿ العممي كالجنس: مثؿ العمر كالالخصائص الفردية المتعمقة بالعاممين .1

داخؿ بيئة العمؿ مع الرؤساء  االجتماعيةستساىـ في تنمية العبلقات أف الخصائص الفردية 

الدينية المعتقدات ببالعادات كالتقاليد المجتمعية كبالقيـ كاألخبلؽ ك  لتزاـاالكالزمبلء اضافة الى 

( ستزيد مف درجة ؿ بيا داخؿ الشركة )مدكنة السمكؾكانيف المعمك باألنظمة كالق لتزاـكااللممجتمع 

الكقت كالجيد مف أجؿ  ستغبلؿاكالكالء لمعمؿ كبالتالي  نتماءكاالالتنظيمي كالرضى الكظيفي  لتزاـاال

ك الترقية أامميف سكاء مف حيث زيادة االجكر ىداؼ المستقبمية لمشركة كالعكفاءة األداء كتحقيؽ األ
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لعبلقات باآلخريف في محيط العمؿ بما ا"مة لمعامميف المتميزيف بعمميـ. بالعمؿ اك الحكافز المقد

 (.25ص: ، 2019لركل، فييا عاالقات الرؤساء بالمرؤكسيف كزمبلء العمؿ". ) 

مع اإلدارة العميا في  التنظيمية، العبلقة العكامؿ )مثؿ  الضغوط الناجمة عن بيئة العمل .2

عدـ إضافة الى ، سمكب اإلدارة العميا بإدارة العمؿأيئة العمؿ، الشركة، العبلقات االجتماعية داخؿ ب

ظركؼ سكؽ العمؿ كازدياد البطالة كقمة الفرص الكظيفية ، ك بيئة العمؿ البلئؽ لمعامميفتكفر 

 حصكؿالكعدـ كعدـ اإلستقرار كاألمف الكظيفي كقمة الخبرات كالكفاءات كالفقر االقتصادم كالكساد 

 التنظيمي لدل الفرد في العمؿ. لتزاـاالمستكل  نخفاضالى إيؤدم كؿ ذلؾ العمالية، حقكؽ العمى 

،  2018" أىمية اإللتزاـ التنظيمي لمنيكض بمكاف العمؿ كالحد مف الضغط كالتكتر". ) البيارم، 

 .(47ص:

ىي تمؾ المتعمقة بالكفاءات كالميارات العالية كاألجكر العادلة : العوامل ببيئة العمل الداخمية .3

 تخاذابدارة العميا عدـ التمييز كتحفيز العامميف المميزيف كالشعكر الدائـ بالمسؤكلية كمشاركة اإلك 

القرار كالتعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ كتكفير اشتراطات السبلمة داخؿ بيئة العمؿ لخمؽ بيئة العمؿ 

جد عبلقة مكجبة يك  "  العامميف.التنظيمي كالرضى الكظيفي لدل  لتزاـاالالبلئؽ مما يؤدم الى 

 .(81، ص:2013 )سمماف، )طردية( بيف العمر كااللتزاـ التنظيمي"

مف قبؿ اإلدارة العميا في تمؾ  ستخداـ اسمكب البلمركزيةإ: العوامل المتعمقة بالييكل التنظيمي .4

ىداؼ يخمؽ قيادات القرار ككضع الخطط كاأل تخاذاب تيـمشاركب الشركات، كالسماح لمعامميف فييا

كتزيد مف درجة التعاكف كالتنسيؽ بيف اإلدارات المختمفة في الشركة كتزيد درجة االعتماد  دة،جدي

، إف منيا خبلؿ كقت قصير كجيد قميؿ نتياءكاالجراءات العمؿ إعمى العامميف كتعمؿ عمى تنظيـ 

 زاـااللتبجكدة الحياة الكظيفية مف خبلؿ تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية يزيد مف  االىتماـ
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 اللتزاـكا لمرضا ىامةسابقة ىي بمنزلة لكظيفية حياة االجكدة  التنظيمي داخؿ بيئة العمؿ.  "

   (.136، ص: 2016" )السكيطي، يفالكظيفي لمعامم

  التنظيمي: االلتزامعوامل تشكيل  .5

 سياسية. قتصاديةا جتماعيةا: عوامل تنظيمية* 

 .درجة خطكرتيا كتنكعياك  ،طبيعتياك الكظيفة حيث مجاؿ  مف: الوظيفةعوامل تتعمق بخصائص * 

كمدل أىميتيا كشعكر العامؿ بالتحدم أثناء أدائو  ستقبلليةكاالالكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي ككذلؾ 

التنظيمي  تزاـلاالمما يزيد مف درجة  ؛العمؿفي ككضكح ميامو  ،لمياـ عممو كالمسؤكلية تجاه عممو

عادة أف تراعي ات الشرك، كعمى الكظيفي لدل العامؿ اكالرض كضع كصؼ كتكصيؼ كظيفي كا 

لكضع الشخص المناسب في المكاف المناسب، كما يجب  ؛بناء الييكؿ التنظيمي لتمؾ الشركات

 ،مراعاة الجكانب النفسية كاالجتماعية كالسمككية لمعامميف، كعدـ التمييز بيف الجنسيف في بيئة العمؿ

تػػدعيـ كتعزيػػز االلتػػزاـ التنظيمػػي  "  التنظيمي لدييـ. اـااللتز مما يعزز شراكيـ في اتخاذ القرار ا  ك 

 (.137، ص: 2013سمماف، )كمتغيراتػػو"  

عمييا عتمد لتي تاألركاف أنيـ أحد أىـ بشعارىـ إيجب دعـ العامميف مف خبلؿ ثة أنو حتعتقد البا

عطاؤىـ حقكقيـك ، اإلدارة العميا في شركات األدكية تطكرييـ مف خبلؿ كتدريبيـ ك الكظيفية،  ا 

بتكار كاإلبداع مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ الخاصة التي ة لتحفيزىـ عمى االيشراكيـ في دكرات تدريبإ

 ؛بالمكارد البشرية ىتماـاالىداؼ العامة لمشركة، لذلؾ مف األكلى لتمؾ الشركات ىي جزء مف األ

 .الشركاتتمؾ كتميز ألنيا مفتاح نجاح 
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 :التنظيمي لتزامتطور اال  مراحل 7.2.2

جؿ جني أو عميو مف ئبالتسمسؿ اإلدارم كقبكؿ سمطة رؤسا لتزاـاال: أم لتزاـاالمرحمة  .1

تفكيض جزء مف سمطاتيـ "  الثمار كتحقيؽ األىداؼ كالمصمحة العميا لو كلمشركة.

 (20، ص: 2018لمرؤكسييـ فذلؾ يشعر المرؤ كسيف بقيمتيـ كأىميتيـ". ) البيارم، 

متطابقة مع أىداؼ  يـكمعتقدات يـكقيم يـككف أىداؼ العامميف كمبادئمرحمة التطابؽ: أف ت .2

المساىمة في كضع األىداؼ كالتخطيط كرسـ السياسات العامة "  الشركة كمبادئيا.

 (.649،  ص:2018لمشركة". ) بف عصماف، 

يا أىدافيـ نبحيث يعتبرك  تياكرسال تيامرحمة التبني: تبني العامميف ألىداؼ الشركة كرؤي .3

 شخصية.ال

مرحمة التجربة: كىي الفترة التي يمر بيا العامؿ لتجربة أداؤه بالعمؿ كبناء عميو تحدد  .4

تككف مف ثبلثة إلى في فمسطيف الشركات إذا ما كانت ستثبتو بالعمؿ أـ ال كفترة التجربة 

فترة التجربة مدتيا ثبلثة أشير كال يجكز تكرارىا ألكثر مف مرة كاحدة عند  "  .شيكرستة 

 .(31( ص:2019)، قانكف العمؿ الفمسطيني) "س صاحب العمؿنف

مرحمة اإلنجاز في العمؿ: كىي تعتبر عمى درجة عالية مف االىمية ألنيا تترجـ حاالت  .5

كالقدرة عمى تحقيؽ الذات  عمؿلم كاالنتماءالقمؽ كالخكؼ كالعجز أك التعاكف كالكالء 

كتسب ميارات كمعارؼ متنكعة تساعده ي"  .في عممو كاالبتكارالخبرات كاإلبداع  كاكتساب

 (.88:، ص2015 بكقريف،ك ، )فنينش "عمى رسـ مساره الكظيفي

التنظيمي  االلتزاـحيث تزداد درجة : الشركات التي يعمؿ بيا العامميفمرحمػػػة الثقػػػة بػػ .6

 كالرضا الكظيفي حيث يعتبرككفاءة األداء القكانيف الناظمة لمعمؿ كالنضج كالكالء  كاحتراـ
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األىداؼ العامة لمشركة ىي أىدافو الخاصة التي مف خبلليا سيصؿ إلى تحقيؽ طمكحاتو 

في األداء مستكل كجكد عبلقة إيجابية كثيقة بيف الرضا عف العمؿ كبيف ". المستقبمية

 (.4، ص: 2017بف صافي، ، )بف مكفؽالعمؿ" 

كالتي يعتقد أنيا تحقؽ  بيا كاالستقرارالعامؿ لمشركة التي يريد العمؿ  اختيارمرحمػػػػة  .7

االلتزاـ المستمر يبقكف في الخدمة بسبب إنيـ محتاجكف كليس رغبة " أىدافو المستقبمية.

 (.649، ص:2018بف عصماف، منيـ في البقاء". ) 

 : وتكمن في التنظيمي لتزاماال  معيقات 8.2.2

  ،مما يؤثر في عدـ قدرة اإلدارة العميا عمى ترجمة السياسات كالخطط المتعمقة بالعمؿ

نتيجة عدـ الشعكر باألماف  االستقرارالتنظيمي لمعامميف، كيثير القمؽ كالخكؼ كعدـ  االلتزاـ

 الكظيفي في تمؾ الشركات.

  .عدـ تكفير بيئة العمؿ البلئؽ الخالية مف المخاطر، كاشتراطات السبلمة في المنشأة

 القكاسمة،" )الضرر كالتمؼتمخص أىداؼ السبلمة المينية في حماية عناصر اإلنتاج مف ت"

تطبيؽ مجمكعة مف عمى شركات األدكية لذلؾ يجب  . (27-26، ص ص: 2020

 عمىلممحافظة  بيئة عمؿ آمنة خالية مف المخاطر المينيةلمكصكؿ إلى اإلجراءات الكقائية 

 .التنظيمي لدييـ االلتزاـمما يعزز  أىـ عناصر اإلنتاج كىك العامميف

  جديدة فرص عمؿؿ التنظيمي في الشركة لتكفير عادة تنظيـ الييكإعدـ. 

 .عدـ تحقيؽ العدالة االجتماعية كالمساكاة داخؿ بيئة العمؿ 
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 كالرضا الكظيفي لدل  التنظيمي االلتزاـيحد مف  عدـ تكفير اشتراطات السبلمة في المنشأة

لعمؿ الكقائية لتأميف بيئة ا كاالحتياطاتيجب تطبيؽ مجمكعة مف اإلجراءات العامميف. "

 .(27-26، ص ص: 2020، )القكاسمةآمنة خالية مف المخاطر المينية" 

  عدـ تحديد التعميمات كاألكامر الصادرة عف اإلدارة العميا لمعامميف، كعدـ كضكحيا كفيميا

مما يؤثر عمى االلتزاـ التنظيمي ، فالمسؤكليالتعميمات كاألكامر مف قبؿ إصدار تضارب ك 

 .لمعامميف

 ء في العمؿ عمى تكزيع المياـ بشكؿ سميـ، مما يؤدم الى ضغط كبير عدـ قدرة الرؤسا

كالعمؿ لساعات طكيمة كبذؿ جيكد مضنية، مف قبؿ العامميف مما يؤثر عمى االلتزاـ 

 التنظيمي.

 بتكار كتنميتو لدل المكظفيف مف قبؿ اإلدارة العميا كأصحاب القرار. عدـ تشجيع اإلبداع كاال 

  كاألماف  ابعدـ الرض االمكظفيف داخؿ الشركة مما يخمؽ شعكر كثرة دكراف العمؿ كتنقؿ

 الكظيفي.

  يجػب اف يعػرؼ مػدير المنظمػة  " . تخاذ القرارفي اعدـ السماح لمعامميف بمشاركة اإلدارة

شراكيا في عممية اتخاذ ا  غمػى اصكؿ المنظمة التي يجب الكثكؽ فييا ك أىػـ ك أفػراد ىػـ اف األ

  (. 100، ص: 2013)سمماف، القرارات" 

في ىتماـ اإلدارة العميا اىي عدـ  ،ف أىـ المشاكؿ التي قد تتعرض ليا الشركاتأتعتقد الباحثة  

مما ينعكس سمبان  ؛شتراطات السبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿاالشركة بتكفير بيئة العمؿ البلئؽ ك 

ؾ لمعديد مف المخاطر يؤدم ذل جتماعية، حيثاك نفسية كجسدية  :عمى العامميف مف عدة نكاحو 

  .الماديةك لمخسائر البشرية الشركات عرض مما ي المينية التي تسبب بحكادث العمؿ كأمراض المينة،
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دـ الحصكؿ عمى حقكقيـ يككف بسبب ع التنظيمي لمعامميف، االلتزاـعدـ  أفإلى كما تشير الباحثة 

تخاذ في اإشراكيـ اء العمؿ، عدـ أخذ قسط مف الراحة أثنكعدـ  طكيمة،ساعات ل الكظيفة كالعمؿفي 

 ىيميـكعدـ تدريبيـ كتأ ،كالتمييز بيف الجنسيف ،كعدـ العمؿ بركح الفريؽ داخؿ الشركة ،القرارات

كبالتالي سينعكس سمبان  ،كعدـ الشعكر باألماف الكظيفي نتيجة لكثرة تنقميـ ،عمى العمؿ بشكؿ مبلئـ

 االرضالتنظيمي، مما ينعكس أيضان عمى  اللتزاـاعدـ مما يؤدم لكالجسدية عمى حالتيـ النفسية 

 لمعامميف. الكظيفي

  :التنظيميلتزام اال  أىداف 9.2.2

التي تسيـ في تحسيف األداء كتعزيز اتخاذ القرارات في تعمؿ اإلدارة العميا عمى إشراؾ العامميف  أف

 يا،ؤية الشركة كأىدافلى تحقيؽ ر إمما يؤدم  ؛السمكؾ اإليجابي كالشعكر بالمسؤكلية لدل العامميف

يعزز  مما . الكظيفي اكبالتالي الشعكر بالرض ؛جتماعية كتحسيف مستكل المعيشةكتحقيؽ العدالة اال

إشعار "  .داخؿ شركات األدكية الشعكر باألماف كالطمأنينة في بيئة العمؿك الكالء كاالنتماء  درجات

   (.16:، ص2015، )معاني العامميف بركح العدالة داخؿ المنظمة"

مما يسيـ في  ؛كالتدريب كالتأىيؿ مف خبلؿ كرشات العمؿ المساكاة كتحقيؽ مبدأ العدالة في 

كتبني المنظمة ألفكار العماؿ المميزيف كتحفيزىـ كتنمية  ،بتكار لدل العامميفالتطكر كاإلبداع كاال

يـ درجة االلتزاـ مما يككف لو عظيـ األثر عمى العامميف حيث يعزز لدي ؛األفكار الخبلقة المبدعة

يتسػـ  " منة كالبلئقة كالخالية مف مخاطر المينة.الكظيفي في ظؿ بيئة العمؿ اآل االتنظيمي كالرض

طاقاتيـ  كاستثماركالتعمـ  اإلنجازلدييـ الرضا الكظيفي بدرجة عالية مف  ؽالعماؿ حينما يتحق

 . (39، ص: 2015 ،بكتكرك ، بكعرار) ".الفكرية كالبدنية في تطكير مجاالت العمؿ
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ببلغ الع ىاتعديؿ السياسات العامة لمشركة كتطكير *  ميف بيا، مف خبلؿ إدارة المكارد البشرية، امكا 

اشتراطات جكدة الحياة الكظيفية ك صابات العمؿ ك إميف أكت ،التأميف الصحيما يتعمؽ ب كخصكصا

تقديـ  الى إضافة الجكدةككافة عناصر  لتكفير بيئة عمؿ خالية مف المخاطر المينية؛ السبلمة

" سيكلة فيـ السياسات كاإلجراءات التي يادة االلتزاـ التنظيمي لدييـ. المنح كالتسييبلت لمعامميف لز 

 (.17، ص:2015". ) معاني، المنظمةتقررىا 

 : وىيالتنظيمي  االلتزام فوائد 10.2.2

 .يانحد الكسائؿ الفعالة التي تسيـ في نمك سمعة الشركة كمكظفييا كتحسيأ عدن ي .1

بنجاح الشركة كالعمؿ بركح الفريؽ  يـىتماماك  ئيـنتماايعبر عف مدل كالء العامميف ك  .2

االلتزاـ التنظيمي الذم يعد مف أىـ السمككيات التي تعبر عف انتماء ككالء " .كالتعاكف

 (.8، ص:2019 ،عبلؽك لعركؽ ) "المكظؼ لممنظمة

 االلتزاـ" . بتكاربداع كاالجؿ تحفيزىـ عمى اإلأتطكير أداء المكظفيف كتدريبيـ مف  .3

  .(132، ص: 2016شبمي، ) يف"، كزيادة إنتاج العامماألداءرفع درجات ل يؤدمالتنظيمي 

ماـ رؤسائيـ أتميزىـ يسيـ في أىدافيـ ك  تحقيؽفي  اعد العامميفيسالتنظيمي  االلتزاـإف 

يخمؽ لدييـ كبالتالي  ،ليـ الكظيفي االرض يحقؽكما  ،حتراـ زمبلئيـ ليـاالعمؿ ك في 

 اصبح ارتباطأفاالرتباط  ،كعدـ الرغبة في ترؾ العمؿ ،الشعكر بالمسؤكلية تجاه عمميـ

 تجاه العمؿ. اكسمككي انفسي

األنظمة كالقكانيف الداخمية المنظمة لمعمؿ في بجميع خبلقيات العمؿ ك أالتزاـ العامميف ب .4

" سمطة الحاكمةصادرة عف الالقكانيف كالمكائح الحككمية ال"أم التزاميـ بكافة  . الشركة

 .(21، ص:2017، )خركؼ
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 كااللتزاـ اماف كالرضباألشعكر العامميف التقميؿ مف دكراف العمؿ، كعدـ ترؾ العمؿ بسبب  .5

يجابية كبيئة عمؿ إف الشركة تكفر كافة السبؿ لخمؽ أجكاء أل ؛التنظيمي تجاه أرباب العمؿ

 .(21، ص:2017، )خركؼ خالية مف المخاطر.

يجابان مف حيث إفإف كجكد بيئة عمؿ الئقة تنعكس عمى العامميف كالشركة  الباحثة، ة نظركمف كجي

 ،الكظيفي كالتعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ اكالرض ،داء كجكدة اإلنتاج كاإلثراء الكظيفيكفاءة األ

شركة ىداؼ العامة لمكاأل ،العمؿ كتحقيؽ األىداؼ الخاصة لمعامميففي بداع كاالبتكار كالتطكر كاإل

م أكاستغبلؿ العنصر البشرم ىي سر نجاح  ةلذلؾ فإف بيئة العمؿ البلئق ،بما ال يتناقض بينيما

 شركة.

  :التنظيمي لتزاملال  التنظيمية اآلثار 11.2.2

لمعامميف في الشركة فيزيد اإلحساس بالطمأنينة  المعنكيةالتنظيمي في رفع الركح  لتزاـااليسيـ 

حتراـ كينعكس ذلؾ عمى اال ،الكظيفي كاالنتماء كالكالءا لكظيفي كالرضكالراحة النفسية كاألماف ا

نتيجة  ؛المتبادؿ لمرؤساء كالزمبلء كالتعاكف كالتنسيؽ مع الزمبلء كالشعكر باألىمية كالتميز بالعمؿ

مما  ؛بيئة العمؿ المنظمة كالبلئقة كالخالية مف المخاطر كالتعامؿ الجيد مف قبؿ الرؤساء بالعمؿ

فاألداء المتميز  ،كالتميز بتكاركاالاإلبداع  كيشجع عمى ،االلتزاـ بالكقت كالعمؿ الدؤكب يسيـ في

كقياـ اإلدارة العميا بتمؾ الشركات عمى  دليؿ عمى مدل االلتزاـ التنظيمي لدل العامؿ تجاه الشركة

 " اإلىتماـ بمصالح. معرفة المعيقات التي تكاجو العامميف كالعمؿ عمى حميا بشكؿ فكرم

 كمشاكميـ كتكفير مناخ تنظيمي مبلئـ لمعمؿ لتحسيف أدائيـ". العامميف

لتزاـ التنظيمي داخؿ إطار في تطبيؽ اال معيقاتالعديد مف المشاكؿ كال تكاجو شركات األدكية

لذلؾ يجب عمييا إيجاد الحمكؿ المبلئمة مف خبلؿ تطبيقيا لجكدة الحياة الكظيفية في بيئة  ،الشركة
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التنظيمي  االلتزاـمى تمؾ المشاكؿ كالمعيقات التي مف شأنيا التأثير عمى درجة العمؿ لمتغمب ع

غياب فمسفة إدارة المخاطر لدل غالبية " .الحقان  عيقاتالباحثة لذكر تمؾ الم سمبي كستتعرضبشكؿ 

 (.47، ص 2018مكظفي الشركة". ) جرايسة، 

يزيد مف الراحة النفسية  ،العامميف بيا لتزاـاأف تطبيؽ الشركات لمقكانيف كاألنظمة ك  ،ترل الباحثة

يجابان تجاه إمما ينعكس عمى الشركة  ،نةاحيث يشعر العامؿ أف حقكقو مص ،لدل العامميف

لخمؽ قيادات شابة قادرة عمى  ،تخاذ القرار كتدريبيـ كتطكيرىـفي ا ليـ بالمشاركة كتسمحالعامميف، 

 فييا. العامميف ارض مما يساىـ في تعزيز .قيادة تمؾ الشركات بنجاح

 الرضا الوظيفي الثالث:المبحث 

 تمييد 1.3.2

 ،كأنكاعو كعكاممو كأىميتو ،الكظيفي االتطرؽ لمفيكـ الرض منو مف الضركر أترل الباحثة 

الكظيفي في بيئة  اتككف لدل القارئ رؤيا كاضحة حكؿ أىمية الرضتل ،كبرامجو كنتائجو وكخصائص

 العمؿ.

لى الكثير مف إالناظمة لمعمؿ داخؿ بيئة العمؿ يؤدم  ياة الشركة كقكانينالعامميف بأنظم التزاـف إ

الكظيفي  ابالرض فالعمؿ مما ينعكس عمى العامميف فيشعرك في رؤسائيـ  ارض :اإليجابيات منيا

العامميف عف عمميـ في الشركة  اف رضأل ؛في ىذا الجزء مف الدراسة الباحثة تطرؽ لوتكىك ما س

كبالتالي تحقيؽ الشركة ألىدافيا العامة، كيعتبر العنصر  و،العمؿ كنجاحىك األساس في تميز 

مكانياتو كقدرتو عمى  ،تومدل كفاءفي ىميتو أ، كتكمف الشركات ساسية فيأىمية أالبشرم ذك  كا 

 كالمكائح كالقكانيف الداخمية حترامو لؤلنظمةاك  ،و األخبلقي تجاه الشركة التي يعمؿ بيائنتمااالعمػؿ،  ك 

ألنو مف أىـ األسباب المؤدية لتحقيؽ السياسات العامة كالخطط االستراتيجية، كبالتالي   ؛كتوفي شر 
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ٌف العنصر البشرم مف أىـ العناصر الفعالة إتحقيؽ األىداؼ التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا، كما 

لو، مما  حةالمتاكترشيد استخداميا حسب المتغيرات  ،ستغبلؿ المكارد المادية المتاحػةاكالمؤثرة في 

 ،دارة المؤسسة عمى ترشيد ىذا العنصر، كمعرفة المتغيرات التي يمر بياإيجعؿ ىناؾ صعكبة لدل 

سمكؾ المؤسسة  ك كالميني كاالجتماعيعامميف النفسي سمكؾ الأداء ك  كبالتالي تنعكس عمى

نجازاتيا المستقبمية لصحة الرضى الكظيفي عبلمة ىامة تدؿ عمى مدل تمتع العامؿ با "  . كا 

 (.23:، ص2015معاني، " )النفسية السميمة

كقدرة األداء  ،ىدافيا االستراتيجية المستقبميةأمف تحقيؽ  الشركات البشرم يمنًكفالعنصر أف كما 

نتماء كالكالء كاألماف الكظيفي، ألف مما يؤدم لمشعكر بالرضا الكظيفي كاال تيـ؛ككفاء معامميفل

ضمف  إذا تكفر الرضا الكظيفي لمعامميفو، فئرؤسا ااؿ رضكمؿ كجو، كنأعمى ميامو أدل عامؿ ال

سنعكس ذلؾ عمى كافة النكاحي النفسية كاالجتماعية  ،خالي مف المخاطرالبلئؽ ال عمؿال بيئة

يعتبرالعنصرالبشرم مف أىـ العناصر المؤثرة في إنتاجية العمؿ". )باصفار، " كاالقتصادية كالعائمية.

 .(554، ص: 2018

إلى أىـ المفاىيـ كاألنكاع كالعكامؿ كاالىمية كالخصائص كالبرامج كاآلثار الناجمة ثة ستتطرؽ الباح

عف شعكر العامميف بالرضا الكظيفي، نتيجة لتحسيف جكدة الحياة الكظيفية كتطبيؽ كىك اشتراطات 

 .مف قبؿ الشركات داخؿ بيئة العمؿ السبلمة المينية

 الرضا الوظيفي: مفيوم 2.3.2

تعريفات كال يكجد حتى اآلف اتفاؽ بيف الباحثيف كاسع كلو العديد مف الالكظيفي  الرضإف مفيكـ ا

بحاث كالدراسات كتعدد المجاالت العممية حكؿ مفيـك متفؽ عميو. كسبب ذلؾ يعكد إلى اختبلؼ األ
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شؼ مدل أثر ستكك  ،الكظيفي مف عدة جكانب المرضالباحثة تطرؽ تالتي تناكلتو بالدراسة، لذلؾ س

 الكظيفي لمعامميف في الشركة. اشتراطات السبلمة المينية في بيئة العمؿ عمى درجة الرضتكفير ا

ىتمامات بالظركؼ النفسية كالمادية كالبيئية التي تجعؿ : "مجمكعة االىو مفيوم الرضى الوظيفي

 يجابي مف الفرد إلى عممو الذم يمارسو"إاتجاه  أنو كظيفتيكماالفرد يقكؿ بصدؽ أنني راض في 

 (. 15:، ص2019، ركمل)

"الحالة الشخصية لمفرد التي تعبر عف مدل قبكلو العاـ لمجمكعة مف : مفيوم الرضى الوظيفي

 . (554:، ص2018، باصفار)العكامؿ الكظيفية المحيطة بالعمؿ" 

دراكيا، إعاطفية لمحالة الكظيفية ال يمكف مشاىدتيا، كلكف يمكف  ستجابةا" :مفيوم الرضى الوظيفي

ما يرتبط بمدل تمبية النتائج لتكقعات العامميف أك تجاكزىا، كالرضا الكظيفي يتأثر بمجمكعة غالبا ك 

العمؿ نفسو، كاألجر، كفرص الترقية، كطبيعة  :مف العكامؿ التي ترتبط بالعمؿ نفسو كأىميا

 (. 182:، ص2013الطعاني، ك ، )الشكابكة" اإلشراؼ في العمؿ، كالعبلقة مع الزمبلء

لؾ ذكيتحقؽ  ،دائو لعمموأثناء أيجابي الذم يحممو المكظؼ إشعكر ذاتي " :الوظيفيمفيوم الرضى 

لؾ إلشباع ذك  ،ا العمؿذعميو فعبل في ى كمقدار ما يحصؿ ،بالتكفيؽ بيف ما يتكقعو الفرد مف عممو

 .(5، ص: 2016يحيى، ك ، )برياح "احتياجاتو كتكقعاتو في بيئة عممو

بالرضا العاـ عف ىك شعكر الكظيفي ىك:  الدراسة أف الرضطبلع كاكترل الباحثة مف خبلؿ اال

الحياة المينية، كىك شعكر فردم قد يككف الرضا عف جكدة الحياة الكظيفية بشكؿ جزئي أك 

كىك ينعكس عمى حالة العامميف النفسية كاالجتماعية كسمككيـ مع رؤساؤىـ بالعمؿ،  شامؿ، 

بيف ما يتكقعو الفرد مف عممو كمقدار ما يحصؿ سبية كتتحقؽ درجة الرضا بنكزمبلؤىـ، كعائبلتيـ، 

، حتياجاتو كتكقعاتوااإلشباع الذاتي لرغباتو ك عالية مف عميو فعبل في العمؿ، مف أجؿ تحقيؽ درجة 
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كبالتالي يتكلد لديو  ؛يجابان عمى الحالة النفسية لمعامؿإكاحتياجاتو المادية كالمعنكية، مما ينعكس 

نتماء لتزاـ التنظيمي مف حيث االة كالراحة مما ينعكس عمى سمككو في االشعكر باألماف كالطمأنين

لتزاـ باشتراطات السبلمة داخؿ لتزاـ باألنظمة كالقكانيف كالتعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ كاالكالكالء كاال

خبلص، أيساىـ في مما يحد مف مخاطر المينة، ك  ؛بيئة العمؿ ينعكس عمى فداء عممو بأمانو كا 

تحقيؽ السياسات العامة كالخطط ك داء كبالتالي جكدة الحياة الكظيفية داخؿ بيئة العمؿ، كفاءة األ

  لشركات األدكية.  االستراتيجيةىداؼ االستراتيجية كاأل

 الوظيفي: االرض أنواع 3.3.2

حساس كيتعمؽ بالجكانب الخاصة بالمكظؼ كالتقدير، كالقبكؿ، كاإل: الوظيفي الداخمي االرض

 .عمؿ، كالتعبير عف النفسنجاز بالباإل

بالعكامؿ الخارجية لمعامؿ في بيئة العمؿ كالعبلقة مع الرؤساء  يرتبط: الخارجيالوظيفي  االرض

  .كالزمبلء بالعمؿ كطبيعة العمؿ

الكظيفي نحك كؿ ما يتعمؽ  امحصمة الشعكر لدل العامؿ بالرض :الكمي العام فيوالوظيفي  الرضا 

. عف البيئة الداخمية كالخارجية لمعمؿ ام الرضأ ،كانيف كزمبلء كرؤساءبالعمؿ مف معايير كأنظمة كق

 (.5:، ص2014 نكر،التكصؿ إلى مستكل عالي مف الرضا بيف األفراد العامميف" ) "

عف  االرض :العامؿ عف جزء معيف مف أجزاء العمؿ، مثؿ ارض :ىوالنوعي  الوظيفي االرض

 :تأميف ضد إصابات العمؿ، أك شركط العمؿ مثؿ عف عدـ كجكد اكعدـ الرض ،األجكر كالحكافز

)الكثيرم، رضا الفرد العامؿ عف جانب مف جكانب عممو"  ". عدـ تكفر معدات الكقاية لمعامميف

 (.35، ص 2018
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 الوظيفي: االرض عوامل 4.3.2

كتحفزىـ عمى  ،الكظيفي لدل العامميف في الشركة اىي تمؾ العكامؿ التي تزيد مف درجة الرض

لى جكدة الحياة الكظيفية في العمؿ، كمف إمما يؤدم  ؛لى كفاءة األداءإالعمؿ لمكصكؿ في يز التم

 :ما يمي  أىـ تمؾ العكامؿ

مف خبلؿ  العامؿ كمدل قدرتو عمى إشباعيا احتياجاتىي تعبر عف ك بالعامؿ:  المتعمقةالعكامؿ 

عف اآلخريف،  فةمختمحتياجات اكلكؿ شخص إحتياجات أخرل، الدخؿ الذم يحصؿ عميو أك 

" أشارت الكثير مف الدراسات إلى كجكد عبلقة طردية  .الكظيفي احتى يصؿ إلى حالة مف الرض

 (.555، ص:2018بيف الدخؿ كالرضا الكظيفي" ) باصفار، 

 المزايا الشخصية كالظركؼ المتعمقة بالعامؿ كالبيئة الداخمية كالخارجية:

ئة كتأثيرىا عمى المكظؼ بالصكرة التي تؤثر في عكامؿ ترتبط بالبي" :العكامؿ البيئية ىي 

المزايا الخاصة بالعامؿ كظركؼ  .(16ص:، 2015 ،صكشة )بف رضاه عف كظيفتو كعممو"

خبرات كالمؤىبلت العممية كالقدرة عمى المكانيات ك اإلقدرات ك الفيي تتعمؽ بمدل  ،العمؿ

 . ، كطبيعة المياـ التي سيؤدييا العامؿكاالبتكاراإلبداع 

 ثكحكاد المخاطربيئة العمؿ البلئؽ الخالية مف مثؿ  ظركؼ تتعمؽ بالعمؿ ىناؾا أف كم

لعمؿ كالقياـ بمسئكلياتو الكظيفية اإنجاز كسرعة  لمعامؿ االتي تزيد مف درجة الرضك  ،العمؿ

ضاءة كرطكبة كحرارة كضكضاء عمى  "  كاممة. تؤثر ظركؼ العمؿ المادية مف تيكية كا 

، 2018الكظيفي لديو" )باصفار،  اة العمؿ كتنعكس عمى درجة الرضدرجة تقبؿ الفرد لبيئ

جتماعي لمعامؿ بيف أصدقائو كعائمتو كنظرة المجتمع لى الكضع االإضافة إ . (555ص:

 لتزاـ بالعمؿ.الكظيفي كاال اكبالتالي الرض ،مما يكلد الشعكر بالثقة بالنفس ؛لو
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لشركة كالمجتمع: كمما كانت القيـ كالمبادئ التكافؽ بيف القيـ التي يؤمف بيا العامؿ كقيـ ا

 لدل العامميف أعمى.  اكانت درجة الرض متشابيةكالعادات 

جتماعي كمكانتو احتراـ الذات: حيث تنعكس طبيعة العمؿ الذم يشغمو العامؿ عمى كضعو اال

 احتراـ الذات كيؤدم لمرضامما يزيد مف ثقتو بنفسو، كيزداد شعكره ب ؛بيف أفراد المجتمع

 الكظيفي.

جراءات والعكامؿ التنظيمية المتعمقة بأسمكب العمؿ كنظم التعاكف مع الزمبلء كالرؤساء ك  وكا 

.) لركم،  القدرة عمى العمؿ مع الفريؽ" "لتزاـ باألنظمة كالقكانيف الناظمة لمعمؿ. بالعمؿ، كاال

 .(54، ص: 2019

لدل العامميف كفاءة اإلشراؼ الكظيفي  امف العكامؿ التي تزيد مف درجة الرضترل الباحثة ك 

ساعات العمؿ ك ندماج مع زمبلء العمؿ، عمى العمؿ، التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ كاال

عف العمؿ،  االرضك العدالة في المعاممة كالمساكاة داخؿ بيئة العمؿ، ك مناسبة غير طكيمة، 

اذ القرار، تخفي اشراؾ العامميف كا  ظركؼ عمؿ كشركط آمنة خالية مف المخاطر المينية، ك 

التي يحصؿ عمييا العامؿ نتيجة  جتماعي كالمزايا المختمفةاال العمؿ، كالمركزفي ستقرار االك 

كضع برامج لتأىيؿ العامميف عمى شركات األدكية الفمسطينية ، كما العمؿفي لتزاـ التميز كاال

بيئة  الخبرة الكافية لمتعامؿ مع المخاطر المينية فيتدريبيـ كتطكيرىـ لمحصكؿ عمى ك 

كالتنسيؽ يـ، لكمراعاة الجكانب النفسية كاالجتماعية  ،بتكاربداع كاالاإلالعمؿ، كالقدرة عمى 

كتكفير بيئة العمؿ البلئؽ كمعدات  ،بيف كافة الدكائر في المؤسسة كالعمؿ بركح الفريؽ

لزاـ العامميف كالتزاـ الشركة بالقكانيف كاألنظمة الناظمة لمعمؿ ،الكقاية الشخصية كأف  بيا،، كا 

مما يزيد مف  ؛كالمساكاة بيف الجنسيف كعدـ التمييز ،ىداؼ الشركةأمع  يـتتكافؽ أىداف
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لمعمؿ  ستقطابيـالالمغريات  كافة الكظيفي كالكالء كاالنتماء لمشركة كرفض ابالرض يـحساسإ

لتحقيؽ  ،مما يزيد مف جكدة المنتجات ككفاءة األداء لدل العامميف ؛في شركات منافسة

 ىداؼ التي تسعى الشركة لتحقيقيا.سات العامة كاألالسيا

  :الوظيفي االرض أىمية 5.3.2

"ضركرة تكثيؼ الدكرات التدريبية  الكظيفي يؤدم لبلستقرار الكظيفي، كالنمك الكظيفي اإف الرض

(، 82،  ص:2015لزيادة فرص النمك الكظيفي كتحسيف األداء كتحفيز العامميف" )معاني، 

عطاء  ،لى زيادة األجكرإالعمؿ، إضافة في ظيفي الحصكؿ عمى الترقية كنقصد بالنمك الك  كا 

"إعداد منظكمة حكافز متنكعة يكفؿ تكزيعيا بعدالة تامة بيف  الحكافز لمعامميف المادية كالمعنكية،

  .(122،  ص: 2016يحيي، ك )األميف،   العامميف"

بتكار لدل ء ككفاءة األداء كاإلبداع كاالنتماء كالكاللى زيادة االإالمكافآت تؤدم كترل الباحثة أف 

حتفاظ العمؿ كقدرة الشركة عمى االفي مما يزيد مف فرص التطكر كالتقدـ  ؛العامميف بالشركة

بمكظفييا لفترات طكيمة، كما كتزيد ثقة العامميف باإلدارة العميا لمشركة كبالقرارات الناجمة عنيا، 

الكظيفي لدل  ارتفاع درجة الرضمما يؤدم ال ،ةلى بيئة عمؿ خالية مف مخاطر المينإإضافة 

حتراـ لمزمبلء كالرؤساء جتماعية كطيدة قائمة عمى التعاكف كالمحبة كاالاالعامميف، ككجكد عبلقات 

ف تقؼ الشركة دكمان مع أالعمؿ، كالسعي الدؤكب لمتطكر كتحسيف سمعة الشركة كمكظفييا، ك في 

 ان. مكظفييا في أكقات األزمات ماديان كمعنكي

في أك الرؤساء  االبيئة اإليجابية في العمؿ بيف الزمبلء مع بعضيـ بعضفمف كجية نظر الباحثة 

كينعكس أثر  ا،نتماء كالكالء كالرضمما يزيد مف درجة اال ؛لدل العامميف ايجابيإ االعمؿ، يخمؽ كازع
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في عمميـ حيث الراحة النفسية ىي سر نجاح المكظفيف  ،الكضع االجتماعي كاألسرة فيذلؾ 

نأتي بيا كلكف إف فقدت الراحة النفسية سينعكس سمبان عمى مناحي الحياة  اتالماديف .ككفاءة أدائيـ

 األداء سمبان. فيكبالتالي يؤثر  ،لمعامميف كافة

 الوظيفي: االرض خصائص 6.3.2

 الرضى الكظيفي مكضكع فردم يختمؼ مف شخص آلخر. .1

بشرية منذ الطبيعة مف الكىذا  ،كامؿ ااؾ رضالكظيفي جزئي كال يمكف أف يككف ىن االرض .2

فيك قد  ،خر حسب السمكؾ الفردممف شخص آل ابدء الخميقة، حيث تختمؼ درجة الرض

عف  الكف قد ال يككف العامؿ راضي ،يتعمؽ بجانب معيف في بيئة العمؿ مثؿ الحكافز مثبلن 

 .تخاذ القراراتفي اسمكب اإلدارة أ

يتميز الرضا الكظيفي  " كمدل قناعتو بالعمؿ الذم يؤديوىك حالة مف القبكؿ لدل العامؿ  .3

 )بفبأنو حالة مف القناعة كالقبكؿ ناشئة عف تفاعؿ الفرد مع العمؿ نفسو كمع بيئة العمؿ" 

لى رغباتو إفي الكصكؿ الذم يحققو العامؿ شباع اإلكما أنو ، (13، ص:2015، صكشة

لتزاـ األداء كاالفي نتماء كالكفاءة االلى زيادة الكالء ك إمما يؤدم  ؛كحومحتياجاتو كطاك 

 باألنظمة كالقكانيف.

الكظيفي حسب طبيعة العمؿ، كالتنظيـ كالترتيب الداخمي كخمك بيئة العمؿ مف  االرض .4

مخاطر المينة، كحسب درجة تقدير اإلدارة العميا كالزمبلء لمكفاءات كالخبرات التي يتمتع 

كبالتالي ينقؿ الشركة نقبلت نكعية  ،الذم يقكـ بو بتكارلى اإلبداع كاالإبيا العامؿ، إضافة 

 تو كتحفيزه بشتى الكسائؿ. أالعمؿ، كىنا عمى الشركة مكاففي 
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طمكحات  كاحدكؿ مف .آخر في بيئة العمؿإلى شخص  مفالكظيفي متفاكت  اف الرضأ الباحثة رلت

فريؽ متعاكف كىذا يككف مف خبلؿ العمؿ ضمف  .خريف يسعى لتحقيقياكأىداؼ مختمفة عف اآل

 ،نظمة كالقكانيف كالتسمسؿ اإلدارمألاكاحتراـ  ،خالية مف المخاطر كالمعيقات ةكبيئة عمؿ الئق

الكظيفي كؿه حسب طمكحاتو كأىدافو التي  اف بالرضك فيشعر العامم ،بداعكالقدرة عمى االبتكار كاإل

 .يسعى إلنجازىا داخؿ بيئة العمؿ

 الرضا الوظيفي: برامج 7.3.2

في ف يككف لدل اإلدارة العميا أحيث ال بد  فالكظيفي الباحثة إلى برامج تحسيف الرضستتطرؽ ا

كمف تمؾ األىداؼ ما  ،لتحقيؽ األىداؼ المستقبمية ؛الشركة برامج تيدؼ لتطكير العامميف كالشركة

 يمي: 

 يـ؛كتدريب ىـلى تأىيؿ العامميف كتطكير إالعاممة: كضع برامج تيدؼ  لالقك  تدريببرامج  .1

لتزاـ التنظيمي لمكصكؿ كبالتالي اال ،بتكار كالتطكر ككفاءة األداءأجؿ اإلبداع كاالمف 

 الكظيفي. المرض

ىتماـ بالترتيب كالنظاـ كالتيكية كاإلضاءة كالحرارة اال :العمؿؼ برامج تحسيف بيئة كظرك  .2

مف  كتكفير بيئة العمؿ اآلمنة كالخالية ،كالمساحات بيف األثاث أك اآلالت في مكاف العمؿ

عادة النظر في شركط العمؿ  ،لمحد مف حكادث العمؿ كأمراض المينة ؛مخاطر المينة كا 

 .مف قبؿ اإلدارة العميا
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ترفييية ليـ الرحبلت ال :جتماعية: تقديـ الحكافز المعنكية لمعامميف مثؿبرامج الرفاىية اال .3

تيـ الجامعية، ادراسكلعائبلتيـ، رحبلت الحج كالعمرة، إعطاء منح جامعية ألبنائيـ كالتكفؿ ب

 إسكاف خاص لمعامميف. بناء التأميف الصحي الشامؿ ليـ كلعائبلتيـ، ك 

لى تكفير بيئة إتيدؼ  ،برامج األمف كالسبلمة المينية: العمؿ ضمف برامج عالية الجكدة .4

ألف  ؛كتكفير األماف لمعامميف في بيئة العمؿ ،كالحد مف مخاطر المينة ة،العمؿ البلئق

 :عناصر اإلنتاججميع لذلؾ يجب حماية الشركة، ممؾ تأغمى ما  العنصر البشرم

ممارسة عدد مف األنظمة لحماية عناصر  " .كالمكارد المالية كالمادية ،كالمعدات ،كالعامميف

 )بف اإلنتاج كفي مقدمتيا العنصر البشرم في الشركة مف التعرض لحكادث العمؿ"

 (.28: ، ص2015صكشة، 

يجب أف تقكـ بو الشركات ىك استغبلؿ المكارد البشرية كالعقكؿ البشرية  كترل الباحثة أف أىـ ما

برامج  تضعكأف  ،بتكار كالتطكيركتكفر ليـ كافة اإلمكانيات التي تخمؽ لدييـ ركح اإلبداع كاال

بتكفير  ىتماـاالعمى تمؾ الشركات يجب كما  ،كرحبلت ترفييية لتخفيؼ ضغط العمؿ عمييـ

ستراتيجية التي تسعى ىداؼ االمف أجؿ تحقيؽ األ ةة، كبيئة العمؿ البلئقمتطمبات السبلمة الميني

مف قبؿ ستقطابيـ اكعدـ  ،تحفيز العامميف مف أجؿ الحفاظ عمييـ داخؿ بيئة العمؿككذلؾ  ،يايلإ

 .ياشركات منافسة كجذبيـ لمعمؿ في

 الشركة:و العاممين  عمىالوظيفي وآثاره  الرضا نتائج 8.3.2

نتماء الشركة، مف حيث زيادة الكالء كاالعمى يجابان عمى العامميف ك إي ينعكس الكظيف االرض إف

مؿ كالغياب اكيقمؿ مف نسبة دكراف الع يا،ككفاءة األداء كااللتزاـ باألنظمة الداخمية لمشركة كقكانين



 
 

 

84 
 

 حتراـ التسمسؿ اإلدارماك  ،بتكار كالتعاكف كالعمؿ بركح الفريؽكيزيد مف اإلبداع كاال ،البلمبرر

 ،كخالية مف المخاطر بأنكاعيا ةتكفير الشركة بيئة عمؿ الئق بسببكىذا  ؛كقرارات اإلدارة العميا

ى مستكل الرضا الكظيفي، فإف "كمما تدنٌ  .كتكفير معدات الكقاية لمعامميف لمحد مف حكادث العمؿ

 .(58، ص: 2018 ،)باصفار معدؿ حكادث العمؿ يزداد"

فمكي تزيد الشركة مف درجة   ،الكظيفي قمت حكادث العمؿ اة الرضكمما زادت درجترل الباحثة أنو ك 

جتماعية كالمساكاة كعدـ كتحقيؽ العدالة اال ،تيـأكمكاف العامميف حفيزالرضا الكظيفي يجب عمييا، ت

كتطكيرىـ كتأىيميـ مف خبلؿ عقد دكرات تدريبية تزيد مف خبراتيـ  ،في العمؿبينيـ التمييز 

عمى العنصر البشرم مف التسرب كالذىاب لمعمؿ في شركات  لمحافظةاك العمؿ، في تيـ ءككفا

مما ينعكس  ؛الشركة عمى مكاجية التحديات كالمشاكؿ ةتعزيز قدر ك منافسة بسبب حكافز أفضؿ، 

 ؛ف أكقات الفراغ بصحبة العائمةك يجابان بحيث يقضي العاممإقتصادم جتماعي كاالعمى الكضع اال

الكظيفي المرتفع  ا"إف األفراد ذكم درجات الرض .دييـ تجاه العمؿالكظيفي ل ايزيد مف درجة الرض

إف . (46، ص: 2018عف كقت فراغيـ كخاصة مع عائبلتيـ" )الكثيرم،  اأكثر رض فيككنك 

يؤدم إلى  ،جكدة الحياة الكظيفيةبتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية كأحد عناصر الشركة  اـىتما

 لدل العامميف. يا الكظيفالرض زز درجة، مما يعالعنصر البشرمب االىتماـ

شتراطات السبلمة تطبيؽ اأف ، طبلع كالدراسة حكؿ جكدة الحياة الكظيفيةالباحثة، كبعد اال ترل

الكظيفي لدل  اعزز الرضيك  ،لتزاـ التنظيمياال عمىبشكؿ ايجابي يؤثر في شركات األدكية  المينية،

اإلدارة العميا في لدل قناعة كجكد ك  ،المينة مف مخاطرىا خمك  بسبب ؛العامميف في بيئة العمؿ

مما يزيد مف  ؛شتراطات السبلمة في بيئة العمؿ لمحد مف حكادث العمؿابأىمية تكفير  ،الشركة
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تعزيز الكالء "  الكضع االقتصادم كاالجتماعي الجيد لمعامميف. بالكالء كاالنتماء لمشركة بسب

 (.147، ص: 2016، السكيطي) "،ألداءذلؾ عمى ا كانعكاسالعاطفي ليؤالء المكظفيف 

 مؤشرات جودة الحياة الوظيفية:   9.3.2

ر الجكدة في يتكف ليا مفلحياة الكظيفية ال بد في احقؽ الجكدة تحتى يجب عمى شركات األدكية 

كالقكانيف الناظمة لمعمؿ  ،لتزاـ بمدكنة السمكؾ كاألنظمة الداخميةحيث تتضمف اال ،لتزاـ التنظيمياال

 .قانكف العمؿ الفمسطينياإللتزاـ بلى إإضافة  ،شركة كالصادرة عف اإلدارة العميا في الشركةفي ال

قديمة التي كانت تطبؽ الالركتينية ف تعمؿ جاىدة عمى تعديؿ القكانيف أكما يجب عمى اإلدارة العميا 

تبلـ السمطة كتمؾ التي تـ سنيا منذ اس في الضفة الغربية كغزة كىي القكانيف األردنية كالمصرية

كأف يتسـ القانكف بالمركنة، لمعمؿ عمى التخمص مف المعيقات  ، الفمسطينية لمضفة الغربية كغزة

كما يجب أف تكجد القناعة كاإلرادة لدل اإلدارة   .عمييا الزمف اعفالتي قكانيف تمؾ الالناجمة عف 

تنظـ العمؿ ضمف ىياكؿ تعديؿ السياسات العامة لمشركة، كأف يككف ىناؾ معايير كأسس لالعميا 

مف أجؿ فتح  ؛تتكيؼ مع المتغيرات كالمعيقات التي تكاجو الشركةك  ،تنظيمية مرنة قابمة لمتطكير

شتراطات السبلمة الدل اإلدارة العميا بتكفير  كالقناعةرتقاء بالعمؿ، كأف تتكفر اإلرادة الفرص لبل

مراض أكالخالية مف حكادث العمؿ ك ة ئقالمينية لمعامميف في بيئة العمؿ، لتكفير بيئة العمؿ البل

مف اآل لى جكدة بيئة العمؿإخاصة تتعمؽ بتكفير كؿ ما يمـز لمكصكؿ  كازنةالمينة، كأف تكضع م

كضع سياسات كتشريعات كلكائح كأنظمة كقكانيف  :مف حيثكأحد عناصرىا  كالسبلمة المينية

ميف مف اشتراطات السبلمة المينية إللزاـ أصحاب العمؿ بتكفير كؿ ما يمـز لمعام ؛ناظمة لمعمؿ

لزاـ العامميف ب ، رتداء معدات الكقاية حسب طبيعة المينة كدرجة خطكرتيااداخؿ بيئة العمؿ، كا 
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لتزاـ العامميف بتعميمات كاشتراطات اك  المينية السبلمةالتأكد باستمرار مف تطبيؽ اشتراطات "ك 

صة صختلى ضركرة كجكد دائرة مإضافة الشركة، إ فيالسبلمة المينية مف قبؿ مشرفي السبلمة 

دائرة المخاطر( لمعمؿ عمى التخطيط كالتنفيذ كالرقابة كالتحميؿ لكافة البيانات ) بالسبلمة المينية

الخاصة بحكادث العمؿ مف أجؿ القدرة عمى تحديد أسباب كمصادر الخطر كتقييمو لكضع الحمكؿ 

تحميؿ الحكادث الصناعية، كفقان لمعايير  "مف الضركرم .التي تمنع حدكثو، كالحد مف اإلصابات

 .(209: ، ص2013، )العايبمعينة منيا تكمفة الحكادث كأسبابيا" 

ألنيا تعمؿ عمى تشخيص الحادث كاألسباب الكامنة  ؛تعتبر عممية تحميؿ الحكادث ضركريةكما ك 

خطأ  كانت بسبب المصاب، كىؿ اإلصابة، كعمرالجسـ، كطبيعة في كمكاف اإلصابة  ،لحدكثو

نجـ الحادث  كىؿبالتحميؿ، مف أجؿ القياـ  يجب أف ذكر السبب المباشر لمحادثحيث بشرم، 

سباب كذلؾ بيدؼ تفادم أل"معرفة أسباب الحكادث كتحميؿ تمؾ ا نتيجة خطأ بشرم أك مادم.

 ؛صيفصختكلذلؾ يجب التحميؿ مف قبؿ الم .(100، ص: 2018 ،سالمة) كقكعيا مرة أخرل"

شتراطات السبلمة المينية داخؿ بيئة اتكفير ك  ،لعمؿحكادث ابلزمة لمحد مف لكضع الحمكؿ ال

لزاـ العامميف بالقكانيف الناظمة لمعمؿ لمحفاظ عمى حياتيـ.  ،العمؿ  كا 

تمييز  اليستطيعك  ؛خاصة الجدد منيـ ىـة لتأىيؿ العامميف كتطكير يكضع برامج تدريبكما يجب 

( لمحد ككيفية التعامؿ مع بيئة العمؿ )اآلالت ،تيالعمؿ كمعرفمخاطر المينة التي قد تكاجييـ أثناء ا

نشر البركشكرات كالكتيبات كالمنشكرات عمى العامميف لتكعيتيـ، كما يجب ك مف حكادث العمؿ، 

ف تعمؿ عمى إزالة المخاطر التي قد تكاجو العامميف في بيئة أعمى اإلدارة العميا في شركات األدكية 

 ،كالضكضاء ،كالحرارة كالبركدة ،كالكيرباء ،كالضجيج :الفيزيائيةالمخاطر  :كمنياالعمؿ 
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كالمعدات المستخدمة بالنقؿ  ،كاآلالت :عف طريؽ كضع عازؿ، كالمخاطر الميكانيكية ،كاإلشعاعات

 .كالتخزيف كالتصنيع مف خبلؿ كضع حكاجز حكؿ األجزاء المتحركة مف اآلالت

أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى يجب  .لى بيئة العمؿإرض كدخكؿ الحشرات كالقكا :المخاطر البيكلكجية

 .بحيث يمنع دخكؿ تمؾ الحشرات كالقكارض ،صميـ مكاف العمؿ

ف إحيث  ،تكمف في الغازات كاألبخرة كالغبار كاألتربة المكجكدة في بيئة العمؿك  :المخاطر الكيماكية

لذلؾ يجب كضع  ،مميفكيشكؿ استنشاقيا خطكرة عمى العا ،األبخرة المتصاعدة تككف سامة

كشفط األبخرة السامة الناجمة عف تفاعؿ األدكية كاألغبرة كاألتربة مف بيئة  ،شفاطات لتجديد اليكاء

لية التخمص آلى العمب الفارغة كالمكاد الفاسدة المستخدمة في صناعة األدكية ك إإضافة  العمؿ،

مف النفايات الدكائية بالطريقة لذلؾ ال بد مف التخمص ك  ،يشكؿ خطكرة عمى العامميف ، حيثمنيا

  .السميمة كحسب األنظمة المعمكؿ بيا دكليا كمحميان حتى ال تسبب التمكث لمبيئة

ستخداـ كتختمؼ درجة تتنكع المكاد األكلية التي تعتبر أساس الصناعات الدكائية حسب طبيعة اال"

 بي التعامؿ معيا بسبف فخطكرتيا، كبالرغـ مف ذلؾ إال أف أصحاب المصانع كالتجار يتياكنك 

  .(174، ص: 2019أبك شرخ كآخركف، ) ضعؼ المعرفة بالتأثير السمبي ليا"

لزاميـ في شركات األدكية يجب عمى اإلدارة العميا  كضع نظاـ داخمي كالئحة استرشاديو لمعامميف كا 

زالة كافة اعمى الجيات الحككمية إلزاـ شركات األدكية بتطبيؽ القكانيف ، كأيضان بو لمخاطر التي كا 

قد يتعرض ليا العامميف في تمؾ الشركات كالعمؿ عمى تعزيز الرقابة الداخمية عمى العامميف إللزاميـ 

بناء نظاـ عممي يضـ  ". معدات الكقاية داخؿ بيئة العمؿ لتعزيز جكدة الحياة الكظيفية فييا بارتداء

، 2018، )جرايسة ."جتيامختمؼ المخاطر التي تتعرض ليا الشركة كالمراحؿ العممية لمعال

 .(86ص:
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 ،كأحد عناصر جكدة الحياة الكظيفية  كتشير الباحثة إلى أف تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية

مما يشعرىـ  ؛شجعيـ عمى المنافسة الشريفةيك  يـحافظ عمى معنكياتيك  ،مبي طمكحات العامميفي

لى تعزيز درجة الكالء إيؤدم حيث  العمؿ ككفاءة األداء،في ستقرار باألمف كاألماف الكظيفي كاال

 يـتدريب العامميف كتأىيمكما أف التنظيمي كالرضا الكظيفي لدييـ،  االلتزاـكيعزز  لدييـ،نتماء كاال

كتطكير الذات  ،بتكارزىـ عمى اإلبداع كااليحفتك  ،لتكعيتيـ بمخاطر المينة ؛صيفصختمف قبؿ م

 ،ستقطاب عمالة جديدةاك  ،راف في العمؿالدك مف تقميؿ الئقة، لم ظركؼ عمؿك شركط   كتييئة

كالمحافظة عمى العمالة الماىرة ذات الخبرة كالكفاءة بالعمؿ، لتحقيؽ األىداؼ المرجكة، كىذا يتـ مف 

  .خبلؿ كضع األنظمة كالقكانيف الناظمة لمعمؿ كالمطبقة عمى الجميع بعدالة

تخضع إلى مجمكعة مف تيا المختمفة، ك بكافة أنكاعيا تتأثر بنكع اإلدارة كنكع عمميا"إف المؤسسات 

، أبك )طبازة القكانيف كاألنظمة كالتعميمات التي تحاكؿ مف خبلليا تحسيف أكضاع العامميف فييا"

   .(37، ص: 2017طكيمة، 

 ،حتياجاتيـستجابة الكذلؾ باال ؛لى درجة مف الرفاىيةإ كترل الباحثة اف ذلؾ يساىـ في الكصكؿ

الكظيفي  الى جكدة درجة الرضإمما يؤدم  ؛التنظيمي االلتزاـلتحقيؽ يـ كتكفير الخدمات العامة ل

مما ينعكس عمى بيئة العمؿ، سكاء الداخمية أك الخارجية مف حيث العمؿ ؛ العامميف للد ىاكتعزيز 

بركح الفريؽ، كالتنسيؽ كالتعاكف مع الزمبلء كالرؤساء كاإلدارات كالدكائر ذات العبلقة داخؿ الشركة، 

عمى اإلدارة العميا ك  .ة في الترشيح لمدكرات الداخمية كالخارجية المتعمقة بالسبلمة المينيةالعدالك 

لو معدات الكقاية البلزمة لطبيعة  كتكفر ،العامؿ بمدل أىميتو لمشركة، لتعزز مف ثقتو بنفسو إشعار

عممو مف عممو عمى أف تككف مطابقة لممكاصفات كالمقاييس مف أجؿ حمايتو أثناء تأديتو لمياـ 
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في التأميف الصحي،  أك أمراض المينة كما يجب أف يككف مشمكال ،كحكادث العمؿ ،مخاطر المينة

 .مف قانكف العمؿ الفمسطيني 116كتأميف إصابات العمؿ، حسب المادة 

يجب عمى صاحب العمؿ أف يؤمف جميع عمالو عف إصابات العمؿ لدل الجيات المرخصة في "

 (. 72، ص:2019)، (2000)( لسنة 7رقـ ) فمسطينيقانكف العمؿ ال. )فمسطيف"

شعر العامؿ تكأف  ،الشركة أف تكفر لمعامميف بيئة صحية نظيفة منظمة مرتبةيجب عمى كما 

لى درجة عالية إيصؿ العامؿ  ، كلكيكالمجتمعالرؤساء كالزمبلء  مفخريف لو حتراـ اآلابالتقدير ك 

قتصادم اال اثـ الرض ،النفسي عف بيئة العمؿ ارضف يتحقؽ لديو الأالكظيفي ال بد مف  امف الرض

جتماعي الذم يعزز تحسيف الحياة المعيشية كالقدرة عمى تمبية متطمبات الحياة، ثـ الرضى اال أم

 . درجة الثقة بالنفس لدل العامؿ

، ص: 2011مصمح، ) جتماعي كىك مبدأ الرجؿ المناسب في المكاف المناسب"اال ا"تحقيؽ الرض 

3.) 

نو يجب أف تتكفر القناعة لدل اإلدارات العميا في شركات األدكية فإ باحثة،الية نظر كجمف ك 

العميا ف تعمؿ اإلدارة أخالية مف مخاطر المينة كافة، ك  ةالفمسطينية بضركرة تكفير بيئة عمؿ الئق

يتيـ لحما ؛(، عمى تكفير اشتراطات السبلمة كافة لمعامميفكدائرة السبلمة المينية )دائرة المخاطر

برامج  -بمكافقة اإلدارة العميا في الشركة - مف مخاطر المينة، كأف تصمـ دائرة السبلمة المينية 

كجكدة الحياة الكظيفية كتعمؿ مف خبلؿ تمؾ البرامج عمى تدريب العامميف  ،خاصة بالسبلمة المينية

 كااللتزاـ ماء لمشركةنترجة الكالء كاالمف د، كدعـ األفكار البناءة مما يعزز ىـكتطكير  يـكتأىيم

زيادة انتماء العامميف، ككالئيـ، كتحقيؽ التكامؿ كالتفاعؿ بيف أىداؼ المنظمة " .كالرضا الكظيفي

 (. 17، ص:2020 القكاسمة،) "ىدافيـأك 
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تكفر الشركة " .حكؿ مكازنة السبلمة المينية اعمى اإلدارة العميا في الشركة أف تضع تصكر كما  

 (. 73: ، ص2018، جرايسة)" رمى تطبيؽ استراتيجيات إدارة المخاطميزانية كافية تساعد ع

التعكيضات التي ستدفع لمعامميف في حاؿ حدكث إف تكفير اشتراطات السبلمة المينية يحد مف 

 .حادث عمؿ في الشركة

ت مف حدكث نو كمما كفرت الشركة اشتراطات السبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿ حدٌ أترل الباحثة 

جتماعية التي تكاجو قتصادية كااللحد مف المشاكؿ النفسية، كاالاكبالتالي  و،دثاالعمؿ كحك  صاباتإ

  .العامميف الناجمة عف حكادث العمؿ داخؿ الشركة

صة صختدائرة م ،شركات األدكية الفمسطينية ضمف ىيكميتيا كضعيعتبر مف أىـ الضركريات 

دا ،المخاطر( إدارة) السبلمة المينيةبالجكدة ك  التي تيتـ بالعنصر بالمكارد البشرية صة صختم رةكا 

مما يسيـ في الكصكؿ إلى التميز كالنجاح، كما ال بد مف التنسيؽ كالتعاكف  ؛البشرم في الشركة

كتكجيييـ  ،كالرقابة الداخمية الدكرية عمى العامميف ،ككضع الخطط كتنفيذىا ،دارتيفالمستمر بيف اإل

رشادىـ كتدريبيـ  :لمخاطر المينة مثؿ فكف في أعماؿ تتسـ بالخطكرة كيتعرضك خاصة مف يعمم ،كا 

نفجارات الصادرة عف تفاعؿ استنشاؽ األبخرة الصادرة عف المكاد الكيماكية السامة، أك مخاطر اال

  ك التيكية السيئة لبيئة العمؿ...الخ مف مخاطر مينية.أمكاد كيماكية، 

 قد صممت متطمبات الصناعات الدكائية الجيدةإف شركات تصنيع الدكاء كافة عمى مستكل العالـ، "

"GMP"  ساس معالجة المخاطر في ىذه الصناعات، كالتخفيؼ مف المخاطر المرتبطة أعمى

شركات تصنيع األدكية "كمف الطبيعي أف تمتـز بو  (ICH-200) بالجكدة كالسبلمة كالفعالية

لذلؾ تعمؿ شركات األدكية الفمسطينية  ،تفاقيات دكلية، ممزمة لكافة األطراؼاالفمسطينية بناءن عمى 

يجاد تكازف بيف تكفير اشتراطات السبلمة المينية مف حيث الحد مف )المخاطر الفيزيائية إعمى 
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 الرغبة عززمما ي ة،كالميكانيكية كالكيماكية كالبيكلكجية داخؿ بيئة العمؿ، لخمؽ بيئة العمؿ البلئق

لتزاـ اال :زاـ باألنظمة كالقكانيف الناظمة لمعمؿ، كمنيالتم االألتزاـ التنظيمي باال لدل العامميف

لتزاـ بالتسمسؿ اإلدارم، العمؿ بركح الفريؽ كالتنسيؽ كالتعاكف بيف الدكائر بساعات الدكاـ، اال

 الى الرضإمما يؤدم  ؛جكاء ايجابية بالعمؿأحتراـ الرؤساء كالزمبلء لخمؽ االعمؿ، في كالزمبلء 

جتماعي ك االأجتماعي لمعامميف، قتصادم حيث يتحسف المستكل االكل االالكظيفي العاـ عمى المست

 ؛لى الحياة بإيجابيةإ اك فينظر  ،يفالكضع النفسي لمعامم كما كيتحسفحتراـ المجتمع لو، افيزيد مف 

ألنو ينعكس عمى  ؛يفلمعامم ضركرم يعتبرالكظيفي  امما ينعكس عمى العائمة، كبالتالي الرض

ستقطب يك  ،فتح أسكاؽ جديدةيك  ،كينعكس عمى الشركة فيزيد األرباح ،جكانب حياتو الخاصة

لى المنافسة في إإضافة  ،عمى مستكل الكطف كالعالـلشركات األدكية كسمعة حسنة  ة،ديكفاءات جد

منافسة شديدة في السكؽ المحمي  تكاجو شركات صناعة األدكية الفمسطينية" . األسكاؽ العالمية

ب % مف سكؽ الدكاء المحمي كالتي تقدر 50 كائية الفمسطينية نحكحيث تغطي الصناعات الد

 (.4، ص: 2018، )بركات كيتكزع الباقي عمى األسكاؽ العالمية" امميكن 130

قطاع  :الكسائؿ كمنيا بكؿترل الباحثة أنو يجب عمى الحككمة أف تدعـ الصناعات المحمية، 

يرادات الحككمية مف خبلؿ دفع رة في زيادة اإلصناعة األدكية الفمسطينية، لما ليا مف أىمية كضرك 

الضرائب التي تدخؿ عمى خزينة الدكلة، كأف تعمؿ الحككمة عمى تعديؿ التشريعات كاألنظمة 

كتعديؿ قكانيف السبلمة المينية  و،كالمكائح كالقكانيف الناظمة لمعمؿ، المتعمقة بشركط العمؿ كظركف

كتعييف مشرفي  ،عمى تكفير عيادة طبية لمكظفييا مف خبلؿ إجبار شركات األدكية الفمسطينية

لتقديـ  ؛سعاؼإعمى شيادة ضابط  اسعاؼ أكلي ليحصمك إكتدريب العماؿ عمى دكرة  ،سبلمة مينية

كمف أجؿ ضماف حياة  .نشكب حريؽ مثبلن كالمساعدة كالقدرة عمى التصرؼ في حاالت الطكارئ 
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غبف مف بعض أصحاب العمؿ  يقع عميو، ك كريمة لمعامميف، حيث أف العامؿ ىك الحمقة األضعؼ

بحقكؽ  عند مطالبتونقيب العامميف في الشركة  ةعاقبحيث يتـ م ،عمى مستكل التمثيؿ النقابي

كقد تظمـ اإلدارة العميا العامميف في إجبارىـ عمى العمؿ  .عنيـ وعاالعامميف أماـ اإلدارة العميا كدف

( مف الفصؿ األكؿ في قانكف العمؿ 68شير المادة )كت ،كثر مما نص عميو القانكفأ ةلساعات طكيم

حتساب ساعات اكما قد ال يتـ  ،ربعكف ساعة"ألى أف "ساعات العمؿ الفعمي في األسبكع خمس ك إ

 .العمؿ اإلضافي لمعامميف

قد ال تكفر اإلدارة العميا معدات السبلمة لمعامميف لحمايتيـ مف مخاطر المينة، أك قد تمجأ كما 

 حصكؿبل تحمي العامؿ في حاؿ فحسب المكاصفات كالمعايير الدكلية،  تليس لتكفير معدات

متثاؿ لممتطمبات في الدكؿ كفقان تقع مسؤكلية تنفيذ السبلمة كالصحة المينيتيف كاالحادث عمؿ "

  (.7، ص:2011العمؿ الدكلية،  )منظمةلمقكانيف كالمكائح الكطنية عمى عاتؽ صاحب العمؿ" 

مؿ آمنة خالية مف مخاطر المينة، كعدـ تعكيض العامميف عف حكادث العمؿ، عدـ تكفير بيئة عف إ

قانكف العمؿ الفمسطيني  :ثغرات قانكنية في القكانيف الناظمة لمعمؿ كمنيا يعكد إلىكأمراض المينة، 

أنو يجب عمى الحككمة أف تضع عمى أجنداتيا الكطنية  الباحثة، رلتكىنا  .كقكانيف السبلمة المينية

نسبة عالية مف المجتمع كيجب  فف العماؿ يشكمك أالقكانيف الناظمة لمعمؿ، خصكصان  تعديؿ

لتعزيز جكدة الحياة الكظيفية كااللتزاـ  يـ؛طمعك  كأصحاب العمؿإنصافيـ كحمايتيـ مف جشع 

شتراطات السبلمة االعمؿ مف خبلؿ تطبيؽ في ستقرار كاألماف كاال ،الكظيفي االتنظيمي كالرض

ف ليا أثناء أداء ك عرض العاممأف يت ةلمحد مف المخاطر المينية المحتمم ؛ئة العمؿالمينية في بي

 مياميـ الكظيفية المختمفة. 
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 االلتزامعمى  جودة الحياة الوظيفية كأحد عناصرثر اشتراطات السالمة المينية أ 10.3.2

 التنظيمي والرضا الوظيفي

شتراطات اتطبيؽ  خبلؿ فالكظيفية ماة جكدة الحيتحسيف إف أساس تمؾ الدراسة ىك معرفة مدل 

 .في شركات األدكية الفمسطينيةالتنظيمي كالرضا الكظيفي،  االلتزاـكأحد عناصرىا عمى السبلمة 

مف ىذا المكضكع، فكجدت أف تمؾ الدراسة  مفطبلع كالدراسة كالتحقؽ كقد قامت الباحثة باال

ف تبحث كؿ أرتأت الباحثة ا، كلذلؾ كعالتي ناقشت المكضعمى مستكل فمسطيف الدراسات القبلئؿ 

 ثـ تقكـ بالربط بينيما لمعرفة أثر المتغير المستقؿ عمى التابع. ،متغير عمى حدة

 .فادة الباحثيف في ىذا المجاؿكتعتقد الباحثة أنو ال بد مف التطرؽ الى تاريخ السبلمة المينية، إل

قبؿ الميبلد ثـ  18ريعة حمكرابي في القرف منذ األزؿ مع "بداية ش المينيةبدأت عمكـ السبلمة لقد  

(" )المركز 1919(، ثـ نشأت منظمة العمؿ الدكلية عاـ )1802)ظير في انجمترا في العاـ 

مف أجؿ العمؿ عمى كضع  نشئتأكىذه المنظمة  .(2011 السكرم لمسبلمة كالصحة المينية،

لشركات عمى مستكل لجميع اممزمة المعايير كالشركط كالقكانيف الدكلية الناظمة لبيئة العمؿ كال

  .العالـ

التي قد تكاجييـ أثناء  المختمفةمف أجؿ حماية العامميف مف مخاطر المينة كما عممت المنظمة 

لمعامميف في الشركات  ةطالبت كال زالت تطالب بضركرة تكفير بيئة العمؿ البلئقك  تأدية مياـ العمؿ،

كالمعمكمات المتعمقة بالمعيقات التي تكاجو العامميف في  البيانات جميعلى تقديـ إالمختمفة، إضافة 

مف قبؿ خبراء ، مف أجؿ العمؿ عمى تحميميا ككضع الحمكؿ البلزمة كالمنظمة لمعمؿ ؛بيئة العمؿ
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التنظيمي كالرضا الكظيفي  االلتزاـلمحفاظ عمى جكدة الحياة الكظيفية مما يعزز  متخصصيف

 .   لمعامميف

كمف ثـ انتقمت إلى  ،ندالع الثكرة الصناعية في بريطانياايف تظير مع بداية لقد بدأت مشاكؿ العامم

لى العمؿ في القطاع إكركبا في القرف الثامف عشر، كاتجو العاممكف في القطاع الزراعي أأرجاء 

كأدل لحدكث مشاكؿ  ،زدياد عدد العمالةامما أدل الى  ؛الصناعي كاليجرة مف القرل إلى المدف

بيضـ حقكقيـ مف قبؿ  اممكفامميف في المصانع مع أرباب العمؿ، حيث شعر العجمة كاجيت الع

أك عدـ إعطاء مكافآت  ،أك ساعات العمؿ الطكيمة ،أرباب العمؿ، سكاء عمى مستكل األجكر

زدياد حكادث العمؿ اك  ،كخالية مف مخاطر المينة ةعدـ تكفير بيئة عمؿ الئقك لمعامميف المتميزيف، 

لذلؾ كاف مف الضركرم كضع قكانيف ك  .لدييـ كااللتزاـا يقمؿ مف درجة الرضا ، ممفي بيئة العمؿ

كممزمة ألصحاب العمؿ حتى تحافظ عمى حقكؽ العامميف في بيئة العمؿ مف  ،ناظمة لبيئة العمؿ

جكدة " . كمف تمؾ القكانيف قانكف العمؿ كقانكف السبلمة المينية .ستبداد أصحاب العمؿاظمـ ك 

يزيد مف كالؤىـ مما عمى العمؿ، كيزيد مف رضاىـ ك  يفيشجع العاممما فييا م كظيفيةحياة الال

 (.132، ص: 2016 ،السكيطي) "ـإبداعاتيـ كابتكاراتي

 الدوائية في فمسطين:   الصناعات 11.3.2

ألنيا تحافظ عمى صحة ؛ حدل الصناعات الميمة عمى مستكل العالـإصناعة األدكية  تمثؿ

سباب أتو مف األمراض التي قد يتعرض ليا نتيجة بيئة العمؿ الممكثة أك اإلنساف، كتعمؿ عمى كقاي

كيتـ تصنيع األدكية مف المكاد الخاـ األساسية، كتعتبر صناعة األدكية مف أىـ   .أخرل خارجية

قتصاد في الدكلة مف خبلؿ دفع الضرائب لمحككمات، كيبمغ حجـ مبيعات األدكية حكؿ الداعميف لبل
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تريميكف دكالر سنكيان(، كالحصة األكبر لشركات األدكية األمريكية، تمييا الشركات العالـ قرابة )ال

تستحكذ الشركات  "   .ثـ تمييا أسكاؽ الدكؿ النامية كباقي دكؿ العالـ ،األكركبية ثـ اليابانية

% كالباقي مكزع 21% كاليابانية عمى 30منيا كالشركات األكركبية عمى  % 30األمريكية عمى 

 (. 27، ص:2018، )جرايسة "ية الدكؿعمى بق

أما في فمسطيف فقد بدأت في عاـ بدأ تاريخ صناعة األدكية في منتصؼ القرف التاسع عشر، 

، كقامت بإنتاج كميات بسيطة مف المنتجات 1969حيث ظيرت بعض المصانع عاـ ـ، 1967

تمؾ المعيقات تعتبر  لكف رغـ حتبلؿ أماـ تمؾ المصانع.بسبب العراقيؿ التي كضعيا اال ؛الطبية

في السنكات  اجيد اىـ الصناعات الكاعدة، التي حققت تقدمأحدل إصناعة األدكية الفمسطينية، 

حيث تصدر  ،لممنتجات األجنبية اقكي اف المنتج الدكائي الكطني يعتبر منافسإالماضية، كما 

 أنحاء العالـ.جميع ى لإكالمستمزمات الطبية  ،تيا مف األدكيةاشركات األدكية الفمسطينية منتج

الصناعات الدكائية في فمسطيف مف الصناعات التحكيمية اليامة لمدكلة كلممجتمع، كتكمف  كما تعتبر

، كدعـ المكازنة العامة لمحككمة االستثمار، كالتصديرأىميتيا في خمؽ فرص عمؿ، كتشجيع 

حتية الداخمية لتمؾ الشركات، الفمسطينية، مف خبلؿ دفع الضرائب لخزينة الدكلة، كتطكير البنية الت

لتحسيف كفاءة  ؛لكجيا كحكسبة العمؿ، كتطكير األفراد العامميفك تمتة العمؿ فييا بإدخاؿ التكنأك 

 الخالية مف مخاطر المينة. ةجكدة الحياة الكظيفية، كتكفير بيئة العمؿ البلئقك  ،األداء

أجؿ الكقاية مف األمراض، كمعالجة ستيراد األدكية مف افيي تقكـ بتصنيع ك  ،أما بالنسبة لممجتمع

نيا تعمؿ عمى إالمرضى كتزكيد القطاع الصحي باألدكية كالمستمزمات الطبية التي يحتاجيا، كما 

زالت شركات األدكية الفمسطينية  تكفير احتياجات األسكاؽ المحمية مف األدكية كافة، كرغـ ذلؾ ال
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أكركبا  :ؾ الشركات منتجاتيا الدكائية لدكؿ مثؿفي مرحمة النمك مقارنة بالدكؿ المتقدمة، كتصدر تم

 حسب االتفاقيات الدكلية المبرمة مع دكلة فمسطيف، كمنيا ،الشرقية كاألردف كالجزائر كقطر كألمانيا

حتبلؿ كالسمطة الكطنية بركتكككؿ باريس الذم ينظـ العبلقات التجارية كالمالية بيف دكلة اال

 سرائيؿ.إقتصادية مع مى تحديد العبلقات االالفمسطينية حيث يعمؿ البركتكككؿ ع

عمى إضعاؼ شركات األدكية الفمسطينية مف خبلؿ  ،االتفاقيات جميعرغـ  ،تعمؿ دكلة االحتبلؿ

منافسة لؤلدكية المحمية، إضافة إلى  اتعبئة السكؽ الفمسطيني باألدكية اإلسرائيمية، كتضع أسعار 

قتصاد الفمسطيني بقصد تدمير اال ؛الميناء أك المطاراتلممكاد الخاـ كتأخيرىا في  االستيرادعرقمة 

 كقطاع الصناعات الدكائية.

  .حتياج السكؽ المحمي مف الدكاءاإف الصناعات الدكائية الفمسطينية تعمؿ عمى تغطية نصؼ 

، )جرايسة "مميكف دكالر (130)بنحك % مف سكؽ الدكاء المحمية التي تقدر 50تغطي نحك  حيث"

حتياجات السكؽ المحمي فتتـ تغطيتو مف خبلؿ األدكية االنصؼ الباقي مف  ما(، أ27:، ص2018

 المستكردة مف األسكاؽ العالمية.

حيث  ،سكاؽ الضفة الغربيةأما الجانب التسكيقي لتمؾ الشركات فيتـ تسكيؽ المنتجات الدكائية في أ

دات الميمة لخزينة الدكلة يرالى قطاع غزة، كتعتبر صناعة األدكية أحد اإلإدخكليا  االحتبلؿيمنع 

لعرقمة عمؿ شركات األدكية  االحتبلؿرغـ المعيقات كافة التي يضعيا ك الفمسطينية،   لكف 

كرفع  ،كتغطية السكؽ تيا،فبل زالت تمؾ الشركات تعمؿ لتطكير ذاتيا كمكاردىا كتنمي ،الفمسطينية

ف تضمف األماف الدكائي أمف أجؿ كالعمؿ إلنتاج األدكية بجكدة عالية  ،قتصادم لمدكلةالمستكل اال
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سكاؽ جديدة ليا عمى مستكل أقادرة عمى فتح صبح كت ،الفمسطيني، كالمحافظة عمى صحة المرضى

 العالـ، كالمنافسة مع الشركات العالمية.

تحقيؽ جكدة الحياة  ،ككف عمى رأس أكلكيات شركات األدكية الفمسطينيةيف أيجب كترل الباحثة أنو 

معدات الكقاية التي تحافظ عمى سبلمتيـ مف مخاطر  بجميعد عماليا يكتزك  ،ركةالكظيفية في الش

 ر متطمبات السبلمة المينية كافةيكتكف ،المينة، داخؿ بيئة العمؿ أثناء تأديتيـ لمياميـ الكظيفية

الحرص عمى استخداـ  " فإف  ،صابات العمؿإكالحد مف  ،لتحقيؽ الجكدة في الحياة الكظيفية ليـ؛

بك جمعة، )" ككسائؿ الكقاية الشخصية كالمكاظبة عمييا لو أثر إيجابي عمى سبلمة العماؿمعدات 

  .(83:، ص2019

مما ينعكس  ؛لمتقميؿ مف حكادث العمؿ يارتداء معدات الحماية ككسائماب كما يجب أف يمتـز العامميف

تزاـ بالقكانيف الناظمة كاالل ،الكظيفي اعمى جكدة الحياة الكظيفية كزيادة الكالء كاالنتماء كالرض

 ،جكرىـ حسب الجيد المبذكؿأف تككف أعمى تمؾ الشركات أف تعمؿ عمى تحفيز مكظفييا ك ك  .لمعمؿ

بتكار مما يؤدم لئلبداع كاال ؛ف تعمؿ الشركات عمى ترقية مكظفييا خاصة المتميزيف منيـأك 

 يجابي.إكينعكس عمى تمؾ الشركات بشكؿ  ،العمؿفي كالتطكر 

 وتاري  تأسيسياالفمسطينية الرائدة في مجال تصنيع األدوية التوزيع الجغرافي لمصانع األدوية  :(1جدول رقم )

تاري   المحافظة اسم الشركة الرقم
 التأسيس

عدد 
 العاممين

 350 1969 راـ اهلل كالبيرة شركة القدس لممستحضرات الطبية 1
 350 1973 راـ اهلل كالبيرة شركة بير زيت لؤلدكية 2
 300 1986 راـ اهلل كالبيرة ركة دار الشفاء لؤلدكيةش 3
 227 1998 محافظة بيت لحـ –بيت جاال  شركة بيت جاال لؤلدكية  4
  1998 غزة شركة الشرؽ األكسط 5
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التطرؽ لشركات األدكية العاممة في محافظة راـ اهلل كالبيرة كالتي أشارت ليا  كفيما يمي سيتـ

 راسة:الد

ككالة األنباء  (، كحسب تقرير1969)تأسست عاـ  :ضرات الطبيةلممستحشركة القدس  .1

شركة القدس لممستحضرات  لى امتبلؾإفقد أشارت  2013كالمعمكمات الفمسطينية كفا لمعاـ 

الطبية "مصانع في الجزائر، كتعتبر الشريؾ األكبر في شركة نير األردف لمصناعات الدكائية" 

 اشركة القدس لممستحضرات الطبية تمتمؾ مصنع فإ(، كما 8: ، ص2012 ، النديـ،)اآلغا

يزك عمى شيادة اآلالشركة حصمت  كقد حصمت، في اإلمارات العربية المتحدة

تعتبر المعيار األكؿ دكليان لمسبلمة كالصحة المينية التي يتـ التي العالمية، ك  45001:2018

أنو بحصكؿ الشركة  العالمية لضماف الجكدة. كتابعت« لكيدز ريجيستر»منحيا مف مؤسسة 

عمى تمؾ الشيادة تعتبر أكؿ شركة في فمسطيف تحصؿ عمى تمؾ الشيادة العالمية الدكلية 

كىذا يعتبر إنجازان لمشركة  .بسبب انتشار معيار الجكدة عمى مستكل العالـ أجمع ؛بشكؿ مباشر

 كيدؿ عمى حرص الشركة عمى التميز مف خبلؿ ضماف تطبيؽ أنظمة السبلمة المينية في

تكفير إطار إلدارة المخاطر كالسبلمة المينية، يدؿ عمى ، ك ياكاشتراطات يابيئة العمؿ كقكانين

 ،كأف النتائج المرجكة مف نظاـ الصحة كالسبلمة المينية تتمثؿ في الكقاية مف اإلصابات

 .لى جكدة الحياة الكظيفيةإلمكصكؿ كتكفير أماكف عمؿ آمنة كالئقة لمعامميف في الشركة 

ردف ة منتشرة إقميميان في شماؿ إفريقيا منطقة الشرؽ األكسط كتصدر منتجاتيا لؤلالشركك 

 خرل.أكالجزائر كدكؿ 

( كقامت شركة بيرزيت لؤلدكية بشراء شركة 1973)تأسست عاـ  :دويةشركة بيرزيت لأل .2

 ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية(، كحسب 1973)يا عاـ يلإالشرقية لؤلدكية كضمتيا 
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حسبما أشار مكقع ك  % مف أسيـ مصنع أدكية في الجزائر".50فيي تمتمؾ ما نسبتو "كفا 

bpc ( ،مكقع شركة بيرزيت لؤلدكيةhttp://bpc.ps/ar/2) تعتبر شركة بيرزيت لؤلدكية ،

صنؼ يتـ تكزيعيا  300كتنتج ما يقارب "مف الشركات الرائدة في مجاؿ التصنيع الدكائي، 

 عمى عشرة خطكط إنتاج".

أنكاع جميع لى إعمى تغطية العديد مف المجاالت الطبية كالعبلجية، كتصؿ الشركة ؿ تعم

كالرعاية  ،كالمنظمات ،لى كزارة الصحةإعمى المستكل المحمي، تقدـ خدماتيا فالعمبلء 

كتعمؿ عمى تصدير منتجاتيا لؤلسكاؽ العالمية  .الصحية المحمية كالعالمية، كالجميكر

 .كركبا الشرقية كالجزائرأدكؿ  :كمنيا

 مف أجؿ فتح أسكاؽ جديدة ؛نفتاح عمى العالـاال إلى ياكأىداف تياسالر رؤية الشركة ك تيدؼ 

كتحقيؽ بيئة عمؿ خالية مف  ،مف خبلؿ المنافسة الشريفة كااللتزاـ بالمعايير الدكلية لمجكدة

جكدة الحياة ى لإ لمكصكؿ يا،نظمة السبلمة المينية كقكانينأتزاـ باللمخاطر المينة با

فضؿ أستخداـ المكصكؿ لمتميز مف خبلؿ  ،العالمي التطكركمكاكبة  ،الكظيفية في الشركة

 التقنيات الحديثة لممحافظة عمى التميز كالجكدة.

مصنع مشترؾ في نشاء إقامت ب حيث(، 1986)تأسست عاـ  :شركة دار الشفاء لألدوية .3

تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا إلى كتسعى الشركة  .لتسييؿ عممية التصدير لمعالـ العربي ؛مالطا

سكاؽ جديدة، كتكفير بيئة العمؿ أكفتح  ،سكاؽمف خبلؿ الجكدة كالتميز كالمنافسة في األ

كأحد  ،يانظمة السبلمة المينية كقكانينألتزاـ بمف خبلؿ اال ،الخالية مف مخاطر المينة ةالبلئق

ما يمـز مف معدات الكقاية لحماية العامميف تكفير  عناصر جكدة الحياة الكظيفية، إضافة إلى
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االلتزاـ بالعمؿ كاحتراـ  يحفز العامميف عمىمف المخاطر المحتممة في بيئة العمؿ، كذلؾ 

لتميز ى الإالعامميف كالشركة كصكؿ الذم يساىـ في الكظيفي  اكالرض ،لو ةالقكانيف الناظم

حدل أكبر الشركات إ ةبر الشرككتعت .سكاؽاألفي ستمرارية كالمنافسة كالقدرة عمى اال

حتياجات السكؽ المحمي مف الدكاء اكتعمؿ عمى تغطية  ،المصنعة لؤلدكية في فمسطيف

 .سابقا كما ذكربنسبة كبيرة 

 

 السابقةالدراسات ثانيًا: 

سيتناكؿ ىذا الجزء الدراسات السابقة المتصمة بمكضكع الدراسة، كسكؼ يجرم عرض الدراسات 

شتراطات اإلى دراسات مرتبطة ب الدراسات قدـ، كقد قسمتحدث إلى األمف األالعربية كاألجنبية 

 السبلمة المينية، كأخرل مرتبطة بجكدة الحياة الكظيفة.

 العربية:بالمغة الدراسات  .1

دكر جكدة الحياة الكظيفية في تعزيز تحت عنكاف "( 2021خالفي وبوكدرون، )دراسة ىدفت 

لى إ". رالتسييكالتجارية كعمـك  االقتصاديةيس كمية العمكـ الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة تدر 

ركة بالقرارات، مكاف العمؿ المشا، إلشراؼسمكب اأ بلؿحياة الكظيفية مف خلدكر جكدة اتحديد 

مف  بلقان كذلؾ انط األستاذ الجامعي،عممية تعزيز الرضا الكظيفي لدل  في كخصائص الكظيفة

استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ككنو ف المتغيريف، بلقة بيكذج فرضي يفسر طبيعة العنمأ

 ان جامعي ان ( استاذ69ككانت عينة البحث )كأداة لمدراسة،  االستبانة ـاستخداكتـ يتناسب مع الدراسة، 

أظيرت نتائج ك ، مميانة بجامعة خميسير يكالتجارية كعمـك التس تصاديةالقابكمية العمـك  ان دائم

ياة لحاحصائية لدل عينة الدراسات حكؿ أبعاد جكدة اداللة كجكد فركقات ذات  يدانيةلمالدراسة ا
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 ألكثرشاركة بالقرارات ىك الماككاف متغير ، لخبرةالسف كسنكات ا لمتغيرمالكظيفية بالكمية تعزل 

لعينة الدراسة عمى اإلجمالي عمى رضا أفراد العينة. كىذا ما مكننا مف القكؿ بأف درجة الرضا  تأثريان 

 .ستكل متكسط مف الرضابم ، أم2.416الكظيفية قدرت بػ  لحياةجكدة ا

تفعيؿ برامج السبلمة كالصحة المينية في بطاقة كىي بعنكاف " (2020) بيوميدراسة ستيدفت ا

تفعيؿ برامج السبلمة كالصحة  الى ".دراسة ميدانية عمى مستشفيات جامعة القاىرة –األداء المتكازف 

جؿ المحافظة عمى سبلمة أكنبعت أىمية الدراسة مف  .طاقة األداء المتكازفستخداـ باب ،المينية

منة كالئقة كخالية مف المخاطر آمف خبلؿ تكفير بيئة عمؿ  تيـالعامميف في المستشفيات كصح

 تكقد استخدم .كتفعيؿ معايير السبلمة كالصحة المينية ،كلتقييـ أداء العامميف ،كحكادث العمؿ

حيث قامت بدراسات ميدانية  ستخدمت المنيج التطبيقيا، كما صفي التحميميلمنيج الك االباحثة 

ككانت العينة مف عماؿ المستشفيات  ،ىات العينة متغيرات الدراسةالقياس اتج ؛الختبار الفرضيات

مف المستكيات  ( فرد 100)طبقية ككاف عدد األفراد المبحكثيف  ختيار عينةاكتـ  ،في جامعة القاىرة

تفعيؿ  :ككانت أىـ نتائج الدراسة .كأدكات لمدراسة كاالستبانةكاستخدمت المقابمة افة، الكظيفية ك

كتبيف لمباحثة  ،برامج السبلمة كالصحة المينية باستخداـ بطاقة األداء المتكازف في المستشفيات

األداء المتكازف كبيف تحسيف الخدمة الصحية، ككاف مف أىـ  بيف بطاقةيجابية إكجكد عبلقة 

صابتيـ إجؿ المحافظة عمى البيئة كالعامميف مف أضركرة نشر الثقافة البيئية مف  :لدراسةايات تكص

كضركرة تشجيع العامميف  ،بالعدكل الناجمة عف الحشرات كالفيركسات كالطفيميات في بيئة العمؿ

 لحمايتيـ مف مخاطر المينة كبيئة العمؿ. ؛عمى استعماؿ األدكات الكقائية
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لقادة مدارس التعميـ  تحسيف جكدة الحياة الكظيفية" بعنكاف (2020مصطفى ) دراسةكما ىدفت 

كاستخدمت الباحثة المنيج  بمصر،لقادة المدارس  قياس جكدة الحياة الكظيفيةالى " العاـ بمصر

( قيادم مف قيادات 150)، ككاف قكاـ العينة كأداة لمدراسة االستبانةالكصفي التحميمي، كاستخدمت 

 ف أىـ نتائج الدراسة مستكل جكدة الحياة الكظيفية لقادة مدارس التعميـ كانت متكسطة.كم المدرسة،

 كاالمراض المينيةالتعكيض عف حكادث العمؿ "بعنكاف  (.2020)وبشيري  وخنوف دراسةىدفت 

لى معرفة أىـ الضػػمانات التػػي كفرتيػػا المنظكمػػة القانكنيػػة لمضػػماف إ "في التشريع الجزائرم

المستفيديف، مراض المينية لمعامميف كاأل ،ميف عمى حكادث العمؿأجتمػػاعي فػػيما يتعمؽ بالتاال

لػى كتـ  .جتماعيةافضؿ حماية مف مخاطر المينة كحماية أم مػدل تعتبػر كافية كتحقؽ ليـ أ كا 

رف، كتكصمت بػػالمنيج المقػػا حيانػػان أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف، مػػع االسػػتعانة أاستخداـ منيج 

مػراض المينيػة مػف خػبلؿ معاينػة لى تحديػػد األضػػرار المترتبػػة عػػف حػػكادث العمػػؿ كاألإالدراسة 

ثػـ المػركر عمػى المراقبػة الطبيػة مػف طػػرؼ الطبيػب المستشػار  ،كليػة لئلصػابةالطبيػب المعػالج األ

تحديد ك شػػيادات كالتقػارير المحػررة بيػذا الخصػكص، التػػابع لييئػة الضػماف االجتمػػاعي، كمعرفػة ال

كأكصت الدراسة بضركرة الحػػرص عمػػى  .الجيات المسؤكلة عف عممية التعكيض لحكادث العمؿ

خػػبلؿ بأنظمػػة الكقايػػة مػػف حػػكادث العمػػؿ كالتشػػديد فييػػا لمكاجيػػة اإل ،التفعيػػؿ الكامػػؿ لمعقكبػػات

كلحماية العامميف مف مخاطر المينة كتعػديؿ المنظكمػة  ،ينيػػة تطبيقػػا لمقكانيفمػػراض المكاأل

 بمػا يحقػؽ العدالػة االجتماعيػة. ،القانكنيػة لمضػماف االجتمػاعي

 

جكدة بيئة العمؿ في الشركات الصناعية في مدينة بعنكاف "( 2020) يالقواسم دراسةىدفت 

مدينة الخميؿ، كتككف مجتمع  لعمؿ في الشركات الصناعية فيإلى التعرؼ عمى جكدة بيئة ا "الخميؿ
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كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمعرفة جكدة بيئة  .الدراسة مف جميع العامميف فييا

أداة كمكظفة، كتـ استخداـ  ا( مكظف91العمؿ في الشركات الصناعية، كتـ اختيار عينة مككنة مف )

كتكصمت  .كد مف صدقيا مف خبلؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميفكتـ التأ ستبانةاالالدراسة 

جكدة بيئة العمؿ في الشركات الصناعية كانت متكسطة، كما تبيف بأف  الدراسة إلى النتائج التالية:

درجة المجاؿ الرابع: الصحة كالسبلمة المينية مرتفعة، ككانت أعمى مجاالت جكدة البيئة، يمييا 

رار كاألماف الكظيفي، ثـ المشاركة في اتخاذ القرار، ثـ الترقية كالتقدـ ستقضغط العمؿ، ثـ اال

كتبيف أف ىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة  .األجكر كالتعميـ، كأخيران الكظيفي، ثـ التدريب 

العمؿ كضغط العمؿ، ككذلؾ تبيف كجكد عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة العمؿ في الشركات 

كالترقية كالتقدـ الكظيفي، كىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة  ،ية في مدينة الخميؿالصناع

العمؿ كالمشاركة في القرار، كىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة العمؿ كالصحة كالسبلمة 

يفي، كىناؾ ستقرار كاألماف الكظالمينية، كىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة العمؿ كاال

عبلقة إيجابية مرتفعة بيف جكدة بيئة العمؿ كالتدريب كالتعمـ، كىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة بيف 

جابات أفراد العينة حكؿ جكدة إكأظيرت النتائج بأنو ال تكجد فركؽ في . جكدة بيئة العمؿ كاألجكر

شركة، عدد العامميف في بيئة العمؿ في الشركات الصناعية في مدينة الخميؿ تعزل لمتغير عمر ال

رت النتائج بأنو تكجد فركؽ تعزل لمتغير يالشركة، نكعية اإلنتاج، الجنس، سنكات الخدمة، بينما أظ

كرؤساء األقساـ، كلصالح حممة درجة  يريفالمسمى الكظيفي، كالمؤىؿ العممي، كانت لصالح المد

يز مستكل جكدة الحياة الكظيفية الدراسات العميا، كمف خبلؿ النتائج السابقة يكصي الباحث بتعز 

تاحة الفرصة لمعامميف بالمشاركة في عممية اتخاذ القرارات كحؿ المشكبلت، كاىتماـ ا  ك  ،لمعامميف

ة نظاـ األجكر كالمكافآت مالشركات بجكدة حياة العمؿ أكثر، كالسبلمة المينية، ككذلؾ إعادة ىيك
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حياة الكظيفية، كضركرة إعداد برامج تدريبية بشكؿ عاـ، كالتكصؿ إلى نمكذج مقترح ألبعاد جكدة ال

 .ـ عمى التعامؿ الفعاؿ مع التكنكلكجيايلممكظفيف مف مختمؼ المستكيات، كتدريب

 

قراءة تحميمية في كاقع الصحة كالسبلمة المينية في شركات "بعنكاف  (2020) قراوي دراسةأشارت 

تسعى إلى الحفاظ عمى الشركات ن إلى أ "األردف –حالة شركة الفارج ىكلسيـ دراسة-اإلسمنت 

سبلمة العماؿ مف المخاطر المينية التي قد يتعرضكف ليا، مف خبلؿ كضع نظاـ إدارة الصحة 

كىدفت تيـ. أداء العامميف كحيا فيلتكفير بيئة عمؿ آمنة مف أم خطر يؤثر  ؛كالسبلمة المينية

كأكلكياتيا  ،ردفاأل –ج ىكلسيـ شركة الفار في لى تحميؿ كضع الصحة كالسبلمة المينية إالدراسة 

 :نتائج الدراسة التحميمي، كأظيرتكتـ استخداـ المنيج الكصفي  .ىذا المجاؿفي المستقبمية المتعمقة 

لى صفر إكعقدت العديد مف الدكرات التدريبية بغية الكصكؿ  ،كبرامج اأف الشركة كضعت خطط

ف الصحة إكما  ،بالصحة كالسبلمة المينيةلتحسيف مؤشرات األداء المتعمقة  ؛أذل في كافة مكاقعيا

كبرامج كنفذتيا لتحسيف  اكالسبلمة المينية تعتبر مف أىـ أكلكيات الشركة، حيث كضعت خطط

 ،كتزامنا مع انتشار فيركس ككركنا المستجد قامت الشركة بعقد اجتماعات دكرية .مؤشرات األداء

شتراطات الصحة التزاـ بتطبيؽ ىمية االأب إعبلنات كلكحات إرشادية لتكعية العامميف فييا تككضع

ضركرة نشر الثقافة الكقائية عمى أكسع بكالسبلمة المينية في بيئة العمؿ، كما أكصت الدراسة 

أكثر بأىمية الصحة كالسبلمة المينية كالرقابة الدكرية عمى العماؿ حكؿ استعماؿ  ةتكعيالك  ،نطاؽ

طبيؽ عقكبات صارمة لكؿ مف يخالؼ تعميمات الصحة كت ،كسائؿ الكقاية الصحية كالسبلمة المينية

 .ىاكالسبلمة المينية كقكاعد
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 دراسة العامميف أداء عمى كأثره التنظيميااللتزاـ "بعنكاف  (2020) رقاني وصنقميدراسة ىدفت 

الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف االلتزاـ التنظيمي كأداء العامميف في  " إلىرقاف ةيببمد ةيدانيم

كما تناكلت  .أداء العامميف فيكتعميؽ مستكل فيـ مكضكع االلتزاـ التنظيمي كأثره  المؤسسة،

تـ دراسة عينة مف  كقدنسانية لدل العامؿ، الجكانب اإلفي الدراسة مكضكع االلتزاـ كمدل تأثيره 

عينة  كتككنت ،لمبحث حكؿ المكضكعبانة كاستخدمت المبلحظة كاالسػت ،رقافبيبمدية في المبحكثيف 

( 35ك) اإداري ا( مكظف75كمكظفة مف عماؿ بمدية بيرقاف كمنيـ ) يف( مكظف110دراسة مف )ال

 ا( مكظف60، كتـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف مجتمع الدراسة الكمي بمغ عددىـ )اميني امكظف

سترجاع اتـ  ،( 60) تكزيعكأداة دراسة ك  االستبانة استخداـكقد تـ  .كمكظفة مف مجتمع الدراسة

لى أف االلتزاـ إلـ يجب عنيا بعض المبحكثيف، كتكصمت الدراسة بانات منيا عشر است، ( 50)

 مالمبادئ تقك ك خبلؽ نسانية كاألف الجكانب اإلأل ؛نسانيةالتنظيمي لو عبلقة طردية مف الجكانب اإل

زامان كبالتالي أكثر الت ا،كثر اطمئنانأؾ تجعؿ العامؿ ذلفيي ب ،في لدل العامميفيااللتزاـ الكظ

كال يتػأثر  ،كمبادئو التي يتحمى بيػا وبقيم امػؿ يبقى مرىكناف االلتزاـ التنظيمي لدل العإكما  ،كظيفيان 

كػكف  إلى كال حتى الضغكط الممارسة عميو، كيرجع ذلؾ ،بػالظركؼ الخارجيػة كالعكامؿ المحيطة

في  اكأكثػر عطػاء كتفاني كثر قػدكةأكتجعمو  ،يا العامؿبىػذا المحفز يعتبر خصمة نبيمة يتشرؼ 

 .ؿ حتى لك مكرست عميو ضغكط كبيرةك رضا المسؤ  وف االلتزاـ بالمكاعيد يكسبإكما  .عممو

 ئو.بؿ يعتبر عنصران مكمبلن ألدا ،داء العامؿأأف االلتزاـ التنظيمي ال يتعارض مع بكأكصت الدراسة 

ي تخضع ليا المؤسسات تتغير ف المستجدات التلى ضركرة كضع برامج تدريبية مستمرة ألإإضافة 

كاعتماد مبدأ الشفافية كالتشاركية بيف الرئيس كالمرؤكس يبعث عمى تبسيط العمؿ  .ستمراراب

 الميني.
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أثر معايير الصحة كالسبلمة المينية عمى األداء "بعنكاف ( 2019بو عرابي )أ دراسةىدفت 

لى التعرؼ عمى أثر معايير إ "األردف– ردنيةالتنظيمي: دراسة ميدانية في شركة مناجـ الفكسفات األ

عتمدت ا .الصحة كالسبلمة المينية عمى األداء التنظيمي في شركة مناجـ الفكسفات األردنية

كتككف مجتمع الدراسة  ،الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يتناسب مع أغراض الدراسة

 ياكتكزيع ةحيث تـ تصميـ استبان عامبلن  1146كبمغ عددىـ مف جميع العامميف في مناجـ الشركة 

يا الدراسة كجكد أثر ذك داللة إحصائية يلإ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت ( عامبل350عمى )

دكات كاشتراطات الصحة أنظمة كقكانيف ك أ :لمعايير الصحة كالسبلمة المينية بكافة عناصرىا

تفتيش عمى األداء التنظيمي في شركة كالسبلمة المينية كالتدريب كالتكعية كاإلرشاد كالرقابة كال

 :عدة تكصيات منيابكصت الدراسة أكما  .مناجـ الفكسفات األردنية مف كجية نظر عينة الدراسة

ثار آلما ليا مف  ىاضركرة استمرار شركة الفكسفات بتعزيز جكانب الصحة كالسبلمة المينية كتطكير 

نما ايضا  ،يجابية ليس فقط عمى األداء التنظيميإ كالعديد مف  ،عمى العامميف كسمعة الشركةكا 

 خرل التي تحقؽ مصالحيا كغاياتيا.مكر االاأل

 

التنظيمي: دراسة  بااللتزاـجكدة الحياة الكظيفية كعبلقتيا "بعنكاف ( 2019تمرابط ) دراسة بينت

لمؤسسة ة في ايفياة الكظيجكدة الحأف  "ة نكار بك بكر لكالية أـ البكاقيميدانية بمؤسسة دار الثقاف

ـ ياجات األفراد داخؿ التنظياع احتببرامجو إلى إش ؽتسعى مف خبلؿ تطبي ان يفيكظ بان تعتبر متطم

ذؿ بادة رغبتيـ في االستمرار المؤسسة، ك يلمرفع مف شعكر االستقرار كاألماف لدييـ، كالتالي ز 

كمنو نيدؼ .  يمالتنظيأحد أىـ مؤشرات االلتزاـ كة يفاءة كفعالبكأىدافيا  ؽأقصى جيد ممف لتحقي
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عادىا بأبة يفياة الكظيبرامج جكدة الح ؽمف خبلؿ ىذه الدراسة إلى التعرؼ مف جية عمى كاقع تطبي

ة أـ البكاقي، كمف جية ير لكالبك ة في مؤسسة دار الثقافة نكار بكيكالماد ةكاالجتماعية يميالتنظ

عة العبلقة بيف يطب تجاه المؤسسة، كمف ثـ الكشؼ عف المكظفيفالتزاـ  لأخر تحديد مستك 

االعتماد باف يما تـ تصمـ االستبكف. كلقد تـ استخداـ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة، يالمتغير 

، تـ سؤاالن  63تحمؿ في مضمكنيا  ةأساسيمحاكر  03كف مف كرت الخماسي مكاس ليعمى مق

دراسة، كقد تـ مكظفا في المؤسسة محؿ ال 57االعتماد عمى أسمكب المسح الشامؿ عمى بعيا يتكز 

كجكد  لفي ممئيا. كلمعرفة مستك  المبحكثيفة ياستبانات لعدـ جد 10ثـ إلغاء  استبانان  51استرجاع 

ط ابما اعتمدنا عمى معامؿ االرتكالمرجح،  طفي المؤسسة محؿ الدراسة استخدمنا الكس متغيرؿ ك

 كمف أىـ نتائج الدراسة .ينظيمالتة كااللتزاـ يفياة الكظيلدراسة اتجاه العبلقة بيف جكدة الح بيرسكف

،  ة في المؤسسةيفياة الكظيبخصكص درجة تكاجد جكدة الح طمتكس ابةاستج لأظيرت مستك  أنيا

 05.0الداللة  لة عند مستك يكطرد إيجابية ةإحصائيشفت الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة كما ك

في المؤسسة محؿ  يالتنظيماـ ة كااللتز يفياة الكظية لجكدة الحيفية كالكظيميبيف الجكانب التنظ

بيف  05.0الداللة  لة عند مستك يكطرد إيجابية ةإحصائيأظيرت الدراسة كجكد عبلقة  ك الدراسة

، مي في المؤسسة محؿ الدراسية كااللتزاـ التنظيفياة الكظية لجكدة الحية كاالجتماعيالجكانب المعنك 

بيف الجكانب  05.0الداللة  لعند مستك ة يكطرد إيجابية ةإحصائيالدراسة عف كجكد عبلقة  ككشفت

 .في المؤسسة محؿ الدراسة يالتنظيمكااللتزاـ  ةالكظيفياة ية لجكدة الحية كاالقتصاديالماد

جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى االلتزاـ التنظيمي لمكظفي "بعنكاف  (2018البياري ) دراسةىدفت 

لمتعرؼ عمى جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى  "في قطاع غزة االجتماعيةكزارتي العمؿ كالتنمية 

تـ استخداـ المنيج  .بقطاع غزة االجتماعيةلتزاـ التنظيمي لمكظفي كزارتي العمؿ كالتنمية اال
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حيث تـ تصميـ استبانة كأداة دراسة،  االستبانةكاستخدمت الباحثة الكصفي التحميمي لمدراسة، 

تكزيعيا عمى عينة الدراسة باستخداـ طريقة العينة ك زمة، الدراسة ككسيمة لجمع البيانات البل

استبانة عمى مكظفي كزارتي العمؿ كالتنمية  (200)العشكائية الطبقية حسب الكزارة، حيث تـ تكزيع 

 كتـ استخداـ البرنامج اإلحصائي %(89.5)استبانة بنسبة  (179جتماعية، كتـ استرداد )اال

SPSS تكجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية  :لمنتائج التاليةكتكصمت الدراسة  .لتحميؿ البيانات

التنظيمي في  االلتزاـكمستكل  ،بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية (≥ 0.05α)لة العند مستكل د

ظركؼ : لتزاـ التنظيمي ىيجتماعية، كتبيف أف المتغيرات المؤثرة في االكزارتي العمؿ كالتنمية اال

 .ستقرار الكظيفيف الحياة كالعمؿ، األجكر كالركاتب كالمكافآت، األماف كاالالعمؿ المادية، التكازف بي

ىتماـ برفع مستكل جكدة الحياة ضركرة االكأكصت الدراسة ب .ككاف ىذا التأثير ذك داللة إحصائية

الميني، تاحة الفرص لمترقية كالتقدـ إجتماعية، مف خبلؿ انتظاـ الكظيفية في كزارة التنمية اال

تاحة ،كاتب، كتبني مبدأ العدالة كالمساكاة بيف المكظفيفالر  كصرؼ الفرصة أماـ المكظفيف  كا 

 مما يزيد مف ثقتيـ بقدرتيـ كميارتيـ. ؛لممشاركة في اتخاذ القرارات

 

المبلبس الجاىزة الكظيفي لدل العامميف في مصانع  اأثر الرض"بعنكاف  (2018)باصفار  دراسة

الكظيفي لدل العامميف في مصانع  الى بياف أثر الرضإدراسة ىدفت ال كالتي "عمى جكدة األداء

 3كتككنت عينة الدراسة مف  ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي .المبلبس الجاىزة عمى جكدة األداء

كأداة دراسة، ستبانة كتـ استخداـ اال ،المممكة العربية السعكدية –مصانع لممبلبس الجاىزة في جدة 

كتكصمت الدراسة مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي إلجابات  .ف في المصانعالعاممي آراءستطبلع ال

% 100)الكظيفي بجكدة أداء العامميف تراكحت بيف  اعينة المبحكثيف أف نسبة عبلقة الرض
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كأكصت الدراسة بأف تحرص إدارة المكارد  .كىي نسبة عالية ،مف مجمكع أفراد العينة %(6667ك

مع ضركرة  ،كمعايير مكضكعية لؤلداء لتقييـ العامميف عمييا ،البشرية عمى تكفير مؤشرات عادلة

 ،العامميف اكاألخذ بو ألنو يعبر عف مدل رض ،كالمقترحات لتخصيص صندكؽ خاص بالشكاك 

 لتدريب ؛ستعانة بالخبراء كالمتخصصيفلى االإكتشاؼ الفجكات كتصحيحيا، إضافة اكيسيـ في 

كذلؾ العدالة التامة في تكزيع الحكافز  ،)التكنكلكجيا(الككادر البشرية عمى أدكات العصر الحديث 

 عمى المكظفيف مف خبلؿ إعداد منظكمة حكافز متنكعة.

في في دكر االلتزاـ التنظيمي في تحسيف األداء الكظي"بعنكاف  (2018) بن عصمان دراسةىدفت 

مى طبيعة العبلقة التنظيمي، كالتعرؼ علتزاـ إلى التعرؼ عمى أىـ مككنات اال "الجامعات الميبية

لى مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات التي قد إ تكتكصم .بيف االلتزاـ التنظيمي كاألداء الكظيفي

التحميمي الكصفي ستخدمت الباحثة المنيج ا .تسيـ في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات الميبية

كأداة لمدراسة ككانت عينة  االستبانة استخداـكتـ  ،في جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ المكضكع

مما ينعكس  ،تعزيز االلتزاـ التنظيمي لمعامميف فييالى إكتكصمت الدراسة ( مرؤكس، 263الدراسة )

ف كجكد مستكل عاؿ مف االلتزاـ إكما  ،كزيادة إنتاجيتيـ تيـ،عمى رفع مستكل أدائيـ ككفاء

كرة تعزيز االلتزاـ التنظيمي ضر بكأكصت الدراسة  .التنظيمي يساعد المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا

حياتيـ المينية  فيشراكيـ بالقرارات التي تؤثر إات الميبية مف خبلؿ علدل العامميف في الجام

يجابية كاالجتماعية، مف خبلؿ الندكات ككرش العمؿ بحيث يككف محكرىا تعزيز الممارسات اإل

فعيؿ نظاـ الحكافز كالمكافآت، ىداؼ الجامعة كخططيا المرسكمة، مف خبلؿ تألمعامميف بما يخدـ 

كتشجيع إجراء المزيد مف البحكث مف قبؿ الجامعة لمتعرؼ عمى المزيد مف العكامؿ التي تؤثر في 
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مما يعكد بالفائدة العظمى عمى  ؛كذلؾ بيدؼ العمؿ عمى تنمية التزاميـ التنظيمي ،التزاـ مكظفييا

 . معة كرقيياىداؼ الجاأيسيـ في تحقيؽ ك  ،نجازىـا  أدائيـ الكظيفي ك 

 

دارة المخاطر في الصناعات الدكائية الفمسطينية دراسة حالة إكاقع "بعنكاف  (2018)جرايسة  دراسة

لى التعرؼ عمى كاقع إدارة المخاطر في إىدفت الدراسة  " كالتيدكيةشركة بيت جاال لصناعة األ

يت جاال لصناعة الصناعات الدكائية الفمسطينية، كذلؾ مف خبلؿ تخصيص دراسة حالة شركة ب

المقاببلت الباحث  كاستخدـسمكب البحث الكصفي التحميمي، أاألدكية، كاعتمدت ىذه الدراسة عمى 

كمف أىـ النتائج التي تكصمت ( مكظؼ. 100) الدراسةككانت عينة لمدراسة، كات كأد كاالستبانة

كرية في الشركة، لذلؾ دارة المخاطر ميمة كضر إف أف غالبية المكظفيف كافقكا عمى أيا الدراسة يلإ

ف الشركة ال تكاجو صعكبات في الكشؼ عف أيتـ التطرؽ لمفيكـ المخاطر بشكؿ كبير رغـ 

كعمى مستكل  ،المخاطر التي تيددىا، إال أنيا تكاجو الكثير مف العراقيؿ في التعامؿ مع المخاطر

عدة تكنكلكجية متينة جراءات في إدارة المخاطر مبنية عمى قاا  الشركة فبل بد مف تطكير أساليب ك 

فيجب بناء نظاـ  ،أما عمى مستكل القطاع الخاص ،متطكرةالتعتمد عمى مختمؼ نظـ المعمكمات 

كيضـ مختمؼ المخاطر التي تتعرض  ،ك عمى مستكل الكطفألكؿ شركة  ان داخمي عممي يككف دليبلن 

ما أ ،ض الشركة لممخاطرليو عندما تتعر إليا الشركة كالمراحؿ العممية لمعالجتيا، حيث يتـ الرجكع 

 ،دارة المخاطر ضمف ىيكؿ الشركة التنظيميإكضع  مدارة العميا فكاف مف الضركر عمى مستكل اإل

كبناء خطكط  ،ف يتمتع األفراد الذيف يعممكف في ىذا الجانب بالخبرة البلزمة في إدارة المخاطرأك 

ككاف مف  .كالتحفيز لممكافأةكاضحة لممساءلة كالمحاسبة، كفي ذات الكقت، التشجيع ككضع إطار 

مف أىداؼ الشركة، كبالتالي ضماف تحقيؽ ىذا اليدؼ،  اجعؿ إدارة المخاطر ىدف :أىـ التكصيات
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ستراتيجيات كاضحة إلدارة المخاطر مبنية عمى التحميؿ الدقيؽ لمبيئة الداخمية كالخارجية اتحديث 

ة كالسبلمة المينية كالعامة لمعماؿ لمشركة كتطكيرىا بشكؿ دكرم، التأكد مف تطبيؽ شركط الحماي

كالمنشأة، التأكد مف حصكؿ جميع المكظفيف عمى التدريبات البلزمة كالمعمكمات كالخبرة الكافية 

لتزاـ بالضكابط الداخمية كمكاصمة الجيكد الرامية إلى سمكب سميـ، االألمتمكف مف مكاجية المخاطر ب

 .تياتحديد المخاطر التي تكاجو الشركة كمعالج

 

أىمية السبلمة كالصحة المينية في تحسيف أداء "بعنكاف  (2018) عجيمة وبن جروةدراسة 

إلى تكضيح مدل أىمية تكفير  " كالتي ىدفتاسة حالة أعكاف الحماية المدنيةدر -العامميف 

المؤسسات لبرامج كأدكات السبلمة كالصحة المينية في تحسيف أداء العامميف، حيث عمدت الدراسة 

كتقديـ مختمؼ المفاىيـ كالعناصر المساعدة عمى استغبلؿ العناصر التي تقي مف  إلى عرض

حكادث العمؿ، عبر كؿ مف الصحة كالسبلمة المينية، لذلؾ سيتـ تسميط الضكء عمى كؿ المفاىيـ 

ذات الصمة بالمكضكع، مع محاكلة تقديـ العبلقة بيف نظـ السبلمة كالصحة المينية كآليات تحسيف 

كقاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي كأجرل دراسة مسحية عمى أعكاف الحماية  .ميفأداء العام

رصد نتائج تكضح تمؾ  كتـ .المدنية بكاليتي الجزائر كتيبازة، كلـ يذكر الباحث عدد عينة الدراسة

أف حكادث العمؿ  ،تـ التكصؿ إلى نتيجة مفادىاحيث ىمية مف خبلؿ المبلحظة كالمقاببلت ألا

سمبيا عمى أداء العامؿ بصفة خاصة كأداء المؤسسة بصفة  العمؿ السيئة تشكؿ عامبلكطبيعة 

ما استطاعت أف تحدد  ما إذا عامة، إال أف ليا في المقابؿ القدرة عمى تخفيضيا كالتحكـ فييا نكعا

بدقة العكامؿ كالمصادر المؤثرة، كىك ما يؤكد عمى ضركرة تبني المؤسسات ألساليب كأدكات 

 .تيـكالصحة المينية مف أجؿ تحسيف أداء العامميف لدييا كترقيالسبلمة 
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إلى الكشؼ  "الصحة كالسبلمة المينية في مؤسسة كيريؼ"بعنكاف ( 2018نياد )بالة  دراسةسعت 

لمتعرؼ عمى أىـ العكامؿ  ،kahrifنية في مؤسسة كيريؼ لميمة ابلسلعف كاقع إدارة الصحة كا

ؤسسة، لمدراسة كتحميؿ بيانات العمؿ الخاصة با بلؿمؿ مف خبحكادث العبلقة الع كاألسباب ذات

عمى  كالمبلحظة كاالطبلعاسمكب المقابمة  استخداـالمنيج الكصفي حيث تـ عمى  كذلؾ باالعتماد

كمكقعيا صابة لغ: مكاف اكتكزيعيا بحسب كعددىا السنكملمتعرؼ عمى طبيعة ىذه الحكادث  الكثائؽ

 ككانت عينة الدراسة جميع العامميف في مؤسسة كيريؼ .ر السنةكأشيمينية لالجسـ، الخبرة ا مف

يمكف في ضكئيا تقديـ التكصيات  المشكمةاستنتاجات معينة بصدد ىذه  بلصكقد تـ استخ

كاعتماد مؤسسة لفي ا كالصحة المينيةمة بليمكف أف تسيـ في كضع برنامج لمس كالمعالجات التي

 .العمؿالكفيمة لمحد مف حكادث  اإلجراءات

 

في العبلقات المباشرة كغير المباشرة بيف الرضا الكظيفي  Darwish (2017)  دراسة بحثت

( 5كاستخدـ الباحث عينة مف ) كالمكاقؼ تجاه التغيير التنظيمي كأبعادىا. ،كااللتزاـ التنظيمي

أشارت  ( مكظفا. استخدـ الباحث أسمكب االستبانة لمتكصؿ إلى النتائج. حيث455شركات كعدد )

لنتائج إلى أف المكظفيف في األقساـ التي تـ التحقيؽ فييا راضكف لمغاية عف اإلشراؼ كزمبلء ا

العمؿ، في حيف أنيـ راضكف قميبلن عف ظركؼ العمؿ كاألمف الكظيفي، لكنيـ يعانكف مف انخفاض 

لتي أف المكظفيف في األقساـ ا ،الرضا عف جكانب الركاتب كالترقية لمكظيفة. أظيرت النتائج كذلؾ

تـ التحقيؽ فييا يظمكف مع أقساميـ الحالية إما ألنيـ يريدكف ذلؾ، أك ألنيـ مضطركف لمقياـ بذلؾ، 

 كلكف ليس ألنيـ يشعركف أنو يجب عمييـ القياـ بذلؾ.
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ي لدل مكظفي جكدة حياة العمؿ كعبلقتيا بالكالء العاطف"بعنكاف  (2016) السويطي دراسةىدفت 

لى كاقع جكدة حياة العمؿ ككاقع الكالء العاطفي لدل مكظفي إالتعرؼ  لىإ الكزارات الفمسطينية"

العاطفي لدل مكظفي الكزارات الفمسطينية،  الءجكدة حياة العمؿ بالك بلقة الكزارات الفمسطينية، كع

ؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء اكقد استخدـ الباحث منيج البحث الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ أىد

قياس الذم طكره لمعناصر، كتبنى الباحث ا( 5)س جكدة حياة العمؿ مككنة مف خاصة لقيا استبانة

تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة  ـالعاطفي، كتالء لقياس كاقع الك  ((Maye & Allen, 1990كؿ 

 تـفي خمس مف الكزارات الفمسطينية  يفكرئيس قسـ مف العامم ، كمديران عامان  مديران  (222) مف

أف كاقع جكدة حياة العمؿ  ىكأشارت النتائج إل. %(21(لعينة العشكائية بنسبة اختيارىـ بطريقة ا

بعاد ألفي الكزارات الفمسطينية جاءت بدرجة متكسطة عمى الدرجة الكمية، كباقي ا يفكظفلملدل ا

ف كاقع ، إحكافز كالتي جاءت بدرجة ضعيفةلا ةكجكد (األجر) الراتببعدم جكدة  باستثناءخرل ألا

إيجابية  بلقةكجكد ع ،في الكزارات الفمسطينية جاء بدرجة متكسطة يفمكظفلاطفي لدل االع الءالك 

العاطفي في الكزارات الفمسطينية،  الءكالك  ختمفةلماجكدة حياة العمؿ بأبعادىا  يفدالة إحصائيا ب

 العاطفي الءثر عناصر جكدة حياة العمؿ عمى الك ألعمى الدرجة الكمية  رتباطالاحيث بمغ معامؿ 

(0.813.) 

مثمت في ضركرة أف تكلي تمف التكصيات  مجمكعةكفي ضكء النتائج السابقة خرجت الدراسة 

فة أىمية بالغة، كربطيا تمخلمحكافز بأشكاليا الكأجكرىـ كا يفمكظفلالسمطة الفمسطينية ركاتب ا

بتمكيف  ىتماـالكامعنكية، لدية كااملببيئة العمؿ ا ىتماـالا، كأف تعزز الكزارات غبلء المعيشةبجدكؿ 

عادة تدريبيـ، كالعمؿ عمى مشاركة العاممخبلؿ مف  المكظفيف في عمميات التخطيط  يفتدريبيـ كا 



 
 

 

114 
 

عادة تصميـ العمؿ،  بلؿالكظيفي مف خ باإلثراء كاالىتماـ، ستراتيجيالا ا يسيـ بتعزيز مبتصميـ كا 

 .في ىذه الكزارات الءجكدة حياة العمؿ الذم يعزز الك 

كاقع جكدة الحياة الكظيفية في المؤسسات الحككمية "بعنكاف (. 2016) طيالشن دراسةىدفت 

لى التعرؼ عمى إ "(دراسة تطبيقية عمى كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف(كعبلقتو بأخبلقيات العمؿ، 

كعبلقتيا بأخبلقيات العمؿ لدل  ،كاقع جكدة الحياة الكظيفية في كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ  .ة األشغاؿ العامة كاإلسكافمكظفي كزار 

يف في الكزارة كالبالغ عددىـ مكقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع العام ،ج الكصفي التحميمييالمن

كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر  ،%(85.8)استبانة بنسبة استرداد  (139)( كتـ استرداد 162)

لى إكتكصؿ الباحث  .ستبانة كأداة رئيسية لمدراسة لجمع البياناتا استخدـ الباحث االالشامؿ، كم

كأخبلقيات العمؿ لدل العامميف في كزارة األشغاؿ  ،كجكد عبلقة إيجابية بيف جكدة الحياة الكظيفية

ؿ العامة نو تتكافر جكدة الحياة الكظيفية في العامميف في كزارة األشغاألى إضافة إ ،العامة كاإلسكاف

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة ال  كأنو ،كاإلسكاف بدرجة متكسطة

 ،الدراسة حكؿ مدل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل إلى العمر ما عدا بعد عبلقات العمؿ

كجد ت كما ال ،سنة 30أقؿ مف  أعمارىـحيث كجدت فركؽ ذات داللة  إحصائية لصالح الذيف 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر أبعاد جكدة الحياة 

حيث كجدت فركؽ ذات  ،لتزاـ التنظيميرة ما عدا بعد االاالكظيفية تعزل إلى سنكات الخدمة في الكز 

لى إصت الدراسة كما أك  ،سنكات 5ي الكزارة أقؿ مف فداللة إحصائية لصالح الذيف سنكات خدمتيـ 

سكاف مف خبلؿ شغاؿ العامة كاإلضركرة تعزيز مستكل جكدة الحياة الكظيفية لمعامميف في كزارة األ

مع طبيعة األعماؿ التي يقكـ بيا  ـءصرؼ الركاتب بانتظاـ، كتكفير بيئة عمؿ آمنة كصحية تتبل
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تاحة الفرصة لمعامميف بال ،كؿ مكظؼ كخاصة العامميف في الكرش الفنية مشاركة في عممية اتخاذ كا 

 القرارات كحؿ المشكبلت التي قد تكاجو اإلدارة العميا في المؤسسة.

 

لى إ" برنامج تطبيؽ قكاعد السبلمة في المشاريع اليندسية"بعنكاف  (2016رشيد ) دراسةىدفت 

طار السبلمة كالصحة إنتاجية ىذه المقكمات في إالحفاظ عمى المقكمات البشرية كالمادية كرفع 

مما يؤدم  ؛ستقرار النفسيليشعر باألماف كالثقة كاال ؛لمعامؿ كتكفير الجك المناسب الصحي ،المينية

كتمكينان ليا في أداء دكرىا  ،لمحافظة عمى األيدم العاممة مف مخاطر العمؿاك  ،لى زيادة اإلنتاجإ

لكجية ك رات التكنكزيادة اإلنتاجية كتحسينيا، كمكاكبة التطك  ،بطريقة أفضؿ لمكصكؿ لكفاء األداء

تـ إجراء المسح الميداني تـ استخداـ المنيج النظرم كالمنيج الكصفي التحميمي، حيث  .كالصناعية

كالمقاببلت كأدكات  االستبانة، كتـ استخداـ طبلع عمى كاقع السبلمة المينية في مكاف العمؿلبل

جراء المقاببلت الشخصية مع عين ،ستبانةمف خبلؿ تكزيع اال دراسة، في ىذا المجاؿ،  المبحكثيفة كا 

 ،(ASTM-E-122-79مريكية )حسب المكاصفة األ مبحكثا (38ممثمة ب )ككانت عينة الدراسة 

 10ككانت العينة مف الميندسيف كالفنييف كمسؤكلي السبلمة ممف خبرتيـ في العمؿ أكثر مف 

مينية لكافة مكارد لى ضركرة إعداد برنامج لتطبيؽ قكاعد السبلمة الإكتكصمت الدراسة  .سنكات

لتزاـ الصحيح بتعميمات السبلمة ف عدـ االإكما  ،الخ ليات، المكاد،العمالة، اآل :المؤسسة مثؿ

كعدـ اىتماـ اإلدارات العميا بشكؿ جدم  ،شديد في تطبيقياالضعؼ الالمينية في حالة تكفرىا، أك 

صكؿ السبلمة المينية أتباع الالتي يجب صرفيا  ،بمكضكع السبلمة المينية لكثرة النفقات

 ،كعدـ تقديرىا لمتكاليؼ كخسائر الحكادث التي تثبط المعنكيات كتزرع الخكؼ كالفكضى ىا،كقكاعد
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كتزيد تكاليؼ البناء  ،كتؤخر سير العمؿ ،جيزةالت كاأللى عطب اآلإكتزيد مف تبذير المكاد كتؤدم 

 لى التكاليؼ غير المباشرة . إضافة إكالتشغيؿ كالصيانة 

 

 دراسة-أثر ضغكط العمؿ عمى الرضا الكظيفي "بعنكاف  (2015)، وبوتور بوعراردراسة  بينت

جزء مف أصبحت ضغكط العمؿ  أف  "جيجؿ– ىستشفائية محمد الصديؽ بف يححالة المؤسسة اال

مكجكدة في كؿ المؤسسات سكاء كانت خدماتية أك إنتاجية أك  فيالبشرم،  لممكردالحياة اليكمية 

 ذهيية لمالبيئة الخارجية كالداخيدىا الكثيرة كالمتسارعة التي تش التبسبب التحك صناعية، خاصة 

النفسية كالجسمية، أك  وى صحتمقة بالفرد عمالمؤسسات، حيث أصبح لضغكط العمؿ آثار سكاء متع

الرضا الكظيفي الذم يعكس أداء الفرد بصفة خاصة كالمنظمة بصفة عامة، لذا  كانخفاضالعمؿ 

مف  متقميؿؼ الظركؼ كالعكامؿ التي تحيط بمكرده البشرم لمبمخت تماـالىامؤسسات ى المينبغي ع

 مو.عف عم راضً  موالضغكط كجعىذه 

تـ استخداـ المنيج ى الرضا الكظيفي في المؤسسة العمكمية، مكلمعرفة مدل تأثير ضغكط العمؿ ع

( 80عينة الدراسة ) ككانتدراسة،  كأدكات كاالستبانةاستخدمت المقاببلت الكصفي التحميمي ك 

( 80) تكزيع كتـ-جيجؿ-تـ إجراء دراسة ميدانية بمستشفى محمد الصديؽ بف يحي، مكظؼ ك 

صناؼ الكظيفية بالمؤسسة، كقد تـ استرجاع كافة ألى عينة عشكائية مف كافة امع ةاناستب

كسط كقد بينت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مت .حصائيةاإلمعالجة محيث خضعت ل اناتالستبا

خيرة تتمتع بمستكيات مقبكلة مف الرضا ألذه اىيف، كما أف ما العاميمف الضغكط التي يتعرض ل

 .الكظيفي
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 بالمغة اإلنجميزية:الدراسات . 2

 

الرضا  فيتقدـ تحميبلن لمعكامؿ التي تؤثر  والتي  Inna Cabelkova,et al  (2015)دراسة

بحث أف النساء أبمغف الالكظيفي في اقتصادات ما بعد التحكؿ في مثاؿ جميكرية التشيؾ. يظير 

سمكب المقاببلت أعف مستكيات أعمى مف الرضا الكظيفي مقارنة بالرجاؿ. استخدـ الباحث 

ف عدد مف الشركات كالمكظفيف فييا كالكصؼ التحميمي لمتكصؿ لمنتائج. كاستخدـ عينة البحث م

حيث ثبت أف التعميـ يككف ذا داللة إحصائية في كاحد مف ثبلثة مؤشرات  ،مف مختمؼ المستكيات

لمرضا الكظيفي. ثبت أف الدخؿ الشخصي كعبلقات مكاف العمؿ مرتبطة بشكؿ إيجابي ككبير 

نية مرتبطة بشكؿ كبير باثنيف بجميع المؤشرات الثبلثة لمرضا الكظيفي. كانت معظـ العناصر المي

مف ثبلثة مؤشرات لمرضا الكظيفي. باإلضافة إلى ذلؾ، كجد أف ركاد األعماؿ التشيؾ يستمتعكف 

بعمميـ كيقدركنو، مما يشير إلى االختيار الذاتي القكم لممارسة األعماؿ التجارية في االقتصادات 

شرم الذم يعبر عنو مستكل التعميـ عامبلن التي تمر بمرحمة انتقالية. كمع ذلؾ، كاف رأس الماؿ الب

ا لمرضا الكظيفي، مما يعني أف األشخاص المتعمميف جيدنا قد ال يككنكا راضيف عف كظائفيـ  ،ميمن

 أك يشعركف بأف تعميميـ كخبرتيـ يضيعاف في اقتصاد السكؽ.

 

مة كالصحة تأثير األساليب التنظيمية إلدارة السبل Chery, Haslam.et al. (2016) بحث ـقيٌ 

األداء التنظيمي، كمناخ السبلمة، كمكاقؼ المكظفيف، كالصحة كالرفاىية. تـ  في( OSHالمينية )

كممثمي العماؿ لتصنيؼ  ،استخداـ المقاببلت مع مكظفي الصحة كالسبلمة كمديرم الشركات

يف المستمر المنظمات كفقنا لنيجيا في إدارة الصحة كالسبلمة المينية، باستخداـ نمكذج دكرة التحس

https://www.tandfonline.com/author/%C4%8C%C3%A1belkov%C3%A1%2C+Inna
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(Budworth and Khan, 2003)  مكظفنا مف ىذه المنظمات  2067فحص مسح مقطعي شمؿ

مؤشرات األداء  فيتأثير حجـ الشركة كالقطاع الصناعي كنيج إدارة السبلمة كالصحة المينيتيف 

بتقييـ الخصائص الديمكغرافية  خاص استبياف منظـ تـ عمؿالتنظيمي كنتائج المكظفيف. 

التحفيز الكظيفي  خمؽ كنية ،كالحيازة الكظيفية كالرضا الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي ،ةكالتنظيمي

كمناخ األماف كالغياب الذاتي كاألداء كاعتبلؿ الصحة المرتبط بالعمؿ. كما طيمب مف المنظمات 

اتقديـ بيانات عف مؤشرات األرباح كاألداء كالحكادث كالغياب. أبمغت الم  نظمات التي تتبنى نيجن

ىكامش ربح أعمى كمعدالت حكادث أقؿ، إال أف ىذه  إلدارة السبلمة كالصحة المينيتيف عف ان استباقي

االختبلفات لـ تكف ذات داللة إحصائية. تـ العثكر عمى المنظمات المصنفة عمى أنيا "جيدة جدنا" 

ة التسعة. إلظيار تصكرات مناخية أكثر إيجابية بشكؿ ممحكظ عبر ثمانية مف أبعاد مناخ السبلم

كظيفينا أكبر مف  اكاف المكظفكف في المؤسسات االستباقية أكثر التزامنا بمؤسساتيـ كأظيركا رض

المكظفيف في المؤسسات المصنفة عمى أنيا "لـ تشارؾ / تعمؿ بشكؿ كامؿ بعد". ارتبطت 

حة البدنية التصكرات اإليجابية لمناخ السبلمة كالمكاقؼ التنظيمية بتحسيف اإلببلغ الذاتي عف الص

كأداة لمتقييـ كالتعمـ التي قد تدعـ  CICكالعقمية. تضيؼ النتائج إلى التحقؽ مف صحة نمكذج 

 انتقاؿ المنظمات مف ثقافة السبلمة التفاعمية إلى ثقافة السبلمة االستباقية.

تحقيؽ كاستكشاؼ العبلقة بيف اإلجياد الميني لم  Sarafis, P. et al. (2016)دراسة ىدفت

( 1يات الرعاية كنكعية الحياة المرتبطة بالصحة. استخدـ الباحث ثبلث أدكات بحثية: )كسمكك

جرد سمككيات  3) ،(SF-12المسح الصحي  2)، (ENSSمقياس اإلجياد التمريضي المكسع 

إلى أسمكب  باإلضافةكاستخدـ الباحث االستبياف مف أجؿ التكصؿ إلى نتائج (. CBIالرعاية )

المتغير كالمتغيرات المتعددة تؤكد نتائج األدلة األدبية،  ثيت التحميبلت حيأجر الكصؼ التحميمي. 
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حيث يرتبط اإلجياد المرتبط بالعمؿ مع العديد مف المشاكؿ الصحية الجسدية بما في ذلؾ الصداع 

النصفي، كآالـ العضبلت كالظير كالمفاصؿ، كاألمراض الجسدية طكيمة األمد، كارتفاع ضغط الدـ، 

تشير ك  لقكلكف العصبي، كقرحة االثني عشر كأمراض الجياز المناعي كالغدد الصماء.كمتبلزمة ا

ا إلى أف اإلجياد الميني مرتبط بمشاكؿ الصحة العقمية.  النتائج أيضن

 

لى معرفة مدل االرتباط بيف إ Daniel A. Autenrieth, et al.(2016) دراسة ىدفت

في صناعة األلباف  مينيةمراض الصابة كاألاإلدارة الصحة كالسبلمة المينية كمعدالت إمستكل 

األمريكية. حيث أشار الباحث إلى أف عماؿ األلباف في الكاليات المتحدة يعانكف مف إصابات 

كأمراض مينية بمعدالت أعمى مف المعدؿ الكطني. تـ اقتراح أنظمة إدارة الصحة كالسبلمة 

مشركات مف جميع األنكاع ( كطريقة لتقميؿ اإلصابات كاألمراض لOHSMSالمينية )

كاألحجاـ. تقدـ خدمة االستشارات في المكقع التابعة إلدارة السبلمة كالصحة المينية 

(OSHA المساعدة في إنشاء نظاـ )OHSMS  لمشركات األمريكية. يحدد االستشاريكف كجزء

ة باستخداـ كرقة عمؿ تقييـ برنامج السبلمة كالصح OHSMSمستكل برمجة  ،مف ىذه الخدمة

سجؿ صناعة األلباف مف  167(. تـ الحصكؿ عمى إجمالي 33المنقح  OSHA)نمكذج 

OSHAكبيانات  مف معدؿ اإلصابة . خمسة كأربعكف مف ىذه السجبلت كاف كبلOHSMS .

لتحديد قكة  Spearman Rank-Orderارتباط تـ استخداـ باستخداـ ىذه السجبلت، 

المقاس  OHSMSكمستكل برمجة  ،لسابقةبيف معدالت اإلصابة ا تيااالرتباطات كأىمي

لعمميات األلباف. تـ إجراء تحميبلت إضافية لفحص العبلقات المحتممة بيف حجـ القكل العاممة، 

. كاف ىناؾ ارتباط سمبي بيف مستكل برمجة OHSMSكمعدالت اإلصابة، كمستكيات برمجة 
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OHSMS  كمعدالت اإلصابة. كانت القيادة اإلدارية مككفOHSMS كثر ارتباطنا األ

، كجزء مف OHSMSبانخفاض معدالت اإلصابة كالمرض. قد يككف ىناؾ ما يبرر تدخبلت 

نيج شامؿ إلدارة المخاطر لصناعة األلباف في الكاليات المتحدة، لممساعدة في تقميؿ العدد غير 

 المقبكؿ مف اإلصابات كاألمراض في صناعة األلباف في الكاليات المتحدة. 

أنظمة إدارة الصحة كالسبلمة المينية أف   Iraj Mohammad, et al. (2017)دراسة بينت

ـ أصبحت فعاليتيا مكضكعنا أساسينا لمباحثيف. تقيٌ  كبالتالي، ،أكثر انتشارنا في المنظماتصبحت أ

ىذه الكرقة أداء مكاصفات سمسمة تقييـ الصحة كالسبلمة المينية في الشركات المعتمدة في إيراف. 

ـ عمى مقارنة معايير كمؤشرات محددة تتعمؽ بممارسات إدارة الصحة كالسبلمة المينية يعتمد التقيي

كاستخدـ الباحث أسمكب المقابمة كاالستبانة  كثبلث شركات غير معتمدة. ،في ثبلث شركات معتمدة

 تشير النتائج إلى أف أداء الشركات المعتمدة فيما يتعمؽ بممارسات إدارة الصحةلمتكصؿ إلى نتائج. 

سمسمة بكالسبلمة المينية أفضؿ بكثير مف أداء الشركات غير المعتمدة. تتمتع الشركات المعتمدة 

بمستكل أفضؿ مف الصحة كالسبلمة المينية؛ كىذا  18001تقييـ الصحة كالسبلمة المينية مف 

ا في بأف أنظمة إدارة الصحة كالسبلمة المينية تمعب دكرنا استراتيجينا ميمن  :يدعـ الحجة القائمة

 الصحة كالسبلمة في مكاف العمؿ.

إلى معرفة العبلقة بيف جكدة الحياة  K.R. Nia, Mariam Maleki (2013)ىدفت دراسة 

 ( 127)أعضاء ىيئة التدريس ككاف عدد الكظيفية كااللتزاـ التنظيمي في جامعة  آزاد اإلسبلمية 

كاستخدـ  العشكائية الطبقية،مف خبلؿ أخذ العينات عامؿ ( 97حجـ العينة  مف ) كتـ إختيار

نتائج ، اللمتكصؿ إلى كتـ إستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، لمدراسة، الباحثكف االستبياف كأداة 
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كما كاستخدمكا معامؿ ارتباط سبيرماف كتـ استخداـ  طريقة االرتباط  فريدماف تست كليزرؿ لتحميؿ 

ية، حيث كجدت الدراسة اف ىناؾ عبلقة ايجابية البيانات كاحصائية فيشر لقياس المتغيرات الديمغراف

 عالية بيف جكدة الحياة الكظيفية كبيف االلتزاـ التنظيمي. 

إلى معرفة مدل العبلقة بيف الرضا  H.Ramesh. Babu, M.Ramesh (2013)دراسة ىدفت 

مككنة الكظيفي كبيف جكدة الحياة الكظيفية في قطاع الخدمات، كاستخدـ الباحثكف عينة  عشكائية 

كأدة لمدراسة كتـ استخداـ المنيج الكصفي ( مكظفان كاستخدمكا المقاببلت كاالستبياف 120مف )

لمتكصؿ الى نتائج  لمدراسة لمعرفة مدل العبلقة بيف الرضا الكظيفي كجكدة الحياة التحميمي، 

الحياة الكظيفية، حيث تكصؿ الباحثكف إلى أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف الرضا الكظيفي كجكدة 

 الكظيفية، حيث أف رفاىية الحياة الكظيفية لؤلفراد تمعب دكران ميمان في الرضا الكظيفي.
 

  التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كدراسات سابقة لمدراسة  ،مدراسات العربية كاألجنبية المقترحة كافةلمف خبلؿ استعراض الباحثة 

 الحالية، تـ استخبلص ما يمي: 

اة يجكدة الحكعناصر برامج  ؽتطبيزادت درجة مما كأنو عمى راسات اتفقت إف غالبية تمؾ الد

التنظيمي كالرضا الكظيفي لدل العامميف، مما  االلتزاـدرجات زادت ، ة مف قبؿ المؤسسةيفيالكظ

يزيد مف رغبتيـ في اإلستمرار بالعمؿ، بسبب تكفير اإلدارة العميا لمعامميف، بيئة العمؿ البلئؽ، كما 

التنظيمي  االلتزاـ افتابعال افمتغير عمى ال اكأثرىلدراسات تناكلت جكدة الحياة الكظيفة أف بعض ا

( كالتي ىدفت الى التعرؼ عمى العبلقة بيف جكدة 2019رضا الكظيفي مثؿ دراسة تمرابط، )الك 

ع كاق إلىلى التعرؼ إ( التي ىدفت 2018دراسة جرايسة )الحياة الكظيفية كاإللتزاـ التنظيمي، أيضان 
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دارة السبلمة المينية( في الصناعات الدكائية الفمسطينية، كذلؾ مف خبلؿ إ) إدارة المخاطر

( 2018تخصيص دراسة حالة شركة بيت جاال لصناعة األدكية، كأما دراسة عجيمة كبف جركة )

لى تكضيح مدل أىمية تكفير المؤسسات لبرامج كأدكات السبلمة كالصحة المينية في إفيدفت 

جكدة حياة ( الى معرفة العبلقة بيف 2016، كما ىدفت دراسة السكيطي، )ء العامميفتحسيف أدا

فهدفت الى  Daniel A. Autenrieth, et al. (2016)، أما دراسة العمؿ كالكالء العاطفي

مراض صابة كاألدارة الصحة كالسبلمة المينية كمعدالت اإلإمعرفة مدل االرتباط بيف مستكل 

كما ، أثر ضغكط العمؿ عمى الرضا الكظيفيلمعرفة ، بكتكربكعرار ك راسة د، كما ىدفت مينيةال

تحديد دكر جكدة الحياة الكظيفية مف خبلؿ أسمكب ( إلى 2021ىدفت دراسة خالفي كبككدركف )

.  المشاركة بالقرارات، مكاف العمؿ كخصائص الكظيفة في عممية تعزيز الرضا الكظيفيك اإلشراؼ، 

كما تـ إستخداـ أدكات الدراسة  ميمي الكصفي في  غالبية الدراسات، المنيج التحتـ إستخداـ 

لعينة العشكائية البسيطة في غالبية الدراسات ا تـ إستخداـ نة كاسمكب المقابمة كالمبلحظة(،اإلستبا)

كدراسة البيارم عينة عشكائية  ( العينة الطبقية2020دراسة بيكمي )بإستثناء البعض منيا مثؿ 

 طبقية.

كأحػد عناصػر تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية  اثر إلىلى التعرؼ إدراسة الحالية فقد ىدفت أما ال

الباحثػػػػة قامػػػػت  كقػػػػد  التنظيمػػػػي كالرضػػػػا الػػػػكظيفي لمعػػػامميف،  االلتػػػزاـعمػػػػى  جػػػكدة الحيػػػػاة الكظيفيػػػػة

اسػة الدر  ىػذهلذلؾ تعتبر  ؛ىذا المكضكع سابقان  الدراسات التي تناكلتاألبحاث ك  عمى بعضبئلطبلع 

الحيػػػاة مكضػػػكع السػػػبلمة المينيػػػة كعنصػػػر مػػػف عناصػػػر جػػػكدة  تناكلػػػتمػػػف الدراسػػػات القميمػػػة التػػػي 

التنظيمػػي كالرضػػا الػػكظيفي لمعػػامميف فػػي شػػركات األدكيػػة الفمسػػطينية،  االلتػػزاـعمػػى  اكأثرىػػالكظيفيػػة 
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راسػػة ، فكانػػت تمػػؾ الدكمػػا لػػـ يػػتـ تنػػاكؿ مكضػػكع الدراسػػة عمػػى مسػػتكل القطػػاع الػػدكائي فػػي فمسػػطيف

 نادرة مف حيث تناكليا لممكضكع في ىذا القطاع الصناعي الياـ.

تشابيت الدراسة الحالية مع معظػـ الدراسػات السػابقة مػف حيػث تبنػي قد األداة فالعينة ك  مف حيثأما 

مف حيث أف الدراسة الحالية استخدمت أداة كاحػدة مػف مع البعض المقاييس كأداة لمدراسة، كاختمفت 

كأمػػا بعػػض الدراسػػات السػػابقة اسػػتخدمت أكثػػر مػػف أداة  ،كىػػي االسػػتبانة الشخصػػية أدكات الدراسػػة،

 .كاحدة لمدراسة، أال كىي االستبانة كالمقاببلت

 مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم لمدراسة الحالية، كتحديد صياغة  ةالباحث تستفادإ

عمى الدراسات  امف إثراء الدراسة مف خبلؿ اطبلعي ة، كىذا مكف الباحثمشكمة كأىدافيا كأىميتياال

 السابقة كمف أىـ أكجو االستفادة ما يمي: 

كاألبحاث التي تناكلت  ،أحدث الدراسات كالمجبلت الدكرية إلىستفادت الباحثة في التعرؼ ا -1

إللتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي كمدل تأثيرىا عمى ا جكدة الحياة الكظيفيةمكضكع 

 . لمعامميف

السػػػبلمة جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة، ك لػػػى مفػػػاىيـ تتعمػػػؽ بإبنػػػاء فكػػػرة الدراسػػػة، حيػػػث تػػػػـ التعػػػرؼ  -2

 مف كجيات نظر مختمفة. ،اإللتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفيالمينية،

ا سػبؽ التطػرؽ بتعاد عػف دراسػة قضػايساعدت الباحثة في تحديد القضية مكضكع الدراسة كاال -3

 خريف. آيا مف خبلؿ باحثيف يلإ

 سيمت الدراسات السابقة في إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظرم.أ -4
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أفادت الدراسات السابقة الباحثة في التعرؼ عمى أحدث المعمكمات الخاصة باشتراطات  -5

 السبلمة المينية كأحد عناصر جكدة الحياة الكظيفية.

الباحثة مف اختيار دراسة جديدة تتناكؿ العديد مف القضايا التي لـ  الدراسات السابقةمكنت   -6

 .يتطرؽ إلييا الباحثكف في الدراسات السابقة

المناسب كالمتغيرات المناسػبة التػي يمكػف ج يتحديد المنفي  ةالباحثالدراسات السابقة ساعدت  -7

 الدراسة. ؿ ىذهفي استكما أف  يتـ اتباعيا

 .ياكاضح، كتكضيح أىمية الدراسة كأىدافتكضيح مشكمة الدراسة بشكؿ  -8

 السابقة. االطبلع عمى عدد مف المقاييس الكاردة في بعض الدراسات -9

كػػػػأداة لجمػػػػع  فػػػػي تصػػػػميـ االسػػػػتبانة ةالدراسػػػػات السػػػػابقة الباحثػػػػالعديػػػػد مػػػػف  سػػػػاعدت كمػػػػا  -10

 .البيانات

 تحديد الفجكة البحثية بشكؿ جمي. -11

الفجــوة  ح يوضــتفــي ، يــادة الدراســة الحاليــة منوبعــد اســتعراض الدراســات الســابقة، ومــدى اســتفا

 كالتالي:البحثية 

دكر جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة فػػػي تعزيػػػز الرضػػػا الػػػكظيفي مكضػػػكع تناكلػػػت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة 

 يػػػاتفعيػػػؿ برامج مػػػف خػػػبلؿ، بيئػػػة العمػػػؿشػػػتراطات السػػػبلمة المينيػػػة فػػػي ا كأىميػػػة تطبيػػػؽلمعػػػامميف، 

فػػي سػػيـ ي تمػػؾ االشػػتراطات تػػكفير ككضػػحت أف، ي بيئػػة العمػػؿفػػ محافظػػة عمػػى سػػبلمة العػػامميفلم

 اإلجراءات التنظيمية داخؿ بيئة العمؿبينت مدل أىمية ك  ،كأمراض المينة التقميؿ مف حكادث العمؿ

 .تحسػػػيف جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة ممػػػا يعػػػزز مػػػف االلتػػػزاـ التنظيمػػػي كالرضػػػا الػػػكظيفي لمعػػػامميف فػػػي

كتناكلػت معػايير الصػحة كالسػبلمة  ، ية كعبلقتيا باإللتزاـ التنظيميجكدة الحياة الكظيفكتطرقت الى 
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لتػػػزاـ التنظيمػػػي، االعمػػػى لػػػى جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة كأثرىػػػا إتطرقػػػت ك المينيػػػة كأثرىػػػا عمػػػى األداء، 

تنػكع مجتمػع ك  . أثػر ضػغكط العمػؿ عمػى الرضػا الػكظيفيكتناكلػت  لمعػامميفالكظيفي  االرضتعزيز ك 

شػتراطات السػبلمة جػكدة الحيػاة الكظيفيػة كا ،لسػابقة المتعمقػة بػالمتغير المسػتقؿالبحث في الدراسات ا

تفقػػػػت غالبيػػػػة اك  ،التنظيمػػػػي كالرضػػػػا الػػػػكظيفي االلتػػػػزاـ ،كالمتغيػػػػر التػػػػابع ،كأحػػػػد عناصػػػػرىا المينيػػػػة

ف معظػـ الدراسػات إالدراسات السابقة في المنيج مف حيث اعتمادىا المنيج الكصفي التحميمي، كمػا 

كأداة رئيسػة لجمػع البيانػات، كتػـ تطبيػؽ الدراسػات السػابقة فػي كالمقابمة  ةاستخدمت االستبانالسابقة 

البيئػػات العربيػػة كاألجنبيػػة المختمفػػة، ككػػاف مجػػاؿ التطبيػػؽ لمدراسػػات السػػابقة يرتكػػز عمػػى كاحػػد مػػف 

 القطاعات المختمفة النشاط لممؤسسات في مجتمع البحث. 

خاصػة عمػى مسػتكل العػالـ عمػكـ حديثػة المينيػة ىػي كـ السػبلمة عمػ  وتتميز ىذه الدراسة بما يمي:

عتبػػار اشػػتراطات  الدراسػػةمكضػػكع لكالتطػػرؽ كقميػػؿ مػػف البػػاحثيف مػػف قػػاـ بالبحػػث  ةالعربيػػالػػدكؿ  كا 

 .السبلمة المينية أحد عناصر جكدة الحياة الكظيفية

ثػر تطبيػؽ ألػى مناقشػة إ تتطرقػالتػي حسػب عمػـ الباحثػة،  تعتبر تمػؾ الدراسػة مػف الدراسػات القبلئػؿ

التنظيمػػػي كالرضػػػا  االلتػػػزاـعمػػػى  جػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػةكأحػػػد عناصػػػر اشػػػتراطات السػػػبلمة المينيػػػة 

اختبلؼ األىداؼ كمجاؿ التطبيؽ لمدراسة الحالية عف الدراسات السػابقة، ، كما أفن الكظيفي لمعامميف

سػػتثناء امجتمػػع البحػػث، بفػػي ة مجػػاؿ التطبيػػؽ فػػي الدراسػػات السػػابقة لػػـ يركػػز عمػػى شػػركات األدكيػػف

 عمى قطاعات أخرل مختمفة. تكأما باقي الدراسات فقد ركز  ،دراسة جرايسة

عػػدـ ربػػط الدراسػػات السػػابقة بػػيف اشػػتراطات السػػبلمة المينيػػة كأحػػد عناصػػر جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة 

 كبيف االلتزاـ التنظيمي.
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كأحػػد عناصػػر جػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة  عػػدـ ربػػط الدراسػػات السػػابقة بػػيف اشػػتراطات السػػبلمة المينيػػة

 كبيف الرضا الكظيفي.

مػػرت عمػػى القطػػاع التػػي جػػراء تمػػؾ الدراسػػة خػػبلؿ جائحػػة ككركنػػا فػػي فتػػرات اإلغبلقػػات العصػػيبة إ

حيػػث أف غالبيػػة الدراسػػات التػػي تػػـ إجراؤىػػا كالمتعمقػػة  الصػػناعي تحديػػدان شػػركات األدكيػػة الفمسػػطينية

 .ائحة ككركناكىذا يعتبر تميزان لتمؾ الدراسةبمكضكع الدراسة لـ تجرل أثناء ج
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 الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 تمييد 1.3

عمى تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية كأثرىا عمى مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة كىك التعرؼ 

لمنيج الدراسة، فقد تضمف ىذا الفصؿ كصفان كات تصنيع األدكية، جكدة الحياة الكظيفية في شر 

كما يعطي كصفان مفصبلن ألىداة الدراسة كصدقيا كثباتيا، ككذلؾ ًإجراءىات  كمجتمعيا كعينتيا،

 في استخبلص نتائج الدراسة كتحميميا. ةيا الباحثتالدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي استخدم

 :منيجية الدراسة 2.3
في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبيانات، كذلؾ لمبلءمتو لطبيعة ىذه  ت الباحثةداعتم

كتـ عرض مكجز لمدراسات السابقة  ،الدراسة، كما تمت مراجعة أدبيات البحث )اإلطار النظرم(

مما ساعد في تصميـ  ؛كتحديد متغيرات الدراسة ،سيمت في تعزيز فيـ المشكمةأذات العبلقة، التي 

التي تمثؿ عينة الدراسة مف كقد تـ تفريغ االستبانات، . تياكأسئم االستبانة كصياغة مشكمة الدراسة

إلجراء  ؛(SPSS)باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ئيا،الميداف بعد استيفا

 التحميؿ اإلحصائي كالخركج بالنتائج.

 :مجتمع الدراسة 3.3

كىـ جميع العامميف في شركات صناعة  ،( عامؿ كعاممة1000مف )  يتككف مجتمع الدراسة

 نتاج.إاألدكية الفمسطينية في محافظة راـ اهلل كالبيرة الذيف تنكعكا ما بيف إدارييف كفنييف كعماؿ 
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  عينة الدراسة: 4.3

مف مجتمع الدراسة، حيث بمغت  عامؿ كعاممة( 320تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مككنة مف )

، كقد تـ كتعد ىذه النسبة مناسبة ألغراض الدراسة % مف مجتمع الدراسة32نسبة عينة الدراسة 

 3منيا، كبعد التدقيؽ المكتبي تـ استبعاد  291استبانة ليذا الغرض، حيث تـ تعبئة  320تكزيع 

 استبانة. 288استبانات لعدـ اكتماليا، كبالتالي بمغ عدد االستبانات المكتممة 

 الدراسة:  تاو أد 5.3

تـ االستعانة باألدب النظرم كالدراسات السابقة ذات العبلقة عند تصميـ االستبانة، التي تـ تككنت 

في جزئيا األكؿ مف مجمكعة مف األسئمة الديمكغرافية ذات العبلقة، كفي جزئيا الثاني تككنت مف 

 قسميف ىما: 

 ىي: اشتراطات السبلمة  كيحتكم أربعة محاكر ،قسم محاور اشتراطات السالمة المينية

المينية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية، اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر 

الميكانيكية، اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر الكيماكية، اشتراطات السبلمة 

 المينية الخاصة بالمخاطر البيكلكجية.

  (الكظيفي التزاـ التنظيمي، الرضاإليحتويان ) تغيرين التابعين و لماالمحاور الخاصة قسم. 

 : وثباتيا صدق أداة الدراسة 6.3

أم أف تقيس فعبلن الكظيفة ، الصدؽ ىك أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسوصدق األداة: 

 ؛ذكم االختصاص كالخبرةالتي يفترض أف تقيسيا، كقد تـ عرض أداة الدراسة عمى عدد مف 

، كقد تـ األخذ بمبلحظاتيـ مف حيث ة الفقرات كانتمائيا إلى المجاؿ المعنيلمتحقؽ مف صبلحي
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 ،حذؼ بعض المتغيرات كالتركيز عمى البعض اآلخر. إضافة إلى تعديؿ بعض أسئمة االستبانة

ضافة أسئمة أخرل ذات عبلقة، كلفحص صدؽ أداة الدراسة نكرد اختباريف ىما:  كا 

في  يا،اس النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيقو عمى العينة نفسيقصد بو أف يعطي المقي داة:األثبات 

كتـ  (. Cronbach's Alpha، كقد تـ قياسو باستخداـ معامؿ ثبات كركنباخ ألفا )يانفس الظركؼ

 ،الذم مف خبللو يحسب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ SPSSحساب معامؿ الثبات باستخداـ برنامج 

كفيما يمي نتائج اختبار كركنباخ ألفا لممقياس  .أك سالبكحذؼ السؤاؿ الذم معامؿ تمييزه ضعيؼ 

 (:2كما يظير في جدكؿ رقـ )

 
 (: نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص ثبات المقياس المستخدم في الدراسة2جدول رقم )

 التكرار الحالة / المجالالمحور
النسبة 
المئوية 
)%( 

عدد 
 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا

لمينيةمحور اشتراطات السالمة ا  

 المخاطر الفيزيائيةمجال  

 94.8 273 متكفر

 a 15 5.2مستثنى 0.84 6

 100.0 288 المجموع

 المخاطر الميكانيكيةمجال 

 97.9 282 متكفر

 a 6 2.1مستثنى 0.84 7

 100.0 288 المجموع

 المخاطر الكيماويةمجال 

 97.6 281 متكفر

 a 7 2.4مستثنى 0.85 7

 100.0 288 عالمجمو 

 وجيةلالمخاطر البيومجال 

 98.6 284 متكفر

 a 4 1.4مستثنى 0.70 5

 100.0 288 المجموع

الدرجة الكلية لمحور 
 اشتراطات السالمة المهنية

 91.3 263 متوفر
25 09.0 

 a 25 8.7مستثنى
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 100.0 288 المجموع

 محور االلتزام التنظيمي

 97.6 281 متكفر

 a 7 2.4مستثنى 0.82 7

 100.0 288 المجموع

 محور الرضا الوظيفي

 98.6 284 متكفر

 a 4 1.4مستثنى 0.84 6

 100.0 288 المجموع

لمقياس ة الكليالدرجة 
 الدراسة

 88.9 256 متوفر

 a 32 11.1مستثنى 0.94 38

 100.0 288 المجموع

 

( لممقياس ككؿ بمغت Alphaأف قيمة معامؿ الثبات ) ،(2بلحظ مف ىذه النتائج في جدكؿ رقـ )ي

معامؿ الثبات  ف قيمةأكىي قيمة مرتفعة كتدؿ عمى درجة ثبات كبيرة لمقياس الدراسة، كما  ،0.94

 محور االلتزام التنظيميكذلؾ ، 0.90كبمغت  اشتراطات السبلمة المينية ركانت مرتفعة لمحك 

، كتدؿ المحاكر المذككرةـ مرتفعة لمعامؿ ثبات كىي قي 0.84 الرضا الوظيفيكمحكر ، 0.82

 الدراسة. لمقياسعمى ثبات كبير 

 

 :يامتغيراتتصميم الدراسة و  7.3

كالمتغيرات  ،كالمتغيرات التابعة ،يكضح المتغيرات المستقمة ان يشمؿ النمكذج مخطط :نموذج الدراسة

 كيكضح أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع. ،الديمغرافية
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 االلتزام التنظيمي

 الرضا الوظيفي

 المتغيرات المستقمة المتغيرات التابعة
 الكظيفية الحياةجكدة 

اشتراطات السالمة 
كأحد  المينية

عناصر جودة الحياة 
 الوظيفية 

 مخاطر فيزيائية

 اطر كيماويةمخ

 مخاطر ميكانيكية

 مخاطر بيولوجية

وسنوات الخبرة والمؤىل  العمر والجنس
 العممي والمسمى الوظيفي

 الديمغرافية المتغيرات
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كأحد اشتراطات السبلمة المينية : ككىؿ اشتممت الدراسة عمى المتغير المستق متغيرات الدراسة:

 .االلتزاـ التنظيمي، الرضا الكظيفي :كالمتغيرات التابعة، كتتمثؿ في جكدة الحياة الكظيفية. عناصر

 المعالجات اإلحصائية 8.3
دخاليا بعد عممية جمع البيا لى الحاسكب، باستخداـ برنامج الرزمة إنات، تـ ترميز االستبانات كا 

كاإلجابة عف أسئمة ، لمعالجة البيانات، كاستخراج النتائج SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

 الدراسة، كاختبار فرضياتيا، حيث تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:

  التكر( ارات كالنسب المئكيةFrequencies and Percentages لمتعرؼ عمى تكزيعات )

 عينة الدراسة.

 ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةDescriptive Statistics لئلجابة عف )

 أسئمة الدراسة.

 ( معامؿ كركنباخ ألفاCronbach's Alpha.لقياس درجة ثبات مقياس الدراسة ) 

 معامؿ بيرسكف ( لبلرتباطPearson Correlation لقياس درجة صدؽ االتساؽ الداخمي )

 في مقياس الدراسة.

 ( اختبار تي لمعينات المستقمةIndependent Sample t-test ) الختبار داللة الفركؽ بيف

 يف.تأفراد عينة الدراسة التي تعزل لممتغيرات التي تحتكم عمى مجمكعتيف مستقم

 ألحادمتحميؿ التبايف ا اختبار (One-way ANOVA الختبار داللة ) فركؽ المتكسطات

 أفراد عينة الدراسة التي تعزل لممتغيرات التي تحتكم ثبلثة مجمكعات فأعمى.بيف 

 ( اختبار االنحدار الخطي البسيطSimple Linear Regression الختبار أثر تطبيؽ )

 نع األدكية الفمسطينية.جكدة الحياة الكظيفية في مصا فياشتراطات السبلمة المينية 
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 ( اختبار بيرسكفPearson Correlation لبلرتباط لقياس مدل العبلقة بيف بعض )

 المتغيرات كما ىك مذككر في فرضيات الدراسة.

 :سمات عينة الدراسة 9.3

تـ رصد تكزيعات أفراد عينة الدراسة )مكظفك شركات األدكية الفمسطينية( كفقان لتكزيعاتيـ حسب 

الجنس، العمر، سنكات الخبرة، المؤىؿ العممي، المسمى  :النكعية في االستبانة كىي المتغيرات

 الكظيفي، كقد جاءت النتائج كما يمي:

 الجنس(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 3جدول )
 )%(نسبة لا العدد الفئة

 55.9 161 ذكر

 44.1 127 أنثى

 100.0 288 المجموع

 

 ،( أف النسبة األعمى مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف الذككر3في جدكؿ رقـ ) يتبيف مف النتائج

%، كلعؿ ذلؾ يعكس التكزيع الطبيعي لعدد الذككر 44.1%، فيما كانت نسبة اإلناث 55.9كبمغت 

 .اث في شركات األدكية الفمسطينيةمقابؿ اإلن

 يةالفئة العمر (: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 4جدول )
 )%(نسبة لا العدد الفئة

 42.4 122 30أقؿ مف 

 34.7 100 (40 - 30مف )

 22.9 66 (40مف  )أكثر

 100.0 288 المجموع

 

( أف النسبة األعمى مف أفراد عينة الدراسة يتركزكف في 4كما يبلحظ مف النتائج في جدكؿ رقـ )

%، تمتيا 42ة بنسبة بمغت حكالي ( سنة مف إجمالي أفراد عينة الدراس30الفئة العمرية )أقؿ مف 
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%، فيما جاءت في المرتبة األخيرة الفئة 35( سنة بنسبة بمغت حكالي 40-30الفئة العمرية )

مما يشير إلى أف غالبية أفراد العينة يتركزكف  ؛%23( بنسبة بمغت حكالي 40العمرية )أكثر مف 

 .عامان، أم مف فئة الشباب 40ؿ عف في الفترة العمرية التي تق

 سنوات الخبرة(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 5جدول )
 )%(نسبة لا العدد الفئة

 54.2 156 فما دكف( 10)

 26.0 75 (20 -11مف )

 19.8 57 (20مف  )أكثر

 100.0 288 المجموع

 

خبرة ( إلى أف غالبية أفراد عينة الدراسة ضمف فئة سنكات ال5كما تشير النتائج في جدكؿ رقـ )

%، فيما جاء في المرتبة الثانية مف ىـ ضمف فئة سنكات 54فما دكف( كبمغت نسبتيـ حكالي  10)

%، كفي المرتبة األخيرة أفراد عينة الدراسة ضمف 26( سنة بنسبة بمغت حكالي 20-11الخبرة )

%، كيمكف مبلحظة التكزيع 20( سنة كبمغت نسبتيـ حكالي 20فئة سنكات الخبرة )أكثر مف 

 سبي حسب فئة سنكات الخبرة أيضان مف الشكؿ المجاكر.الن

 المؤىل العممي(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 6جدول )
 )%(نسبة لا العدد الفئة

 36.8 106 دبمـك فأقؿ

 54.9 158 بكالكريكس

 8.3 24 ماجستير فأعمى

 100.0 288 المجموع

 

لنسبة األعمى مف أفراد عينة الدراسة مف حممة درجة ( أف ا6كيظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )

%، فيما جاء حممة الدبمكـ فأقؿ في المرتبة الثانية بنسبة بمغت 55البكالكريكس بنسبة بمغت حكالي 
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%، فيما لـ 8%، كفي المرتبة األخيرة حؿ حممة الماجستير فأعمى بنسبة بمغت حكالي 37حكالي 

الشكؿ المجاكر التكزيع النسبي ألفراد  الذم يحممكنو، كيظير% المؤىؿ العممي 1يحدد ما يقرب مف 

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي.

 
 المسمى الوظيفي(: التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب 7جدول )

 )%(نسبة لا العدد الفئة

 33.3 96 انتاج فني/ عامؿ/

 17.7 51 مشرؼ

 24.0 69 مسؤكؿ قسـ رئيس/

 6.6 19 مدير دائرة

 2.1 6 مدير عاـ

 16.3 47 غير ذلؾ

 100.0 288 المجموع

 

( أف النسبة األعمى مف أفراد عينة الدراسة كانكا مف الفئة 7تظير النتائج في جدكؿ رقـ )كما 

%، كجاء في المرتبة الثانية األفراد ضمف الفئة )رئيس/ 33نتاج( كبمغت حكالي إ)عامؿ/ فني/ 

%، كفي المرتبة الثالثة جاء األفراد مف الفئة )مشرؼ( كبمغت 24ي مسؤكؿ قسـ( بنسبة بمغت حكال

%، فيما تكزعت بقية النسب بيف بقية الفئات بنسب متفاكتة كما يظير مف الشكؿ 18نسبتيـ حكالي 

 البياني المجاكر.

 Likert)كلقياس استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات الدراسة تـ استخداـ مقياس "ليكرت" 

Scale)، ( التالي:8كذلؾ كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ ) 

 
 ((Likert Scaleدرجة مقياس ليكرت الخماسي (: 8جدول رقم ) 

/ بشدة موافق االستجابة
 ينطبق بشدة

معارض/ ال  محايد موافق/ ينطبق
 ينطبق

معارض بشدة/ ال 
 ينطبق بشدة
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 1 2 3 4   5 )الكزف( الدرجة
 

 صحيح( تـ تحديد خمسة مستكيات كما يمي:كلتحديد درجة المكافقة )مقياس الت

 (: مستويات التصحيح لمقياس الدراسة9جدول رقم )
 درجة الموافقة نسبة الموافقة خيار الموافقة    فئة الوسط الحسابي*

 منخفضة جدان  % 36.0 -% 20.0 معارض بشدة/ ال ينطبؽ بشدة 1.8 – 1
 ةمنخفض %52.2 -% 36.1 معارض/ ال ينطبؽ 2.61 – 1.81
 متكسطة %68.4 -% 52.3 متكسطة 3.42 – 2.62
 مرتفعة %84.6 -% 68.5 ينطبؽ مكافؽ/ 4.23 – 3.43
 مرتفعة جدان  %100 -% 84.7 / ينطبؽ بشدةبشدة مكافؽ 5 - 4.24

ج طكؿ ، كالستخرا4=  1 - 5الفئة الدنيا =  –* تـ استخراجيا باستخداـ المدل لخيارات المقياس كىك الفئة العميا لممقياس 

 ، كىي طكؿ فئة الكسط الحسابي.0.8=  5÷  4فئة المتكسط تمت قسمة المدل عمى الفئة العميا لممقياس أم 
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 الفصل الرابع:

  عرض النتائج ومناقشتيا
 :المقدمة 1.4

أثر اشتراطات يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا، حيث ىدفت لمتعرؼ إلى 

، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ جكدة الحياة الكظيفية في شركات األدكية الفمسطينية فيالمينية السبلمة 

إعداد استبانة كالتأكد مف صدقيا، كمعامؿ ثباتيا، كبعد القياـ بعممية جمع البيانات، تـ ترميز 

دخاؿ البيانات التي تحتكييا إلى  ة لحاسكب، في حيف تـ استخداـ برنامج الرزمااالستبانات كا 

لمعالجة البيانات، كاستخراج النتائج، كفيما يمي عرضان ليذه  SPSS)اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

 النتائج:

 :النتائج المتعمقة باإلجابة عن أسئمة الدراسة ومناقشتيا 2.4

في ىذا القسـ سكؼ تتـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كما أظيرت نتائج تحميؿ البيانات، كليذا الغرض 

كالدرجة لفقرات أداة  ،كالنسب المئكية ،ـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعياريةت فقد

 أسئمة الدراسة: عفالدراسة حسب محاكر الدراسة، كفيما يمي عرضان لتحميؿ اإلجابة 

 

 السؤال األول: النتائج المتعمقة ب

والكيماوية والميكانيكية  ة)الفيزيائيمدى تطبيق اشتراطات السالمة المينية بأبعادىا ما 

 ؟ ننظر العامميفي شركات األدوية الفمسطينية من وجية  والبيولوجية(
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تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات لتكضيح الدرجات لمحاكر اشتراطات السبلمة المينية 

لسبلمة محاكر اشتراطات االمعيارية كالنسب كدرجة االنطباؽ كالترتيب لكؿ عبارة مف عبارات 

السؤاؿ األكؿ، كما يظير  عفالذم يجيب  ،(الفيزيائية كالكيماكية كالميكانيكية كالبيكلكجية)المينية 

 في الجداكؿ التالية:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 1-10جدول رقم )

 فيزيائيةالمخاطر المحور  عينة الدراسة عمى

الر
 قم

الوسط  العدد العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 االنطباق

يتـ تصميـ سبللـ خاصة كمخرج آمف في حاالت  1
%87.3 0.78 4.37 286 .الطكارئ مف قبؿ الشركة  مرتفعة جدا   

يتـ تصميـ الشبكة الكيربائية لتتحمؿ األعباء  2
%86.2 0.74 4.31 283 .الزائدة في مكاف عممي  مرتفعة جدا   

%84.3 0.87 4.21 282 .تكفر الشركة درجة حرارة مبلئمة في بيئة العمؿ 3  مرتفعة 
%81.8 1.01 4.09 287 .تتكفر تيكية جيدة في مكاف عممي 4  مرتفعة 

5 
تتكفر قفازات كأحذية عازلة لمكيرباء عند إجراء 
أعماؿ الصيانة لمتمديدات الكيربائية في مكاف 

 .عممي
284 3.89 1.04 77.7%  مرتفعة 

 متكسطة %64.1 1.27 3.21 285 .يكجد صكت ضجيج عاؿو في مكاف عممي 6
اشتراطات السالمة المينية الدرجة الكمية لمحور 

%8097 09.4 1904 782 الخاصة بالمخاطر الفيزيائية  مرتفعة 

 

حكالي  بالمخاطر الفيزيائية اشتراطات السبلمة المينية الخاصةلمحكر بمغت درجة المكافقة الكمية 

اشتراطات السبلمة المينية كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى  ،80%

في مصانع األدكية الفمسطينية، ككانت أعمى درجة انطباؽ لمعبارة رقـ  الخاصة بالمخاطر الفيزيائية

 ،(حاالت الطكارئ مف قبؿ الشركة يتـ تصميـ سبللـ خاصة كمخرج آمف فيالتي تنص عمى: ) 1

كىك األعمى بيف المتكسطات ليذا  4.37%، كمتكسط حسابي 87بنسبة انطباؽ بمغت حكالي 
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( يكجد صكت ضجيج عاؿو في مكاف عمميالتي تنص عمى: ) 6كحصمت العبارة رقـ  المحكر،

حسابي كىك أقؿ متكسط  3.21%، ككسط حسابي 64عمى أقؿ درجة انطباؽ بنسبة بمغت حكالي 

 ضمف العبارات في المحكر األكؿ مف محاكر اشتراطات السبلمة المينية.

 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 2-10جدول رقم )

 الميكانيكيةالمخاطر محور  عينة الدراسة عمى

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

 درجة االنطباق النسبة

1 
تكجد بطاقة تعريؼ عمى اآلالت كالمعدات 

%91.1 0.62 4.56 287 .المستخدمة في مكاف العمؿ  مرتفعة جدا   

2 

يتـ تشغيؿ اآلالت كالمعدات مف قبؿ العماؿ 
العمؿ عمى تمؾ في الفنييف المتخصصيف 

 .اآلالت
285 4.40 0.68 87.9%  مرتفعة جدا   

3 
أعماؿ صيانة دكرية لآلالت كالمعدات تجرم 

 .المستخدمة في مكاف عممي
286 4.31 0.74 86.2%  مرتفعة جدا   

4 
يكجد حكاجز حكؿ األجزاء المتحركة مف 

 .اآلالت المستخدمة في التصنيع
286 4.25 0.78 85.0%  مرتفعة جدا   

5 
جراء أعماؿ إيفصؿ التيار الكيربائي عند 

 .الصيانة الدكرية
287 4.15 0.89 83.0%  مرتفعة 

6 
المعدات الحديثة  اقتناءتحرص الشركة عمى 

 .األكثر أمانان 
285 4.04 0.89 80.7%  مرتفعة 

7 
تتكفر مساحات كافية حكؿ اآلالت كالمعدات 

 .لمسماح بالمركر كعدـ إعاقة العمؿ
287 4.01 0.94 80.2%  مرتفعة 

 الخاصة بالمخاطرالسالمة المينية  اشتراطات
%.819 09.2 1971 782 ةالميكانيكي  مرتفعة جدا   

 

حكالي  اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر الميكانيكيةلمحكر بمغت درجة المكافقة الكمية 

اشتراطات السبلمة كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة جدان مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى  ،85%
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األدكية الفمسطينية، ككانت أعمى درجة انطباؽ  في مصانع المينية الخاصة بالمخاطر الميكانيكية

تكجد بطاقة تعريؼ عمى اآلالت كالمعدات المستخدمة في مكاف التي تنص عمى: ) 1لمعبارة رقـ 

كىك األعمى بيف المتكسطات  4.56%، كمتكسط حسابي 91( بنسبة انطباؽ بمغت حكالي العمؿ

تكفر مساحات كافية حكؿ اآلالت تالتي تنص عمى: ) 7كحصمت العبارة رقـ  ليذا المحكر،

%، 80( عمى أقؿ درجة انطباؽ بنسبة بمغت حكالي كالمعدات لمسماح بالمركر كعدـ إعاقة العمؿ

كىك أقؿ متكسط حسابي ضمف العبارات في المحكر الثاني مف محاكر  4.24ككسط حسابي 

 اشتراطات السبلمة المينية.

رافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد (: المتوسطات الحسابية واالنح3-10جدول رقم )
 الكيماويةالمخاطر محور  عينة الدراسة عمى

 العبارة الرقم
الوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 االنطباق

1 
يكجد بطاقة تعريؼ عمى العبكات التي تحتكم 

%92.5 0.55 4.63 286 .المكاد الكيماكية  رتفعة جدا  م 

2 
يتـ تخزيف المكاد الكيماكية بطريقة آمنة في 

%88.6 0.68 4.43 287 .مكاف عممي  مرتفعة جدا   

3 
يتـ التخمص مف نفايات المكاد الكيماكية 

%87.7 0.75 4.38 287 .بالكسائؿ المناسبة  مرتفعة جدا   

4 
تتكفر شفاطات لسحب األبخرة كالغازات السامة 

%87.5 0.74 4.38 287 .كاد الكيماكيةالناتجة عف تفاعؿ الم  مرتفعة جدا   

5 
ألتـز بتعميمات مشرفي السبلمة في مكاف 

 .عممي
286 4.35 0.68 86.9%  مرتفعة جدا   

6 
الكمامات أثناء عممي في تصنيع  باستخداـألتـز 
 .األدكية

287 4.32 0.91 86.4%  مرتفعة جدا   

7 

اصة الخ العازلة لمحريؽالمبلبس  بارتداءألتـز 
كالتجارب في  االختباراتبي أثناء عمؿ 

 .المختبر
283 3.92 1.00 78.4%  مرتفعة 

%.809 09.0 19.1 782 السالمة المينية الخاصة بالمخاطر الكيماوية اشتراطات  مرتفعة جدا   
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حكالي  اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر الكيماكيةلمحكر بمغت درجة المكافقة الكمية 

اشتراطات السبلمة كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة جدان مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى  ،87%

في مصانع األدكية الفمسطينية، ككانت أعمى درجة انطباؽ  المينية الخاصة بالمخاطر الكيماكية

( يكجد بطاقة تعريؼ عمى العبكات التي تحتكم المكاد الكيماكيةالتي تنص عمى: ) 1لمعبارة رقـ 

كىك األعمى بيف المتكسطات ليذا  4.63%، كمتكسط حسابي 93بة انطباؽ بمغت حكالي بنس

الخاصة  العازلة لمحريؽالمبلبس  بارتداءألتـز التي تنص عمى: ) 7كحصمت العبارة رقـ  المحكر،

( عمى أقؿ درجة انطباؽ بنسبة بمغت حكالي كالتجارب في المختبر االختباراتبي أثناء عمؿ 

كىك أقؿ متكسط حسابي ضمف العبارات في المحكر الثالث مف  3.92بي %، ككسط حسا78

 محاكر اشتراطات السبلمة المينية. 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 4-10جدول رقم )
  البيولوجيةالمخاطر محور  عينة الدراسة عمى

الر
الوسط  ددالع العبارة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 االنطباق

1 
تقـك الشركة بإجراء الفحكص الطبية البلزمة 

%87.3 0.88 4.37 287 .لمعامميف قبؿ بدء العمؿ  مرتفعة جدا   

2 
يتـ تصميـ المبنى بطريقة تمنع دخكؿ الحشرات 

 .كالقكارض
288 4.19 0.88 83.7%  مرتفعة 

3 
اب بمرض معدو حتى ال ينقؿ يعزؿ أم عامؿ مص

 .العدكل لآلخريف في مكاف العمؿ
288 3.98 1.11 79.6%  مرتفعة 

4 
تتكفر فييا كافة المكاد  لبلستحماـيكجد أماكف 

%76.2 1.15 3.81 286 .المطيرة ككسائؿ النظافة الشخصية  مرتفعة 

5 
تقـك الشركة بتطعيـ العماؿ ضد األمراض السارية 

 .كالمعدية
286 3.55 1.19 71.0%  مرتفعة 

%2.90 0924 9.8. 788 السالمة المينية الخاصة بالمخاطر البيولوجية اشتراطات  مرتفعة 
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حكالي  اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر البيكلكجيةلمحكر بمغت درجة المكافقة الكمية 

راطات السبلمة المينية اشتكىي تؤشر إلى درجة مرتفعة مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى  ،80%

في مصانع األدكية الفمسطينية، ككانت أعمى درجة انطباؽ لمعبارة  الخاصة بالمخاطر البيكلكجية

( تقكـ الشركة بإجراء الفحكص الطبية البلزمة لمعامميف قبؿ بدء العمؿالتي تنص عمى: ) 1رقـ 

المتكسطات ليذا  كىك األعمى بيف 4.37%، كمتكسط حسابي 87بنسبة انطباؽ بمغت حكالي 

تقكـ الشركة بتطعيـ العماؿ ضد األمراض التي تنص عمى: ) 5كحصمت العبارة رقـ  المحكر،

كىك  3.98%، ككسط حسابي 71( عمى أقؿ درجة انطباؽ بنسبة بمغت حكالي السارية كالمعدية

 أقؿ متكسط حسابي ضمف العبارات في المحكر الرابع مف محاكر اشتراطات السبلمة المينية.

 

 السؤال الثاني: النتائج المتعمقة ب

 في شركات األدوية؟  العاممينما درجة االلتزام التنظيمي الذي يتمتع بو 

كاالنحرافات  ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية االلتزاـ التنظيميمحكر لتكضيح الدرجات 

كؿ ايظير في الجد ، كماثانيالسؤاؿ الفرعي ال فالذم يجيب ع المكافقةكالنسب كدرجة  ،المعيارية

 :التالية

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 1-11جدول رقم )

 االلتزام التنظيميمحور عن عينة الدراسة 

الوسط  العدد العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

%90.4 0.636 4.52 287 .ء ميامي في الكقت المحددأحرص عمى أدا 1  مرتفعة جدان  
%89.1 0.688 4.46 287  .تحمؿ ضغط العمؿأ 2  مرتفعة جدان  

3 
لتـز بالقرارات اإلدارية الصادرة عف رؤسائي أ

%88.6 0.664 4.43 288 .في العمؿ  مرتفعة جدان  
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4 
أحتـر التسمسؿ اإلدارم كتعميمات رؤسائي في 

 .العمؿ
284 4.42 0.701 88.3%  مرتفعة جدان  

%87.2 0.738 4.36 288 .عمؿ بركح الفريؽ الكاحد كأتعاكف مع الزمبلءأ 5  مرتفعة جدان  

6 
شارؾ في كضع الخطط كاألىداؼ أ

 .االستراتيجية لمشركة
286 3.11 1.164 62.2%  متكسطة 

%62.0 1.142 3.10 287 .شارؾ بعممية اتخاذ القرار في المؤسسةأ 7  ةمتكسط 
%8494 0.590 1900 788 التنظيمي االلتزام  مرتفعة 

 

كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة  ،%81حكالي  االلتزاـ التنظيميبمغت درجة المكافقة الكمية لمحكر 

مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى تكفر االلتزاـ التنظيمي مف قبؿ العامميف في مصانع األدكية 

التي تنص عمى: )أحرص عمى أداء ميامي  1افقة لمعبارة رقـ الفمسطينية، ككانت أعمى درجة مك 

كىك األعمى بيف  4.52%، كمتكسط حسابي 90في الكقت المحدد( بنسبة مكافقة بمغت حكالي 

عممية اتخاذ القرار في شارؾ أالتي تنص عمى: ) 7المتكسطات ليذا المحكر، كحصمت العبارة رقـ 

ؿ متكسط كىك أق 3.10%، ككسط حسابي 62بمغت  في المؤسسة( عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة

 .االلتزاـ التنظيميمحكر حسابي ضمف العبارات في 

 
 السؤال الثالث: النتائج المتعمقة ب

 في شركات األدوية؟ العاممينما درجة الرضا الوظيفي التي يتمتع بيا 

 ،حرافات المعياريةكاالن ،تـ استخراج المتكسطات الحسابية الرضا الكظيفيمحكر لتكضيح الدرجات 

 :التاليةكؿ ا، كما يظير في الجدثالثالسؤاؿ الفرعي ال فالذم يجيب ع كالنسب كدرجة المكافقة
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير الستجابات أفراد 2-11جدول رقم )

 الوظيفي االرضمحور عينة الدراسة عمى 

 رةالعبا الرقم
الوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  النسبة
 الموافقة

%84.7 0.787 4.23 287 .العمؿ زمبلئي فيشعر بالرضا تجاه أ 1  مرتفعة جدان  
%83.3 0.965 4.16 286 .يعاممني رئيسي المباشر باحتراـ 2  مرتفعة 

%76.8 1.060 3.84 288 .الكظيفي في عممي شعكر باألمافيكجد لدم  3  مرتفعة 
%76.6 0.960 3.83 288 .نا راضو عف بيئة العمؿ التي أعمؿ فيياأ 4  مرتفعة 
%72.0 1.159 3.60 286 .أنا راض عف المنصب الذم أعمؿ فيو 5  مرتفعة 

6 
انا راضو عف تقييـ أدائي في العمؿ مف قبؿ 

%71.0 1.220 3.55 288 .رؤسائي  مرتفعة 

%2291 0.773 982. 788 الرضى الوظيفيالدرجة الكمية لمحور   مرتفعة 

 

كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة مف  ،%77حكالي  الكظيفي االرضلمحكر بمغت درجة المكافقة الكمية 

لدل العامميف في مصانع األدكية الفمسطينية،  الكظيفي االرضتكفر مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى 

( شعر بالرضا تجاه زمبلئي في العمؿأ) التي تنص عمى: 1ككانت أعمى درجة مكافقة لمعبارة رقـ 

كىك األعمى بيف المتكسطات ليذا  4.23%، كمتكسط حسابي 85بنسبة مكافقة بمغت حكالي 

نا راضو عف تقييـ أدائي في العمؿ مف قبؿ أالتي تنص عمى: ) 6كحصمت العبارة رقـ  المحكر،

كىك أقؿ متكسط حسابي  3.55%، ككسط حسابي 71( عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة بمغت رؤسائي

 .الكظيفي االرض محكر ضمف العبارات في
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 السؤال الرابع: النتائج المتعمقة ب

 االلتزام التنظيمي من وجية نظر العاممين؟عمى شتراطات السالمة المينية لتطبيق اىل ىناك أثر 

عند مستوى  داللة إحصائية وذال يوجد أثر يرتبط ىذا السؤاؿ بالفرضية األكلى كالت تنص عمى: 

االلتزام التنظيمي من وجية نظر عمى شتراطات السالمة المينية لتطبيق ا( α≤0.05الداللة )

 العاممين.

تطبيؽ أثر لقياس  ،ىذا السؤاؿ مف خبلؿ نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط عفيمكننا اإلجابة 

ظفيف في شركات األدكية مف كجية نظر المك  االلتزاـ التنظيمي عمىاشتراطات السبلمة المينية 

 كما يمي:  الفمسطينية

االلتزام  عمىاشتراطات السالمة المينية تطبيق (: تحميل االنحدار الخطي البسيط لفحص أثر 12جدول رقم )

 من وجية نظر الموظفين في شركات األدوية الفمسطينيةالتنظيمي 

 (*B) معامالت االنحدار *التباين األحاديتحليل  ملخص النموذج

(R*) (R
 الداللةمستكل  (t) اختبار قيمةال المتغير اسـ الداللةمستكل  (Fاختبار ) (2

 0.001 3.457 0.800 الحد الثابت 0.000 200.70 0.412 0.642

 0.000 14.167 0.782 االلتزاـ التنظيمي

 * المتغيرات المستقمة ىي: الحد الثابت، اشتراطات السبلمة المينية.
 .االلتزاـ التنظيمي: المتغير التابع

 

Rأف قيمة معامؿ التفسير )( 12يظير مف تحميؿ االنحدار في جدكؿ )
أم أف % 41.2 بمغت( 2

( يتـ تفسيرىا مف خبلؿ االلتزاـ التنظيميمف التغيرات أك التباينات في المتغير التابع )% 41.2

% مف 58.8ة( ، كأف التغيرات أك التباينات في المتغير المستقؿ )اشتراطات السبلمة الميني

التغيرات في المتغير التابع تأتي مف متغيرات لـ تدخؿ في نمكذج االنحدار قيد النقاش، حيث 

أخذت الباحثة متغير اشتراطات السبلمة المينية بغرض التركيز عميو بعدما تبيف ليا مف أىمية 
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مف النتائج في جدكؿ رقـ كما تبيف كبيرة ليذا المتغير بعد مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة، 

 0.00حادم أف النمكذج صالح لبلختبار، حيث بمغت قيمة مستكل الداللة لتحميؿ التبايف األ( 12)

بعدـ صبلحية نمكذج  :رفض الفرضية القائمةنكىي أقؿ مف مستكل الثقة المفترض، بالتالي 

، كما جاءت نسبة الداللة ميااللتزاـ التنظي عمىاشتراطات السبلمة المينية تطبيؽ االنحدار لتفسير 

اشتراطات لتطبيؽ بعدـ كجكد أثر  :رفض الفرضية القائمةنكعميو  0.05االنحدار أقؿ مف  تلمعامبل

، كأظيرت قيمة معامؿ متغير اشتراطات السبلمة المينية أف االلتزاـ التنظيمي عمىالسبلمة المينية 

%، بالتالي 0.782بما نسبتو حكالي  التفي االلتزاـ سيؤدم إلى ارتفاع  و% في1ارتفاعان بنسبة 

االلتزاـ  عمىاشتراطات السبلمة المينية لتطبيؽ كجكد أثر ذك داللة معنكية  الباحثة ستنتجت

 .مف كجية نظر المكظفيف في شركات األدكية الفمسطينية التنظيمي

 

 السؤال الخامس: النتائج المتعمقة ب

الرضا الوظيفي من وجية نظر عمى مينية اشتراطات السالمة التطبيق ىل ىناك أثر بين 

 العاممين؟

داللة إحصائية عند مستوى  وذال يوجد أثر يرتبط ىذا السؤاؿ بالفرضية األكلى كالتي تنص عمى: 

من وجية نظر والرضا الوظيفي عمى شتراطات السالمة المينية لتطبيق ا( α≤0.05الداللة )

 العاممين.

تطبيؽ أثر لقياس  ،بلؿ نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيطىذا السؤاؿ مف خ عفيمكننا اإلجابة 

مف كجية نظر المكظفيف في شركات األدكية  الرضا الكظيفي عمىاشتراطات السبلمة المينية 

 كما يمي: الفمسطينية
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الرضا  عمىاشتراطات السالمة المينية تطبيق (: تحميل االنحدار الخطي البسيط لفحص أثر 13جدول رقم )

 من وجية نظر الموظفين في شركات األدوية الفمسطينية يالوظيف

 (*B) معامالت االنحدار *التباين األحاديتحليل  ملخص النموذج

(R*) (R
 الداللةمستكل  (t) اختبار قيمةال المتغير اسـ الداللةمستكل  (Fاختبار ) (2

0.487- الحد الثابت 0.000 215.201 0.429 0.655  -1.630 0.104 

 0.000 14.670 1.046 ضا الكظيفيالر 

 * المتغيرات المستقمة ىي: الحد الثابت، اشتراطات السبلمة المينية.
 .الرضا الكظيفيالمتغير التابع: 

Rأف قيمة معامؿ التفسير )( 13يظير مف تحميؿ االنحدار في جدكؿ )
أم أف % 42.9 بمغت( 2

( يتـ تفسيرىا مف خبلؿ الرضا الكظيفيمف التغيرات أك التباينات في المتغير التابع )% 42.9

% مف التغيرات 57.1، كأف ستقؿ )اشتراطات السبلمة المينية(التغيرات أك التباينات في المتغير الم

في المتغير التابع تأتي مف متغيرات لـ تدخؿ في نمكذج االنحدار قيد النقاش، حيث أخذت الباحثة 

يز عميو بعدما تبيف ليا مف أىمية كبيرة ليذا المتغير متغير اشتراطات السبلمة المينية بغرض الترك

أف النمكذج ( 13كما تبيف مف النتائج في جدكؿ رقـ )بعد مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة، 

كىي أقؿ مف  0.00حادم صالح لبلختبار، حيث بمغت قيمة مستكل الداللة لتحميؿ التبايف األ

بعدـ صبلحية نمكذج االنحدار لتفسير  :فرضية القائمةرفض النمستكل الثقة المفترض، بالتالي 

 ت، كما جاءت نسبة الداللة لمعامبلالرضى الكظيفي عمىاشتراطات السبلمة المينية تطبيؽ 

اشتراطات السبلمة لتطبيؽ بعدـ كجكد أثر  :رفض الفرضية القائمةنكعميو  0.05االنحدار أقؿ مف 

معامؿ متغير اشتراطات السبلمة المينية أف ارتفاعان ، كأظيرت قيمة الرضى الكظيفي عمىالمينية 

 ستنتجت%، بالتالي 1.046بما نسبتو حكالي  في االلتزاـ التسيؤدم إلى ارتفاع  و% في1بنسبة 

مف  الرضى الكظيفي عمىاشتراطات السبلمة المينية لتطبيؽ كجكد أثر ذك داللة معنكية  الباحثة

 .لفمسطينيةكجية نظر المكظفيف في شركات األدكية ا
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 السؤال السادس: النتائج المتعمقة ب

 ؟التنظيمي من وجية نظر العاممين وااللتزامعالقة بين اشتراطات السالمة المينية ىل ىناك 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند يرتبط ىذا السؤاؿ بالفرضية األكلى كالتي تنص عمى: 

المينية وااللتزام التنظيمي من وجية نظر  اشتراطات السالمة( بين α≤0.05الداللة )مستوى 

 العاممين.

لغرض اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الرئيسة األكلى نكرد فيما يمي نتائج اختبار 

 كااللتزاـ التنظيميلسبلمة المينية بيرسكف لبلرتباط، كذلؾ لمعرفة داللة العبلقة بيف اشتراطات ا

 ( نتائج ىذا االختبار كما يمي:14)عمى حدة، كيظير جدكؿ رقـ 

وااللتزام (: نتائج اختبار بيرسون لالرتباط الختبار داللة العالقة بين اشتراطات السالمة المينية 14جدول رقم )

 في مصانع األدوية الفمسطينية التنظيمي

 

 التنظيمي االلتزام االحصائية

 اشتراطات السالمة المينية
642. ارتباط بيرسكف

**
0 

 0000. تكل الداللة )مف الطرفيف(مس

 288 عدد أفراد العينة

 

اشتراطات السبلمة  ( أف ىناؾ داللة إحصائية لبلرتباط بيف14أظيرت النتائج في جدكؿ رقـ )

كىي  0.00لة لمعامؿ بيرسكف لبلرتباط االلتزاـ التنظيمي، حيث بمغت قيمة مستكل الدالالمينية ك 

االرتباط مرتفعة كبمغت  ؿكما كانت قيمة معام(،      αأقؿ مف مستكل الثقة المفترض )

كمكجبة االتجاه مما يشير إلى أف العبلقة بيف اشتراطات السبلمة المينية كمحكر االلتزاـ  ،64.2%

 التنظيمي طردية.
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 السؤال السابع: النتائج المتعمقة ب

 ؟نظر العاممين من وجية عالقة بين اشتراطات السالمة المينية والرضا الوظيفي ىل ىناك

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند يرتبط ىذا السؤاؿ بالفرضية األكلى كالتي تنص عمى: 

من وجية نظر  والرضا الوظيفياشتراطات السالمة المينية ( بين α≤0.05الداللة )مستوى 

 العاممين.

فيما يمي نتائج اختبار  لغرض اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الرئيسة األكلى نكرد

عمى  كالرضا الكظيفيلسبلمة المينية بيرسكف لبلرتباط، كذلؾ لمعرفة داللة العبلقة بيف اشتراطات ا

 ( نتائج ىذا االختبار كما يمي:15حدة، كيظير جدكؿ رقـ )

والرضا مينية (: نتائج اختبار بيرسون لالرتباط الختبار داللة العالقة بين اشتراطات السالمة ال15جدول رقم )

 في مصانع األدوية الفمسطينية الوظيفي

 

 الرضا الوظيفي االحصائية

 اشتراطات السالمة المينية
655. ارتباط بيرسكف

**
0 

 0000. مستكل الداللة )مف الطرفيف(

 288 عدد أفراد العينة

 

السبلمة  اشتراطات ( أف ىناؾ داللة إحصائية لبلرتباط بيف15أظيرت النتائج في جدكؿ رقـ )

كىي  0.00لة لمعامؿ بيرسكف لبلرتباط االلتزاـ التنظيمي، حيث بمغت قيمة مستكل الدالالمينية ك 

االرتباط مرتفعة كبمغت  ؿكما كانت قيمة معام(،      αأقؿ مف مستكل الثقة المفترض )

الرضا  كمكجبة االتجاه مما يشير إلى أف العبلقة بيف اشتراطات السبلمة المينية كمحكر ،65.5%

 طردية. الكظيفي
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 السؤال الثامن: النتائج المتعمقة ب

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق  وجد فروق بينت ىل

، المسمى الوظيفي، العمر، )الجنسوفقًا لممتغيرات الديمغرافية باشتراطات السالمة المينية 

 ؟الخبرة( ،المؤىل العممي

 (α≤0.05عند مستوى الداللة ) ةإحصائيال توجد فروق ذات داللة  :الخامسةرضية كيرتبط بالف

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق باشتراطات السالمة  بين

، المؤىل العممي، المسمى العمر، سنوات الخبرةوفقًا لممتغيرات الديمغرافية )الجنس، المينية 

 الوظيفي(. 

لبياف  ،اختبارات لكؿ متغير مف المتغيرات الديمكغرافية عمى حدة تـ اجراء ىذا السؤاؿ عفجابة لئل

 كما يمي: ئيـآرامتكسطات كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في 
 

بيدؼ فحص كجكد فركؽ ذات ( لعينتيف مستقمتيف tتـ إجراء اختبار ) حسب متغير الجنس: .1

راطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية حسب داللة بيف آراء المبحكثيف حكؿ اشت

 (:16كما يظير في جدكؿ رقـ )متغير الجنس، 
 

اشتراطات السالمة ( لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق في آراء المبحوثين حول t(: اختبار )16جدول رقم )

 المينية في مصانع األدوية الفمسطينية حسب متغير الجنس

 الجنس
 tاختبار  وصفية إحصاءات

مستكل الداللة )مف  درجات الحرية tاختبار  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي عدد المشاىدات
 الطرفيف(

 0.49 4.18 161 ذكر
0.507 286 0.613 

 0.48 4.15 127 أنثى
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 كىك أعمى مف نسبة 0.6( أف مستكل الداللة قد بمغ حكالي 16يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء الباحثة ستنج ت(، لذا       )الثقة المفترضة 

حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

حسب متغير الجنس، كيظير عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية مف المتكسطات الحسابية لكؿ مف 

فقط  3عمى التكالي، بفارؽ  4.15ك  4.18لذككر كاإلناث الذم كاف متقاربان إلى حد كبير كبمغ ا

 لصالح الذككر.

 (:، المؤىل العممي، المسمى الوظيفيحسب المتغيرات )العمر، سنوات الخبرة. 2

( لفحص كجكد فركؽ ذات داللة One-way ANOVAتـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

ء المبحكثيف حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات في آرا

( نتائج 17(، كيظير جدكؿ رقـ )، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفي)العمر، سنكات الخبرة

 االختبار:

أفراد عينة  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في متوسطات آراء17جدول رقم )

، الدراسة حول اشتراطات السالمة المينية في مصانع األدوية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنوات الخبرة

 (المؤىل العممي، المسمى الوظيفي

 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق المتغير

 العمر
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات .09.1 ..490

 287 المجموع

 سنوات الخبرة
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 094.0 79008

 287 المجموع

 المؤىل العممي
 2 بيف المجمكعات

09147 0900. 
 285 خبلؿ المجمكعات
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 287 المجموع

 المسمى الوظيفي
 5 بيف المجمكعات

 282 خبلؿ المجمكعات 09004 19.04

 287 عالمجمو 

 
في تحميؿ التبايف لمتغير العمر  Fقيمة مستكل الداللة الختبار ( أف 17أظيرت النتائج في جدكؿ )

قبؿ الفرضية تي كعميو  ،(α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.35بمغت حكالي 

لمبحكثيف( بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )ا :الصفرية القائمة

، أم أف آراء حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير العمر

المبحكثيف مف الفئات العمرية كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في 

 متكسطاتيـ. 

التبايف لمتغير سنكات الخبرة في تحميؿ  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أظيرت النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية تي ( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.136بمغت حكالي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :الصفرية القائمة

، أم أف لمتغير سنكات الخبرة حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل

آراء المبحكثيف مف فئات سنكات الخبرة كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات 

 الصغيرة في متكسطاتيـ. 

في تحميؿ التبايف لمتغير المؤىؿ العممي  Fقيمة مستكل الداللة الختبار يستدؿ مف النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية تي ( كعميو α≤0.05نسبة الثقة المفترضة )كىي أعمى مف  0.663بمغت حكالي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :الصفرية القائمة

، أم حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي
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ؿ العممي كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات أف آراء المبحكثيف مف فئات المؤى

 الصغيرة في متكسطاتيـ. 

في تحميؿ التبايف لمتغير المسمى  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أخيران أشارت النتائج إلى أف 

 رفضتكعميو  ،(α≤0.05كىي أقؿ مف نسبة الثقة المفترضة ) ،0.001الكظيفي بمغت حكالي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة  :لفرضية الصفرية القائمةا الباحثة

حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى )المبحكثيف( 

، أم أف متكسطات آراء المبحكثيف تختمؼ حسب فئة المؤىؿ العممي، كأف ىناؾ قيمة الكظيفي

كلمتعرؼ عمى مصدر ىذه الفركقات فقد تـ إجراء تحميؿ  .ائية لمفركقات في متكسطاتيـإحص

ليذا الغرض، ككانت النتائج كما  Tukey HSDكتـ اختيار النكع  ،(Post-hocاالختبار البعدم )

 (:18في جدكؿ رقـ )

 

وسطات آراء ( لتحديد مصدر الفروقات في متTokey HSD(: نتائج االختبار البعدي )18جدول رقم )

 حول اشتراطات السالمة المينية في مصانع األدوية الفمسطينية يعزى لمتغير المسمى الوظيفيالمبحوثين 

 مستوى الداللة الخطأ المعياري (I-Jفرق الوسط ) (J) المسمى الوظيفي (I) المسمى الوظيفي
0.286 غير ذلؾ نتاجإعامؿ/ فني/ 

*
 0.084 0.009 

0.312 غير ذلؾ مشرؼ
*
 0.095 0.015 

0.290 غير ذلؾ رئيس/ مسؤكؿ قسـ
*
 0.089 0.016 

0.434 غير ذلؾ مدير دائرة
*
 0.128 0.010 

0.630 غير ذلؾ مدير عاـ
*
 0.204 0.027 

 

حكؿ متكسطات آراء المبحكثيف  أشارت نتائج االختبار البعدم إلى أف مصدر الفركقات في

جاء بيف  ،مسطينية حسب متغير المسمى الكظيفياشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية الف
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كؿ مف فئات المسمى الكظيفي )عامؿ/ فني/ إنتاج، مشرؼ، رئيس/ مسؤكؿ قسـ، مدير دائرة، 

ككانت قيمة الفركقات لصالح الفئات  ،مدير عاـ( مف جية كبيف الفئة )غير ذلؾ( مف جية أخرل

متكسط الفئة )غير ذلؾ(، كيشير مستكل  المذككرة، التي كانت قيـ متكسط كؿ منيا أعمى مف قيمة

 الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

 

 السؤال التاسع: النتائج المتعمقة ب

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق  وجد فروق بينتىل 

 ،المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، العمر، )الجنسمغرافية وفقًا لممتغيرات الديبااللتزام التنظيمي 

 ؟الخبرة(

 

( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): السادسةكيرتبط بالفرضية 

وفقاً التنظيمي  االلتزاممتوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية نحو  بين

 العممي، الخبرة(. الوظيفي، المؤىل العمر، المسمى ،جنس)اللممتغيرات الديمغرافية 

بإجراء اختبارات لكؿ متغير مف المتغيرات الديمكغرافية عمى  الباحثة قـكتىذا السؤاؿ س عفلئلجابة 

في  التنظيمي االلتزاـلبياف كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في آراء المبحكثيف حكؿ  ،حدة

 ا يمي:مصانع األدكية الفمسطينية، كم
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 حسب متغير الجنس: .2

بيدؼ فحص كجكد فركؽ ذات داللة بيف آراء المبحكثيف ( لعينتيف مستقمتيف tتـ إجراء اختبار )

كما يظير في جدكؿ في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير الجنس،  التنظيمي االلتزاـحكؿ 

 (:19رقـ )

 

في التنظيمي  االلتزامالفروق في آراء المبحوثين حول  ( لعينتين مستقمتين لمعرفةt(: اختبار )19جدول رقم )

 مصانع األدوية الفمسطينية حسب متغير الجنس

 الجنس
 tاختبار  إحصاءات وصفية

مستكل الداللة  درجات الحرية tاختبار  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي عدد المشاىدات
 )مف الطرفيف(

 0.56634 4.0657 161 ذكر
0.302 258.290 0.763 

 0.62013 4.0442 127 أنثى

 

كىك أعمى مف نسبة الثقة  0.76( أف مستكل الداللة قد بمغ 19يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد الباحثة ستنج ت(، لذا       )المفترضة 

صانع األدكية الفمسطينية حسب متغير في م التنظيمي االلتزاـحكؿ عينة الدراسة )المبحكثيف( 

الجنس، كيظير عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية مف المتكسطات الحسابية لكؿ مف الذككر 

فقط  0.02عمى التكالي، بفارؽ  4.04ك  4.06كاإلناث الذم كاف متقاربان إلى حد كبير كبمغ 

 لصالح الذككر.
 

 (:العممي، المسمى الوظيفي ، المؤىلحسب المتغيرات )العمر، سنوات الخبرة. 2
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( لفحص كجكد فركؽ ذات داللة One-way ANOVAتـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

في مصانع األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر،  التنظيمي االلتزاـفي آراء المبحكثيف حكؿ 

 ( نتائج االختبار:20)(، كيظير جدكؿ رقـ ، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفيسنكات الخبرة
 

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في متوسطات آراء أفراد عينة 20جدول رقم )

، المؤىل في مصانع األدوية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنوات الخبرةالتنظيمي  االلتزامالدراسة حول 

 (العممي، المسمى الوظيفي

 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية لفروقمصدر ا المتغير

 العمر
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 0.310 1.176

 287 المجموع

 سنوات الخبرة
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 0.251 1.390

 287 المجموع

 المؤىل العممي
 1.593 2 بيف المجمكعات

 
 285 تخبلؿ المجمكعا 0.205

 287 المجموع

 المسمى الوظيفي
 5 بيف المجمكعات

 282 خبلؿ المجمكعات 0.001 4.504

 287 المجموع

 

في تحميؿ التبايف لمتغير العمر  Fقيمة مستكل الداللة الختبار ( أف 20أظيرت النتائج في جدكؿ )

قبؿ الفرضية الصفرية تي كعميو  ،(α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.31بمغت 

 االلتزاـحكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف الفئات في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير العمر التنظيمي

 قات الصغيرة في متكسطاتيـ. العمرية كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفرك 
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في تحميؿ التبايف لمتغير سنكات الخبرة  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أظيرت النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية الصفرية تي ( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.25بمغت 

 االلتزاـحكؿ دراسة )المبحكثيف( بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة ال :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير سنكات الخبرة التنظيمي

 فئات سنكات الخبرة كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

في تحميؿ التبايف لمتغير المؤىؿ العممي  Fار قيمة مستكل الداللة الختبيستدؿ مف النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية الصفرية تي ( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.20بمغت حكالي 

 االلتزاـحكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف ية يعزل لمتغير المؤىؿ العمميفي مصانع األدكية الفمسطين التنظيمي

 فئات المؤىؿ العممي كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

 

في تحميؿ التبايف لمتغير المسمى  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أخيران أشارت النتائج إلى أف 

 رفضتكعميو  ،(α≤0.05كىي أقؿ مف نسبة الثقة المفترضة ) ،0.001الكظيفي بمغت حكالي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة  :الفرضية الصفرية القائمة الباحثة

، في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي التنظيمي االلتزاـحكؿ )المبحكثيف( 

، كأف ىناؾ قيمة إحصائية المسمى الكظيفيء المبحكثيف تختمؼ حسب فئة أم أف متكسطات آرا

كلمتعرؼ عمى مصدر ىذه الفركقات فقد تـ إجراء تحميؿ االختبار البعدم  .لمفركقات في متكسطاتيـ

(Post-hoc)،  كتـ اختيار النكعTukey HSD  ليذا الغرض، ككانت النتائج كما في جدكؿ رقـ

(21:) 
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( لتحديد مصدر الفروقات في متوسطات آراء Tokey HSDائج االختبار البعدي )(: نت21جدول رقم )

 في مصانع األدوية الفمسطينية يعزى لمتغير المسمى الوظيفي االلتزام التنظيميحول المبحوثين 

 مستوى الداللة الخطأ المعياري (I-Jفرق الوسط ) (J) المسمى الوظيفي (I) المسمى الوظيفي

 مدير دائرة
0.41420 انتاج، فني ،عامؿ

*
 0.14375 0.048 

0.55495  غير ذلؾ
*
 0.15564 0.006 

 مدير عام
0.69866 انتاج، فني، عامؿ

*
 0.24091 0.046 

0.83941 غير ذلؾ
*
 0.24819 0.011 

 
االلتزاـ حكؿ متكسطات آراء المبحكثيف  أشارت نتائج االختبار البعدم إلى أف مصدر الفركقات في

 كما يمي: جاء ،انع األدكية الفمسطينية حسب متغير المسمى الكظيفيفي مص التنظيمي

( انتاج، فني، عامؿ) تيفالفئكؿ مف المسمى الكظيفي )مدير دائرة( مف جية كبيف فئة بيف  .1

 ة، التي كانت قيم)مدير دائرة( ةككانت قيمة الفركقات لصالح فئ ،)غير ذلؾ( مف جية أخرلك

)غير ذلؾ(، ( كانتاج، فني، عامؿكؿ مف الفئتيف )تكسط أعمى مف قيمة م يا الحسابيمتكسط

 كيشير مستكل الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

( انتاج، فني، عامؿ) تيفالفئكؿ مف ( مف جية كبيف عاـالمسمى الكظيفي )مدير فئة بيف  .2

 ة، التي كانت قيم(عاـ)مدير  ةح فئككانت قيمة الفركقات لصال ،)غير ذلؾ( مف جية أخرلك

)غير ذلؾ(، ( كانتاج، فني، عامؿكؿ مف الفئتيف )أعمى مف قيمة متكسط  يا الحسابيمتكسط

 كيشير مستكل الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

 

ت العاممين في شركات متوسط استجابا وجد فروق بينالسؤال العاشر: ىل تالنتائج المتعمقة ب

، العمر، الجنسوفقًا لممتغيرات الديمغرافية األدوية الفمسطينية بما يتعمق بالرضا الوظيفي 

 ؟الخبرة( ،المؤىل العممي، المسمى الوظيفي
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( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال :السابعةلفرضية كيرتبط با

وفقاً في شركات األدوية الفمسطينية نحو الرضا الوظيفي  متوسط استجابات العاممين بين

 العممي، الخبرة(.  الوظيفي، المؤىل العمر، المسمى ،)الجنسلممتغيرات الديمغرافية 

بإجراء اختبارات لكؿ متغير مف المتغيرات الديمكغرافية عمى  الباحثة قـكتىذا السؤاؿ س عفلئلجابة 

في مصانع  الرضا الوظيفيإحصائية في آراء المبحكثيف حكؿ لبياف كجكد فركقات ذات داللة  ،حدة

 األدكية الفمسطينية، كما يمي:

 حسب متغير الجنس: .3

بيدؼ فحص كجكد فركؽ ذات داللة بيف آراء المبحكثيف ( لعينتيف مستقمتيف tتـ إجراء اختبار )

في جدكؿ كما يظير في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير الجنس،  الرضا الوظيفيحكؿ 

 (:22رقـ )

 

في ( لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق في آراء المبحوثين حول الرضا الوظيفي t(: اختبار )22جدول رقم )

 مصانع األدوية الفمسطينية حسب متغير الجنس

 الجنس
 tاختبار  إحصاءات وصفية

ستكل الداللة م درجات الحرية tاختبار  االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي عدد المشاىدات
 )مف الطرفيف(

 0.77326 3.8684 161 ذكر
-0.012 270.172 0.990 

 0.77593 3.8696 127 أنثى
 

كىك أعمى مف نسبة الثقة  0.99( أف مستكل الداللة قد بمغ 22يظير مف النتائج في جدكؿ رقـ )

في آراء أفراد عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية الباحثة ستنج ت(، لذا       )المفترضة 

في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير  الرضا الكظيفيحكؿ عينة الدراسة )المبحكثيف( 
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الجنس، كيظير عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية مف المتكسطات الحسابية لكؿ مف الذككر 

قط ف 0.001عمى التكالي، بفارؽ  3.869ك 3.868كاإلناث الذم كاف متقاربان إلى حد كبير كبمغ 

 .االناثلصالح 

 

 (:، المؤىل العممي، المسمى الوظيفيحسب المتغيرات )العمر، سنوات الخبرة. 2

( لفحص كجكد فركؽ ذات داللة One-way ANOVAتـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

في مصانع األدكية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر،  الرضا الكظيفيفي آراء المبحكثيف حكؿ 

 ( نتائج االختبار:23(، كيظير جدكؿ رقـ )، المؤىؿ العممي، المسمى الكظيفيكات الخبرةسن

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لفحص داللة الفروق في متوسطات آراء أفراد عينة 23جدول رقم )

، المؤىل الخبرة في مصانع األدوية الفمسطينية حسب المتغيرات )العمر، سنوات الرضا الوظيفيالدراسة حول 

 (العممي، المسمى الوظيفي

 مستوى الداللة Fاختبار  درجات الحرية مصدر الفروق المتغير

 العمر
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 0.531 634.

 287 المجموع

 سنوات الخبرة
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 0.341 1.079

 287 المجموع

 ل العمميالمؤى
 2 بيف المجمكعات

 285 خبلؿ المجمكعات 0.264 1.339

 287 المجموع

 المسمى الوظيفي
 5 بيف المجمكعات

 282 خبلؿ المجمكعات 0.001 4.499

 287 المجموع

 



 
 

 

162 
 

في تحميؿ التبايف لمتغير العمر  Fقيمة مستكل الداللة الختبار ( أف 23أظيرت النتائج في جدكؿ )

قبؿ الفرضية الصفرية تي كعميو  ،(α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.53بمغت 

الرضا حكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف الفئات في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير العمر الكظيفي

 ية كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. العمر 

في تحميؿ التبايف لمتغير سنكات الخبرة  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أظيرت النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية الصفرية تي ( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.34بمغت 

الرضا حكؿ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( بعدـ ك  :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير سنكات الخبرة الكظيفي

 فئات سنكات الخبرة كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

في تحميؿ التبايف لمتغير المؤىؿ العممي  Fقيمة مستكل الداللة الختبار يستدؿ مف النتائج أف كما 

قبؿ الفرضية الصفرية تي ( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.26بمغت 

 الرضاحكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف(  :القائمة

، أم أف آراء المبحكثيف مف في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي الكظيفي

 فئات المؤىؿ العممي كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

غير المسمى في تحميؿ التبايف لمت Fقيمة مستكل الداللة الختبار أخيران أشارت النتائج إلى أف 

 رفضتكعميو  ،(α≤0.05كىي أقؿ مف نسبة الثقة المفترضة ) ،0.001الكظيفي بمغت حكالي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة  :الفرضية الصفرية القائمة الباحثة

، مى الكظيفيفي مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المس الرضا الكظيفيحكؿ )المبحكثيف( 
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، كأف ىناؾ قيمة إحصائية المسمى الكظيفيأم أف متكسطات آراء المبحكثيف تختمؼ حسب فئة 

كلمتعرؼ عمى مصدر ىذه الفركقات فقد تـ إجراء تحميؿ االختبار البعدم  .لمفركقات في متكسطاتيـ

(Post-hoc)،  كتـ اختيار النكعTukey HSD  ؿ رقـ ليذا الغرض، ككانت النتائج كما في جدك

(24:) 

 

( لتحديد مصدر الفروقات في متوسطات آراء Tokey HSD(: نتائج االختبار البعدي )24جدول رقم )

 في مصانع األدوية الفمسطينية يعزى لمتغير المسمى الوظيفي الرضا الوظيفيحول المبحوثين 

 
 

الرضا حكؿ متكسطات آراء المبحكثيف  أشارت نتائج االختبار البعدم إلى أف مصدر الفركقات في

المسمى فئة بيف جاءت  في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير المسمى الكظيفي فيالكظي

(، ك)مشرؼ(، ك)مشرؼ( انتاج، فني، عامؿ) ات:الفئكؿ مف ( مف جية كبيف عاـالكظيفي )مدير 

)مدير  ةككانت قيمة الفركقات لصالح فئ ،)غير ذلؾ( مف جية أخرلك)رئيس، مسؤكؿ قسـ( ك

، كيشير كؿ مف الفئات المذككرةأعمى مف قيمة متكسط  يا الحسابيمتكسط ة، التي كانت قيم(عاـ

 مستكل الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

 
 
 

 الداللة مستوى الخطأ المعياري (I-Jفرق الوسط ) (J) المسمى الوظيفي (I) المسمى الوظيفي

 مدير عام

1.10417 انتاج، فني، عامل
*
 0.31584 0.007 

1.02092 مشرف
*
 0.32393 0.022 

1.05797 مسؤول قسم، رئيس
*
 0.31946 0.013 

1.35969 غير ذلك
*
 0.32538 0.001 
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 الفصل الخامس

 . تفسير النتائج ومناقشتيا5 
 تمييد 1.5

أىػػػـ النتػػػائج  ـ اسػػػتخبلصتػػػ ،تحميػػػؿ بيانػػػات الدراسػػػة الميدانيػػػة كاختبػػػار فرضػػػياتيافػػػي ضػػػكء نتػػػائج 

كأحػد  شػتراطات السػبلمة المينيػةاتصنيفيا لنتائج خاصة بالدراسػة الميدانيػة، كنتػائج عامػة، تتعمػؽ بك 

، بكػؿ مػف محػكرم االلتػزاـ التنظيمػي كالرضػا الػكظيفي، كنتػائج تتعمػؽ عناصر جكدة الحياة الكظيفيػة

 كنتائج عامة كذلؾ عمى النحك التالي:

 

 األول ومناقشتيا:تفسير نتائج السؤال 

والكيماوية والميكانيكية  )الفيزيائيةمدى تطبيق اشتراطات السالمة المينية بأبعادىا ما 

 .ننظر العامميفي شركات األدوية الفمسطينية من وجية  والبيولوجية(

اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر لمحكر درجة الكمية البمغت  الفيزيائية:المخاطر 

أف شركات كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى  ،%80.2 ئيةالفيزيا

، حيث اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر الفيزيائيةاألدكية الفمسطينية تمتـز بتكفير 

مكافقة عمى التزاـ الشركات بتكفير اشتراطات السبلمة المينية الخاصة بالمخاطر كانت أعمى درجة 

" بنسبة بمغت خاصة كمخرج آمف في حاالت الطكارئتصميـ سبللـ الفيزيائية ىي لصالح بند "

كالممزمة لمشركات  ،لى كجكد التشريعات كالقكانيف الناظمةإالباحثة السبب  ككتعز  ،%87حكالي 

قكانيف السبلمة كالصحة المينية كقانكني العمؿ كالدفاع  :بضركرة كجكد مخرج طكارئ فييا مثؿ

نفجار داخؿ بيئة افإف مخارج الطكارئ ضركرية في حاؿ حدكث حريؽ أك  ،ني، إضافة إلى ذلؾالمد
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السبلمة تكجيو العامميف لمخركج مف مكقع الشركة بسبلمة كأماف دكف  ككيستطيع مشرف ،العمؿ

مما يحد مف حكادث  ؛حدكث أضرار بشرية عمى أف يككف قد تـ تدريب العامميف عمى ذلؾ مسبقان 

 فإف مخرج الطكارئ يعتبر مف أىـ اشتراطات السبلمة في شركات صناعة األدكية.  لتاليباالعمؿ، 

 

بنسبة بمغت  "يكجد صكت ضجيج عاؿو في مكاف عمميمكافقة لبند "درجة  في حيف كانت أدنى

لى أف الدراسة تمت عمى المستكيات اإلدارية كافة في إ تعزك الباحثة السبب%، ك 64.1حكالي 

الت آلعمى ايعممكف ف ك فالعماؿ الفني ،دكية، حيث تككف نسبة الضجيج متفاكتةشركات صناعة األ

ف ك خمؼ المكاتب فيـ بعيد يركفف كالمدك داريف اإلك أما المكظف ،صكت عاؿو ب  ان صدر ضجيجتالتي 

ىتماـ الشركات الى ذلؾ عدـ إالت التي يصدر عنيا الضجيج، إضافة نتاج كاآلاإل كطعف خط

لممحافظة عمى صحة العامميف  ؛التي يصدر عنيا الضجيج العاليبكضع عازؿ صكت لآلالت 

لى اإلخبلؿ بجكدة إمف أمراض المينة كالصمـ الميني، كما يؤدم الضجيج العالي  تيـكسبلم

الكظيفي كااللتزاـ كاألماف تقؿ بسبب أمراض  األف درجة الرض ؛الحياة الكظيفية داخؿ بيئة العمؿ

كتقؿ درجة االلتزاـ لدل  ،الكظيفي امف كالرضالشعكر باألالمينة الناجمة عف الضجيج فيقؿ 

 العامميف. 

 

 :كتتكافؽ نتائج ىذه الدراسة في المحكر المتعمؽ بالمخاطر الفيزيائية مع الدراسات السابقة كافة مثؿ

  (.2020قراكم، دراسة )( ك 2020كبشيرم، و كدراسة )خنكف( 2020 قكاسمة،دراسة )
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ـــة اشػػػتراطات السػػػبلمة المينيػػػة الخاصػػػة لمحػػػكر ت درجػػػة المكافقػػػة الكميػػػة بمغػػػ :المخـــاطر الميكانيكي

كىػػي تؤشػػر إلػػى درجػػة مرتفعػػة جػػدان مػػف مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة  ،%84.9 بالمخػػاطر الميكانيكيػػة

السػػػبلمة المينيػػػة الخاصػػػة بتطبيػػػؽ اشػػػتراطات  مصػػػانع األدكيػػػة الفمسػػػطينيةاشػػػتراطات التػػػزاـ عمػػػى 

تكجػػد مكافقػػة التػػزاـ المصػػانع بيػػذه الشػػركط ىػػي لمبنػػد: "انػػت أعمػػى درجػػة ، ككبالمخػػاطر الميكانيكيػػة

%، 91.1بنسػػبة انطبػػاؽ بمغػػت  "بطاقػػة تعريػػؼ عمػػى اآلالت كالمعػػدات المسػػتخدمة فػػي مكػػاف العمػػؿ

سػتيراد اآلالت كالمعػدات مػف مصػادر مكثكقػة ممتزمػة بكضػع اكىذا يدؿ عمى التزاـ شػركات األدكيػة ب

لسبب يعكد إلى ضركة كجػكد بطاقػة كترل الباحثة أف ا، المعدات كاآلالتبطاقات التعريؼ عمى تمؾ 

تمػؾ البطاقػة ضػركرية حتػى  ، كتعػدعف تمؾ المعداتمعمكمات كافة الألف فييا  ؛التتعريؼ عمى اآل

لية التشػغيؿ، آيستطيع العامؿ المشغؿ ليا معرفة التفاصيؿ كافة حكؿ تمؾ اآللة كالتدرب الجيد عمى 

كبػػدء  ياالتعميمػػات كافػػة قبػػؿ تشػػغيم اءةقػػر ، يسػػتطيع ؿ آخػػر بالعمػػؿ عمييػػا كبػػديؿكفػػي حػػاؿ قػػاـ عامػػ

 .،العمؿ

 

جاءت أدنى درجة مكافقة عمى التزاـ مصانع االدكية بتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية الخاصة ك 

تتكفر مساحات كافية حكؿ اآلالت كالمعدات لمسماح بالمركر كعدـ " بالمخاطر الميكانيكية لمبند

مساحات كافية حكؿ  تكفيرتعتقد الباحثة أنو مف الضركرة %، 80.2بنسبة بمغت  "اقة العمؿإع

 ضيؽ ىذه المساحات مفشكمو يكذلؾ لما  ،اآلالت كالمعدات لمسماح بالمركر كعدـ إعاقة العمؿ

نتيجة  حكادث عمؿ قاتمة تؤدم إلى الكفاةتتسبب ب حيث قد ،خطكرة عمى حياة العامميف في الشركة

  احـ كاالقتراب المباشر كالمبلصؽ لآلالت،التز 
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كتتكافػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة فػػي المحػػكر المتعمػػؽ بالمخػػاطر الميكانيكيػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة كافػػة 

 (.2018عجيمة كبف جركة، ( كدراسة )2020 قكاسمة،دراسة ) :مثؿ

المينيػػػػة الخاصػػػػة اشػػػػتراطات السػػػػبلمة لمحػػػػكر بمغػػػػت درجػػػػة المكافقػػػػة الكميػػػػة : المخــــاطر الكيماويــــة

 كىي تؤشر إلى درجة مرتفعة جدان مف مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ،%86.9 بالمخاطر الكيماكية

 ،اشػتراطات السػبلمة المينيػة الخاصػة بالمخػاطر الكيماكيػة بتطبيػؽ مصانع األدكية الفمسػطينيةالتزاـ 

طاقة تعريؼ عمى العبكات التي يكجد ب" التزاـ مف قبؿ ىذه المصانع لصالح البندككانت أعمى درجة 

كتػػرل الباحثػػة أف السػػبب يعػػكد إلػػى ضػػركة  ،%92.5بمغػػت  مكافقػػةبنسػػبة  "تحتػػكم المػػكاد الكيماكيػػة

 التػػي تيػػـ المسػػتيمكيف حػػكؿالمعمكمػػات جميػػع ألف فييػػا  ؛كجػػكد بطاقػػة التعريػػؼ عمػػى عبػػكات الػػدكاء

لمعرفػػػة تػػػاريخ الصػػػبلحية  ،يػػػةف تمػػػؾ البطاقػػػة تعتبػػػر ضػػػركرية لشػػػركات تصػػػنيع األدك أكمػػػا ، الػػػدكاء

 .مف أجؿ العمؿ عمى التخمص مف تمؾ األدكية بطريقة سميمة ئيا؛نتيااكتاريخ 

 

في حيف كانت أدنى نسبة التزاـ مف قبؿ الشركات بتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية الخاصة 

بي أثناء عمؿ الخاصة  العازلة لمحريؽالمبلبس  بارتداءلتـز بالمخاطر الكيماكية لصالح البند "أ

لتزاـ ترل الباحثة أنو مف الضركرم اال%، ك 78.4بنسبة بمغت  "كالتجارب في المختبر االختبارات

لممحافظة عمى  ؛رتداء المبلبس العازلة الخاصة بالحريؽ في أثناء إجراء التجارب داخؿ المختبراتاب

ف تفاعؿ المكاد نفجارات ناجمة عاأك  ،سبلمة العامميف في المختبرات في حاؿ حدكث حريؽ

صة كالدفاع المدني بشكؿ فكرم أك تركيب أجيزة إنذار صختكما يجب إببلغ الجيات الم .الكيماكية

 كذلؾ حتى يتـ إخماده بشكؿ فكرم فكر عمميـ بذلؾ. ،مرتبطة بجياز الدفاع المدني
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 :السابقة مثؿ الدراساتكافة كتتكافؽ نتائج ىذه الدراسة في المحكر المتعمؽ بالمخاطر الكيماكية مع 

 (.2016( كدراسة )رشيد،2018دراسة )جرايسة،

اشػػػتراطات السػػػبلمة المينيػػػة الخاصػػػة لمحػػػكر بمغػػػت درجػػػة المكافقػػػة الكميػػػة  المخـــاطر البيولوجيـــة:

كىػػي تؤشػػر إلػػى درجػػة مرتفعػػة مػػف مكافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى  ،%79.6 بالمخػػاطر البيكلكجيػػة

، اشتراطات السبلمة المينية الخاصػة بالمخػاطر البيكلكجيػةتطبيؽ ب مصانع األدكية الفمسطينيةإلتزاـ 

تقػػـك الشػػركة بػػإجراء الفحػػكص مكافقػػة عمػػى التػػزاـ ىػػذه المصػػانع لصػػالح البنػػد "ككانػػت أعمػػى درجػػة 

 كمػػف كجيػػة نظػػر الباحثػػة%، 87.3بمغػػت  مكافقػػةبنسػػبة  "الطبيػػة البلزمػػة لمعػػامميف قبػػؿ بػػدء العمػػؿ

 ،لتػزاـ باألنظمػة كالقػكانيف الػكاردة فػي قػانكف العمػؿ الفمسػطينياال يجب عمى شركات صناعة األدكيػة

( المػػػادة 59، ص:2019 قػػػانكف العمػػػؿ الفمسػػػطيني،عمػػػؽ بػػػالفحكص الطبيػػػة حيػػػث كرد فػػػي )فيمػػػا يت

صػحاب العمػؿ بػإجراء "الفحػص الطبػي أإلػزاـ  ،( المتعمقة بالسبلمة كالصحة المينيػة البنػد الرابػع90)

كيكتشػؼ  ،نو يكشؼ عف صحة العامؿ الجسديةإحيث  ،رم جدان لمعامميفالدكرم لمعماؿ" كىذا ضرك 

 .و لعممو الحاليئأدا فيأمراض مينية قد تؤثر  ةإذا كاف يعاني مف أيعما 

 

كجاءت أدنى نسبة التزاـ مف قبؿ مصانع األدكية الفمسطينية بتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية 

تقكـ الشركة بتطعيـ العماؿ ضد األمراض السارية ) الخاصة بالمخاطر البيكلكجية لصالح البند

عمى شركات صناعة األدكية أف تقكـ بتطعيـ  تعتقد الباحثة أفك %، 71( بنسبة بمغت كالمعدية

كعدـ نقؿ العدكل إلييـ مف خبلؿ  تيـ،أم أمراض معدية، لمحفاظ عمى سبلمعماليا كمكظفييا ضد 

مما يؤدم  ؛مى السبلمة المينية داخؿ بيئة العمؿكالحفاظ ع ،زمبلئيـ المصابيف في تمؾ الشركات

مما  ؛ىتماـ اإلدارة العميا بصحتيـاكشعكر العامميف ب ،الحفاظ عمى جكدة الحياة الكظيفية فييا لىإ
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حساسيـ بالرض كيزيد  ة،ستقرار الكظيفي داخؿ بيئة العمؿ البلئقكاألمف كاال ايزيد درجة التزاميـ كا 

  مف اإلنتاجية في الشركة.

تكافؽ نتائج ىذه الدراسة في المحكر المتعمؽ بالمخاطر البيكلكجية مع الدراسات السابقة كافة كت

 (.2020 ( كدراسة )قراكم،2018 جرايسة،)دراسة  :مثؿ

 

 :ومناقشتيا السؤال الثانيتفسير نتائج 

 في شركات األدوية؟  العاممينما درجة االلتزام التنظيمي الذي يتمتع بو 

كىػػي تؤشػػر إلػػى درجػػة مرتفعػػة مػػف  ،%81.1 االلتػػزاـ التنظيمػػيفقػػة الكميػػة لمحػػكر بمغػػت درجػػة المكا

مكافقػػػة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى تػػػكفر االلتػػػزاـ التنظيمػػػي مػػػف قبػػػؿ العػػػامميف فػػػي مصػػػانع األدكيػػػة 

 "عمػػى أداء ميػػامي فػػي الكقػػت المحػػدد أحػػرصصػػالح البنػػد "ككانػػت أعمػػى درجػػة مكافقػػة ل الفمسػػطينية،

 لتػػػزاـالػػػى درجػػػة إمرتفعػػػة ليػػػذا البنػػػد التعػػػزك الباحثػػػة سػػػبب الدرجػػػة ك ، %90.4غػػػت بنسػػػبة مكافقػػػة بم

كالػػذيف يمتزمػػكف العػػامميف  الشػػركات بتطبيػػؽ شػػركط السػػبلمة المينيػػة بكافػػة بنكدىػػا ممػػا يػػنعكس عمػػى

سػتقرار الشػعكر بػاألمف كاالمما يكلد لػدىـ  ىذه المصانع،كؿ بيا في األنظمة كالقكانيف المعمبدكرىـ ب

 .يـكزيادة التنسيؽ كالتعاكف بين ،ئة العمؿفي بي

 

 في حيف جاءت أدنى نسبة لئللتزاـ التنظيمي مف قبؿ العامميف في مصانع األدكية الفمسطينية

كترل الباحثة أف ، %62.0بمغت بنسبة  "عممية اتخاذ القرار في المؤسسةفي شارؾ ألصالح البند "

نتيجة  تخاذ القرارالدنيا كالمتكسطة لئلدارة العميا في السبب يعكد إلى عدـ مشاركة الفئات الكظيفية ا

زاـ لتمستكل اال فيكقد يؤثر ذلؾ  لطبيعة أعماليـ كمركزية القرار في المؤسسات المحمية غالبان،
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مف كجية نظر الباحثة أنو يجب إشراؾ المستكيات اإلدارية كالفنية ، ك التنظيمي لدل ىؤالء العامميف

 .رار في المؤسسةتخاذ القاكافة في عممية 

كتتكافؽ نتائج ىذه الدراسة في المحكر المتعمؽ باإللتزاـ التنظيمي مع كافة الدراسات السابقة مثؿ 

 (.2018 ( كدراسة )البيارم،2020 رقاني كصنقمي،دراسة )

 

 : ومناقشتيا الثالثالسؤال تفسير نتائج 

 دوية؟في شركات األ العاممينما درجة الرضا الوظيفي التي يتمتع بيا 

كىػػي تؤشػػر إلػػى درجػػة مرتفعػػة مػػف  ،%77.4 الػػكظيفي االرضػػلمحػػكر بمغػػت درجػػة المكافقػػة الكميػػة 

لػدل العػامميف فػي مصػانع األدكيػة الفمسػطينية،  الػكظيفي االرضػتكفر مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى 

بلئػي فػي شػعر بالرضػا تجػاه زمأعمى تكفر الرضػا الػكظيفي لصػالح البنػد "ككانت أعمى درجة مكافقة 

لتػػزاـ بػػالقكانيف الناظمػػة كتػػرل الباحثػػة أف السػػبب يعػػكد إلػػى اال%، 84.7بنسػػبة مكافقػػة بمغػػت  "العمػػؿ

ممػػا  ؛تصػػاؿ كالتكاصػػؿ كالتعامػػؿ بػػيف الػػزمبلء داخػػؿ بيئػػة العمػػؿلمعمػػؿ، ممػػا يػػنعكس عمػػى طريقػػة اال

فػػي اكف كالتنسػػيؽ حتػػراـ المتبػػادؿ، كالتعػػيػػؤدم إلػػى بيئػػة عمػػؿ صػػحية كالئقػػة قائمػػة عمػػى المػػكدة كاال

 .ةالئقكخمؽ بيئة عمؿ  ،مما ينعكس إيجابان عمى تحسيف جكدة الحياة الكظيفية ؛العمؿ

 

لصالح  في حيف جاءت أدنى نسبة لمرضا الكظيفي مف قبؿ العامميف في مصانع األدكية الفمسطينية

بنسبة بمغت عمى أقؿ درجة مكافقة  "نا راضو عف تقييـ أدائي في العمؿ مف قبؿ رؤسائيأالبند "

ألداء أثناء تقييمو  ان ترل الباحثة أف تقييـ األداء ميـ كيجب أف يككف المسؤكؿ ميني %،71.0

يمكف نظاـ تقييـ األداء مف كضع مكظفيو، كأف يككف عادالن كمينيان كممتزمان باألنظمة كالقكانيف، "
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حتياجات التدريبية التي فالتقييـ السميـ يسيـ في تحديد البرامج كاال ،حتياجات التدريبيةخطة لبل

أف عمى كىذا يدؿ  ،(61،  ص:2019 يتطمبيا تحسيف كتطكير أداء العامميف في الشركات" )لركم،

 حتياجات المادية كالبشرية لمشركة.يحدد الخطط كاألىداؼ كاال ،التقييـ السميـ

 :بقة كافػػة مثػػؿالػػكظيفي مػػع الدراسػػات السػػا اكتتكافػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة فػػي المحػػكر المتعمػػؽ بالرضػػ

 (.2018 باصفار،) دراسة

 

 :ومناقشتيا الرابعالسؤال تفسير نتائج 

 االلتزام التنظيمي من وجية نظر العاممين؟عمى شتراطات السالمة المينية لتطبيق اىل ىناك أثر 

مف التغيرات أك التباينات في المتغير % 41.2أف الخطي البسيط تحميؿ االنحدار أظيرت نتائج 

( يتـ تفسيرىا مف خبلؿ التغيرات أك التباينات في المتغير المستقؿ اللتزاـ التنظيمياالتابع )

% مف التغيرات في المتغير التابع تأتي مف متغيرات لـ 58.8)اشتراطات السبلمة المينية( ، كأف 

تدخؿ في نمكذج االنحدار قيد النقاش، حيث أخذت الباحثة متغير اشتراطات السبلمة المينية 

اجعة األدبيات كالدراسات لتركيز عميو بعدما تبيف ليا مف أىمية كبيرة ليذا المتغير بعد مر بغرض ا

 السابقة.

 

، كأظيرت االلتزاـ التنظيمي عمىاشتراطات السبلمة المينية لتطبيؽ كجكد أثر كما تبيف مف النتائج 

في دم إلى ارتفاع سيؤ  و% في1قيمة معامؿ متغير اشتراطات السبلمة المينية أف ارتفاعان بنسبة 

كجكد أثر ذك داللة معنكية  الباحثة ستنتجت%، بالتالي 0.782بما نسبتو حكالي  االلتزاـ التنظيمي

مف كجية نظر المكظفيف في شركات  االلتزاـ التنظيمي عمىاشتراطات السبلمة المينية لتطبيؽ 
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راطات السبلمة المينية التي ، كىذا يدؿ عمى األىمية الكبيرة لضركرة تطبيؽ اشتاألدكية الفمسطينية

تمت مناقشتيا في البنكد السابقة، كالذم تبيف مف خبلؿ كجكد األثر الداؿ إحصائيان لتطبيقيا عمى 

 تحسيف كرفع درجة االلتزاـ التنظيمي في مصانع األدكية الفمسطينية.

 

 :ومناقشتيا الخامسالسؤال تفسير نتائج 

 الرضا الوظيفي من وجية نظر العاممين؟عمى مينية اشتراطات السالمة التطبيق لىل ىناك أثر 

مف التغيرات أك التباينات في المتغير % 42.9أف الخطي البسيط تحميؿ االنحدار أظيرت نتائج 

ستقؿ ( يتـ تفسيرىا مف خبلؿ التغيرات أك التباينات في المتغير المالرضا الكظيفيالتابع )

التغيرات في المتغير التابع تأتي مف متغيرات لـ % مف 57.1، كأف )اشتراطات السبلمة المينية(

تدخؿ في نمكذج االنحدار قيد النقاش، حيث أخذت الباحثة متغير اشتراطات السبلمة المينية 

اجعة األدبيات كالدراسات بغرض التركيز عميو بعدما تبيف ليا مف أىمية كبيرة ليذا المتغير بعد مر 

 السابقة.

 

، كأظيرت الرضى الكظيفي عمىاشتراطات السبلمة المينية لتطبيؽ ثر كجكد أكما تبيف مف النتائج 

في سيؤدم إلى ارتفاع  و% في1قيمة معامؿ متغير اشتراطات السبلمة المينية أف ارتفاعان بنسبة 

كجكد أثر ذك داللة معنكية  الباحثة ستنتجت%، بالتالي 1.046بما نسبتو حكالي  الرضى الكظيفي

مف كجية نظر المكظفيف في شركات  الرضى الكظيفي عمىة المينية اشتراطات السبلملتطبيؽ 

، كىذا يدؿ عمى األىمية الكبيرة لضركرة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية التي األدكية الفمسطينية
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تمت مناقشتيا في البنكد السابقة، كالذم تبيف مف خبلؿ كجكد األثر الداؿ إحصائيان لتطبيقيا عمى 

 في مصانع األدكية الفمسطينية. الرضى الكظيفيتحسيف كرفع درجة 

 

 :ومناقشتيا السؤال السادستفسير نتائج 

 ؟التنظيمي من وجية نظر العاممين وااللتزامعالقة بين اشتراطات السالمة المينية ىل ىناك 

االلتزاـ اشتراطات السبلمة المينية ك  أظيرت النتائج أف ىناؾ داللة إحصائية لبلرتباط بيف

كىي أقؿ مف مستكل  0.00لة لمعامؿ بيرسكف لبلرتباط ي، حيث بمغت قيمة مستكل الدالالتنظيم

كمكجبة  ،%64.2االرتباط مرتفعة كبمغت  ؿكما كانت قيمة معام(،      αالثقة المفترض )

، ة كمحكر االلتزاـ التنظيمي طرديةاالتجاه مما يشير إلى أف العبلقة بيف اشتراطات السبلمة الميني

ذم يؤيد ضركرة التركيز عمى رفع درجة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية لما ليا مف األمر ال

عبلقة إيجابية كطردية بااللتزاـ التنظيمي، أم أف ارتفاع نسبة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية 

 ستؤدم الى ارتفاع مقابؿ في درجة االلتزاـ التنظيمي.

 

 :ومناقشتيا السابعالسؤال تفسير نتائج 

 ؟من وجية نظر العاممين عالقة بين اشتراطات السالمة المينية والرضا الوظيفي ل ىناكى

االلتزاـ اشتراطات السبلمة المينية ك  أظيرت النتائج أف ىناؾ داللة إحصائية لبلرتباط بيف

كىي أقؿ مف مستكل  0.00لة لمعامؿ بيرسكف لبلرتباط التنظيمي، حيث بمغت قيمة مستكل الدال

كمكجبة  ،%65.5االرتباط مرتفعة كبمغت  ؿكما كانت قيمة معام(،      αترض )الثقة المف

، طردية الرضا الكظيفياالتجاه مما يشير إلى أف العبلقة بيف اشتراطات السبلمة المينية كمحكر 
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األمر الذم يؤيد ضركرة التركيز عمى رفع درجة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية لما ليا مف 

كطردية بالرضى الكظيفي، أم أف ارتفاع نسبة تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية  عبلقة إيجابية

 ستؤدم الى ارتفاع مقابؿ في درجة الرضى الكظيفي.

 : ومناقشتيا الثامنالسؤال تفسير نتائج 

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق  وجد فروق بينت ىل

، المسمى الوظيفي، العمر، )الجنسوفقًا لممتغيرات الديمغرافية مينية باشتراطات السالمة ال

 .الخامسةيرتبط بالفرضية الذي  ؟الخبرة( ،المؤىل العممي

 

 إجاباتيم: فيتأثير خصائص المبحوثين 

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ في آراء tاختبار ) أظيرت نتائجحسب متغير الجنس: 

ف أ السبلمة المينية في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير الجنساشتراطات المبحكثيف حكؿ 

 مما يدؿ عمى(،       )كىك أعمى مف نسبة الثقة المفترضة  0.6بمغ حكالي  مستكل الداللة

حكؿ اشتراطات عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

، ألدكية الفمسطينية حسب متغير الجنس، لكؿ مف الذككر كاإلناثالسبلمة المينية في مصانع ا

كتعتقد الباحثة أف السبب يعكد إلى عدـ كجكد تمييز مف قبؿ اإلدارة العميا بيف كبل الجنسيف، سكاء 

أك تطبيقيا في بيئة العمؿ، مف خبلؿ تكفير بيئة العمؿ  ،شترطات السبلمة المينيةافي تكفير 

أك  مف حيث درجة الخطكرة، ،ية لكبل الجنسيف حسب ما تتطمبو طبيعة العمؿكمعدات الكقا ة،البلئق

 كاألجكر بعدالة دكف تمييز بيف كبل الجنسيف. ،كالترقيات ،مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ الحكافز
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في أظيرت  حسب متغير العمر:

لفمسطينية سة حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية امتكسطات آراء أفراد عينة الدرا

في تحميؿ التبايف لمتغير العمر بمغت  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف  حسب متغير العمر

د فركؽ ذات داللة جتك  ال( كعميو α≤0.05كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة ) 0.349

ية في مصانع حكؿ اشتراطات السبلمة المينلمبحكثيف( إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )ا

، أم أف آراء المبحكثيف مف الفئات العمرية كافة متساكية عزل لمتغير العمرتاألدكية الفمسطينية 

 المتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. ب

 

ان ييجابإألنيا ستنعكس  ؛األعمار كافة شتراطات السبلمة في الشركة تيـاكترل الباحثة أف تطبيؽ 

شتراطات السبلمة المينية اكافة، مما يدؿ عمى أىمية تطبيؽ  ممكظفيفلعمى جكدة الحياة الكظيفية 

 في الشركة عمى جميع العامميف بغض النظر عف أعمارىـ.

 

نتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم لفحػص داللػة الفػركؽ أظيػرت : حسب متغير سنوات الخبـرة

متكسػػػطات آراء أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ اشػػػتراطات السػػػبلمة المينيػػػة فػػػي مصػػػانع األدكيػػػة  فػػػي

 ،0.136بمغػػت قػػد  Fقيمػػة مسػػتكل الداللػػة الختبػػار أف  سػػنكات الخبػػرة لفمسػػطينية حسػػب متغيػػرا

فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي  ال تكجػد( كعميػو α≤0.05كىي أعمى مػف نسػبة الثقػة المفترضػة )

يػػػػة فػػػػي مصػػػػانع األدكيػػػػة حػػػػكؿ اشػػػػتراطات السػػػػبلمة المينالدراسػػػػة )المبحػػػػكثيف(  آراء أفػػػػراد عينػػػػة

، أم أف آراء المبحػػػكثيف مػػػف فئػػػات سػػػنكات الخبػػػرة كافػػػة عػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات الخبػػػرةتالفمسػػػطينية 

 متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ.



 
 

 

176 
 

راطات السبلمة في الشركة تيـ جميع العامميف في شتاتطبيؽ إلى ترل الباحثة أف السبب يعكد 

كؿ عاـ جكدة الحياة الكظيفية بشعمى نيا ستنعكس إبغض النظر عف سنكات الخبرة، حيث  فييا،

 كافة. العمؿ( في الشركة قصيرة أك طكيمة فيي ستفيد مكظفي الشركةميما كانت سنكات الخدمة )

 

تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في  نتائج اختباربينت  حسب متغير المؤىل العممي:

لفمسطينية متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية ا

كىي أعمى مف  0.663بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف المؤىؿ العممي  حسب متغير

فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة  جدال تك كعميو  ،(α≤0.05نسبة الثقة المفترضة )

عزل لمتغير تية في مصانع األدكية الفمسطينية حكؿ اشتراطات السبلمة المينالدراسة )المبحكثيف( 

، أم أف آراء المبحكثيف مف فئات المؤىؿ العممي كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة المؤىؿ العممي

 طاتيـ. إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكس

بغض النظر  ،شتراطات السبلمة المينية في الشركة يعتبر مف الضركرياتاتعتقد الباحثة أف تطبيؽ 

يجابي عمى جكدة الحياة إألنو سينعكس بشكؿ  ؛ك العامؿأعف المؤىؿ العممي الذم يحممو المكظؼ 

 الكظيفية في الشركة.

 

تبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ نتائج اختبار تحميؿ الأشارت  حسب متغير المسمى الوظيفي:

في متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية 

بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار إلى أف المسمى الكظيفي  لفمسطينية حسب متغيرا

ذات داللة إحصائية  فركؽ تكجد كعميو ،(α≤0.05كىي أقؿ مف نسبة الثقة المفترضة ) ،0.001
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حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في مصانع األدكية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

، أم أف متكسطات آراء المبحكثيف تختمؼ حسب المسمى الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي

صدر ىذه الفركقات كلمتعرؼ عمى م .الكظيفي، كأف ىناؾ قيمة إحصائية لمفركقات في متكسطاتيـ

، ليذا الغرض Tukey HSD( كتـ اختيار النكع Post-hocتـ إجراء تحميؿ االختبار البعدم )

حكؿ اشتراطات السبلمة المينية في متكسطات آراء المبحكثيف  أف مصدر الفركقات فيحيث تبيف 

مى الكظيفي جاء بيف كؿ مف فئات المس ،مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير المسمى الكظيفي

)عامؿ/ فني/ إنتاج، مشرؼ، رئيس/ مسؤكؿ قسـ، مدير دائرة، مدير عاـ( مف جية كبيف الفئة 

ككانت قيمة الفركقات لصالح الفئات المذككرة، التي كانت قيـ متكسط  ،)غير ذلؾ( مف جية أخرل

رؽ مف ىذه كؿ منيا أعمى مف قيمة متكسط الفئة )غير ذلؾ(، كيشير مستكل الداللة المقابؿ لكؿ ف

 الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

 

فػي  ان شتراطات السبلمة المينيػة فيمػا يتعمػؽ بالمسػمى الػكظيفي جػاء مختمفػاترل الباحثة أف تطبيؽ 

سياسػػة اإلدارة العميػػا فػػي الشػػركة التػػي قػػد تػػرل أف  افبسػػبب أف المػػدير العػػاـ كالمػػدير ينفػػذ ؛راءاآل

تكفيرىػا  يحتػاج إلػى تكػاليؼ عاليػة جػدأ، قػد ال تسػتطيع الشػركةتطبيؽ اشػتراطات السػبلمة المينيػة 

كف فيػػر  ،قتصػػادم المتقمػػب فػػي فمسػػطيفأك الكضػع اال ،جائحػػة ككركنػػا(فػي ظػػؿ الظػػركؼ الحاليػػة )

ف تطبيؽ أكما  .شتراطات السبلمة المينية في الظركؼ الحالية أك المستقبميةاعدـ ضركرة تطبيؽ 

، كفالعػام راءكالمصالح الشخصية ألصػحاب الشػركات، كالمػدشتراطات السبلمة المينية يتضارب ا

كيعػكد السػػبب إلػى التكػاليؼ العاليػػة التػي يحتػػاج  ،السياسػات العامػة لمشػػركة فينفػػذك  فالػذي راءكالمػد

خػػرل أفػػي الشػركة، أمػا بالنسػبة لمعػػامميف مػف فئػات  يػاإلييػا تطبيػؽ أنظمػة السػػبلمة المينيػة كبرامج
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فترل الباحثة أنيـ يركف أنو مف  ىـ،ف كغير ك نتاج كالفنيكعماؿ اإل ،فرؤساء األقساـ كالمشرفي :مثؿ

ة لتحسػيف جػكد ؛شتراطات السبلمة المينية كافػة داخػؿ بيئػة العمػؿاالضركرم أف تكفر ليـ الشركة 

 ،ف الفركقػػات بػػيف المسػػميات الكظيفيػػة المختمفػػة كفئػػة غيػػر ذلػػؾبالتػػالي فػػإ، الحيػػاة الكظيفيػػة فييػػا

بؿ ىي فئة  ،ير ذلؾ ال تتبع مف الناحية اإلدارية أك الفنية لشركات األدكيةجاءت بسبب أف فئة غ

يػػػػتـ فكبالنسػػػػبة لعمػػػػاؿ النظافػػػػة كالحراسػػػػة  ،عمػػػػاؿ النظافػػػػة كالحراسػػػػة كمسػػػػؤكلي الكافتيريػػػػا :مثػػػػؿ

أمػا الكافتيريػا فيػتـ تضػمينيا ألشػخاص  ،ىػذا المجػاؿفي ستقطابيـ مف شركات أخرل متخصصة ا

 . حسابيـ الخاصل كفعممي

 

 :ومناقشتيا التاسعالسؤال تفسير نتائج 

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق  وجد فروق بينتىل 

 ،المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، العمر، )الجنسوفقًا لممتغيرات الديمغرافية بااللتزام التنظيمي 

 .السادسةيرتبط بالفرضية الذي  ؟الخبرة(

 إجاباتيم: فيخصائص المبحوثين  تأثير

 0.76أف مستكل الداللة قد بمغ ( لعينتيف مستقمتيف tاختبار )نتائج  أظيرت حسب متغير الجنس:

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة نستنتج (، لذا       )كىك أعمى مف نسبة الثقة المفترضة 

في مصانع األدكية  تنظيميال االلتزاـحكؿ إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

الفمسطينية حسب متغير الجنس، كيظير عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية مف المتكسطات 

كتعتقد الباحثة أف السبب يعكد ، كبير الحسابية لكؿ مف الذككر كاإلناث الذم كاف متقاربان إلى حد

 ة،ؿ تكفير بيئة العمؿ البلئق، مف خبلاإلدارة العميا بيف كبل الجنسيفإلى عدـ كجكد تمييز مف قبؿ 



 
 

 

179 
 

أك مف  مف حيث درجة الخطكرة، ،كمعدات الكقاية لكبل الجنسيف حسب ما تتطمبو طبيعة العمؿ

 كاألجكر بعدالة دكف تمييز بيف كبل الجنسيف. ،كالترقيات ،خبلؿ تطبيؽ نظاـ الحكافز

 

ة الفركؽ في نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللأشارت  حسب متغير العمر:

 متغير حسبفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي  العامميفمتكسطات آراء 

كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة  0.31بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف العمر 

(α≤0.05)،  إحصائية في آراء بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي كعميو

في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير  التنظيمي االلتزاـحكؿ أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

 ، أم أف آراء المبحكثيف مف الفئات العمرية كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائيةالعمر

تغير العمر لمتمييز بيف ىذا يدؿ عمى عدـ كجكد أىمية لمك ، لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ

 .في التزاميـ التنظيمي العامميف في شركات األدكية الفمسطينية

 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في  بينت: سنوات الخبرةحسب متغير 

 متغير حسبفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي  العامميفمتكسطات آراء 

كىي أعمى مف نسبة الثقة  0.25بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف سنكات الخبرة 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي ( كعميو α≤0.05المفترضة )

ية يعزل في مصانع األدكية الفمسطين التنظيمي االلتزاـحكؿ في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

، أم أف آراء المبحكثيف مف فئات سنكات الخبرة كافة متساكية بالمتكسط، كال لمتغير سنكات الخبرة

 قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ  يستدؿ مف: المؤىل العمميحسب متغير 

 حسبي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي ف العامميففي متكسطات آراء 

كىي أعمى مف  0.20بمغت حكالي  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف المؤىؿ العممي  متغير

بعدـ كجكد فركؽ ذات  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي ( كعميو α≤0.05نسبة الثقة المفترضة )

في مصانع األدكية  التنظيمي االلتزاـحكؿ عينة الدراسة )المبحكثيف( داللة إحصائية في آراء أفراد 

، أم أف آراء المبحكثيف مف فئات المؤىؿ العممي كافة الفمسطينية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ.

 

ختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ نتائج اأشارت  :المسمى الوظيفي حسب متغير

 حسبفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ بااللتزاـ التنظيمي  العامميففي متكسطات آراء 

في تحميؿ التبايف لمتغير بمغت حكالي  Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف المسمى الكظيفي  متغير

 :الفرضية الصفرية القائمة نرفضكعميو  ،(α≤0.05ة )كىي أقؿ مف نسبة الثقة المفترض ،0.001

 االلتزاـحكؿ بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

، أم أف متكسطات آراء في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي التنظيمي

 .كأف ىناؾ قيمة إحصائية لمفركقات في متكسطاتيـ ،المسمى الكظيفيالمبحكثيف تختمؼ حسب فئة 

كتـ اختيار  ،(Post-hocكلمتعرؼ عمى مصدر ىذه الفركقات فقد تـ إجراء تحميؿ االختبار البعدم )

متكسطات آراء المبحكثيف  أف مصدر الفركقات فيحيث تبيف ليذا الغرض،  Tukey HSDالنكع 

 كما يمي: جاء مسطينية حسب متغير المسمى الكظيفيفي مصانع األدكية الف االلتزاـ التنظيميحكؿ 
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)غير ( كانتاج، فني، عامؿ) تيفالفئكؿ مف المسمى الكظيفي )مدير دائرة( مف جية كبيف فئة بيف 

يا متكسط ة، التي كانت قيم)مدير دائرة( ةككانت قيمة الفركقات لصالح فئ ،ذلؾ( مف جية أخرل

)غير ذلؾ(، كيشير مستكل ( كانتاج، فني، عامؿيف )كؿ مف الفئتأعمى مف قيمة متكسط  الحسابي

 الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

القكانيف المكائح كالتشريعات ك ، ك تنفذ رؤيا اإلدارة العميافئة مدير كتفسر الباحثة السبب في ذلؾ أف 

اإللتزاـ التنظيمي لدل  لتحسيف درجة لذلؾ عمييا أف تككف نمكذج يحتذل بو الناظمة لمعمؿ،

عامؿ، فني، إنتاج( فبعضيـ يشعر بالغبف كعدـ نيميـ لحقكقيـ تيف )فئالأما  العامميف في الشركة،

حسيف جكدة الحياة الكظيفية في الشركة مما يقمؿ مف في الشركة الناجمة عف التمييز أك عدـ ت

مثؿ غير تابعيف فنيان أك إداريان لمشركة عامميف فيـ غير ذلؾ فئة درجة اإللتزاـ التنظيمي لدييـ، كأما 

 فييا.باإللتزاـ التنظيمي  فلذلؾ ال ييتمك عماؿ الحراسة كالنظافة 

 

)غير ( كانتاج، فني، عامؿ) تيفالفئكؿ مف ( مف جية كبيف عاـالمسمى الكظيفي )مدير فئة بيف 

يا متكسط ة، التي كانت قيم)مدير عاـ( ةككانت قيمة الفركقات لصالح فئ ،ذلؾ( مف جية أخرل

)غير ذلؾ(، كيشير مستكل ( كانتاج، فني، عامؿكؿ مف الفئتيف )أعمى مف قيمة متكسط  الحسابي

 الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان.

ـ بعضيـ يككف مالؾ لتمؾ الشركات، كما أني عاـ فئة مديركتفسر الباحثة السبب في ذلؾ أف 

كيمتزمكف بيا ليككنك قدكة ، كالقكانيف الناظمة لمعمؿ ؽ السياسات العامةيتطبيعممكف عمى 

عامؿ، فني، إنتاج( فبعضيـ تيف )فئالأما لآلخريف،لذلؾ تككف درجة اإللتزاـ التنظيمي لدييـ عالية، 

بيئة العمؿ بعدـ اإلنتماء كالكالء لمشركة نتيجة عدـ نيميـ حقكقيـ سكاء المادية أك تكفير يشعر 
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كأف اإلدارة العميا ال تيتـ بتكفير متطمباتيـ فيما يتعمؽ بتحسيف جكدة الحياة الكظيفية مف البلئؽ ليـ 

التمييز في المعاممة لذلؾ تككف حيث تطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية لدييـ،  كما أنيـ يشعركف ب

غير تابعيف فنيان أك إداريان لمشركة ميف عامغير ذلؾ فيـ ، كأما فئة أقؿ درجة اإللتزاـ التنظيمي لدييـ

 كىذا ينعكس سمبان عمى درجة اإللتزاـ لدييـ.مثؿ عماؿ الحراسة كالنظافة 

 :ومناقشتيا العاشرالسؤال تفسير نتائج 

متوسط استجابات العاممين في شركات األدوية الفمسطينية بما يتعمق بالرضا  وجد فروق بينىل ت

 ؟الخبرة( ،المؤىل العممي، المسمى الوظيفي، العمر، الجنسديمغرافية وفقًا لممتغيرات الالوظيفي 

 السابعة.لفرضية الذي يرتبط با

 

 إجاباتيم: فيتأثير خصائص المبحوثين 

 0.99أف مستكل الداللة قد بمغ  ( لعينتيف مستقمتيفtأظيرت نتائج اختبار )حسب متغير الجنس: 

ج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة تستنن، لذا (      )كىك أعمى مف نسبة الثقة المفترضة 

في مصانع األدكية  الرضا الكظيفيحكؿ إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

الفمسطينية حسب متغير الجنس، كيظير عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية مف المتكسطات 

 .الحسابية لكؿ مف الذككر كاإلناث الذم كاف متقاربان إلى حد كبير

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في  أظيرتحسب متغير العمر: 

بالرضى الكظيفي تبعان لمتغير في شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  العامميفمتكسطات آراء 

كىي أعمى مف نسبة الثقة المفترضة  0.53بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف العمر 

(α≤0.05)،  بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي كعميو
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في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل لمتغير  الرضا الكظيفيحكؿ أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

ية ، أم أف آراء المبحكثيف مف الفئات العمرية كافة متساكية بالمتكسط، كال قيمة إحصائالعمر

 لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ في بينت حسب متغير سنوات الخبرة: 

 بالرضى الكظيفي تبعان لمتغيرفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  العامميفمتكسطات آراء 

كىي أعمى مف نسبة الثقة  0.34بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف سنكات الخبرة 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي ( كعميو α≤0.05المفترضة )

في مصانع األدكية الفمسطينية يعزل  الرضا الكظيفيحكؿ في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

فئات سنكات الخبرة كافة متساكية بالمتكسط، كال ، أم أف آراء المبحكثيف مف لمتغير سنكات الخبرة

 قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ مف يستدؿ  حسب متغير المؤىل العممي:

 بعان لمتغيربالرضى الكظيفي تفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  العامميففي متكسطات آراء 

كىي أعمى مف نسبة الثقة  0.26بمغت  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف المؤىؿ العممي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  :قبؿ الفرضية الصفرية القائمةتي ( كعميو α≤0.05المفترضة )

الفمسطينية يعزل في مصانع األدكية  الرضا الكظيفيحكؿ في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( 

، أم أف آراء المبحكثيف مف فئات المؤىؿ العممي كافة متساكية بالمتكسط، كال لمتغير المؤىؿ العممي

 قيمة إحصائية لمفركقات الصغيرة في متكسطاتيـ. 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص داللة الفركؽ أشارت  حسب متغير المسمى الوظيفي:

 بالرضى الكظيفي تبعان لمتغيرفي شركات األدكية الفمسطينية بما يتعمؽ  عامميفالفي متكسطات آراء 



 
 

 

184 
 

كىي أقؿ مف نسبة  ،0.001بمغت حكالي  قد Fقيمة مستكل الداللة الختبار أف المسمى الكظيفي 

بعدـ كجكد فركؽ ذات  :الفرضية الصفرية القائمة الباحثة رفضتكعميو  ،(α≤0.05الثقة المفترضة )

في مصانع األدكية  الرضا الكظيفيحكؿ ية في آراء أفراد عينة الدراسة )المبحكثيف( داللة إحصائ

، أم أف متكسطات آراء المبحكثيف تختمؼ حسب فئة الفمسطينية يعزل لمتغير المسمى الكظيفي

كلمتعرؼ عمى مصدر ىذه  .، كأف ىناؾ قيمة إحصائية لمفركقات في متكسطاتيـالمسمى الكظيفي

 Tukey HSDكتـ اختيار النكع  ،(Post-hocإجراء تحميؿ االختبار البعدم ) الفركقات فقد تـ

 الرضى الكظيفيحكؿ متكسطات آراء المبحكثيف  أف مصدر الفركقات فيحيث تبيف  ليذا الغرض،

المسمى الكظيفي فئة بيف ت جاء في مصانع األدكية الفمسطينية حسب متغير المسمى الكظيفي

(، ك)مشرؼ(، ك)مشرؼ( ك)رئيس، انتاج، فني، عامؿ) ات:الفئمف  كؿ( مف جية كبيف عاـ)مدير 

، التي (عاـ)مدير  ةككانت قيمة الفركقات لصالح فئ ،)غير ذلؾ( مف جية أخرلمسؤكؿ قسـ( ك

، كيشير مستكل كؿ مف الفئات المذككرةأعمى مف قيمة متكسط  يا الحسابيمتكسط ةكانت قيم

 إلى أف الفركؽ دالة إحصائيان. الداللة المقابؿ لكؿ فرؽ مف ىذه الفركؽ

تفسر الباحثة السبب في أف درجة الرضى الكظيفي لدل المدراء العاميف في الشركات أعمى كما 

كلديو مف الفئات األخرل المذككرة أعبله، أنو ىك مف يرسـ السياسات العامة كالخطط اإلستراتيجية 

حكافز العالية ك الركاتب ؿ )المما يؤدم إلى حصكلو عمى مزايا متعددة مث عديدةصبلحيات 

، مما يزيد مف درجة الرضى الكظيفي لديو، أما الفئات األخرل المذككرة أعبله فيي تشعر (بدالتالك 

باإلجحاؼ نتيجة عدـ إشراكيا في إتخاذ القرار، أك السياسات العامة كالخطط اإلستراتيجية كعدـ 

السبلمة ية مف خبلؿ تطبيؽ إشتراطات تكفير بيئة العمؿ البلئؽ، كتحسيف جكدة الحياة الكظيف

  المينية، كالتمييز في المعاممة مما يؤثر عمى درجة الرضى الكظيفي لدييـ.
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 التوصيات والمقترحات:
ضركرة تركيز اإلدارة العميا في شركات األدكية الفمسطينية عمى إعادة النظر في اليياكؿ  .1

 المختصة بالسبلمة المينية. عامةاللئلدارة  ية، كتعديميا، مف خبلؿ كجكد شاغرالتنظيم

 .السبلمة المينية داخؿ شركات األدكيةتفعيؿ أداء إدارة  ضركرة تركيز اإلدارة العميا عمى .2

في بيئة العمؿ، كأسبابيا كأنكاعيا كمكاف كقكع  المخاطرضركرة العمؿ عمى دراسة كتحميؿ  .3

أمراض المينة في العمؿ ك  الحادث في الجسـ، لمحد مف المخاطر التي قد تسبب إصابات

 شركات األدكية الفمسطينية.

شتراطات ا طبيؽتالتركيز عمى تحسيف جكدة الحياة الكظيفية مف خبلؿ  األخذ بعيف اإلعتبار  .4

 كأحد عناصرىا داخؿ بيئة العمؿ في شركات األدكية الفمسطينية.كبرامجيا  السبلمة المينية

 شركات األدكيةعماؿ، مف خبلؿ تكعية بتدائية كالدكرية لمتفعيؿ إجراء الفحكص الطبية اال .5

كبعد  أمراض مينية قد يعاني منيا العامؿ قبؿ كأثناء ةبأىمية إجرائيا ليـ، لمكشؼ عف أي

 .في الشركة العمؿ

 ،ككزارة العمؿ ،كزارة التعميـ العالي :صة ذات العبلقة مثؿصختالجيات المالتنسيؽ بيف  .6

في ظؿ عدـ تكفر ىذا التخصص  نيستحداث تخصص الطب المياكالجامعات لمعمؿ عمى 

الطبية البلزمة ص ك فحجراء الاحتياجات سكؽ العمؿ إل ليمبي في الجامعات الفمسطينية؛

 .عامميف لدل تمؾ الشركاتلم

كزارة الصحة إنشاء عيادات الطب الميني سكاء المتنقمة أك الثابتة لتقديـ الخدمات عمى  يجب .7

جراء الفحكص الطبية البلزمة لمالطبية   عامميف في صناعة األدكية.كا 
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لزاـ تفعيؿ أنظمة العزؿضركرة الحد مف الضجيج الصادر مف اآلالت ب .8 أصحاب العمؿ ، كا 

 ، تقميؿ نسبة الضجيجلخطط بناءة ىادفة كضع السبلمة المينية ب شرفيكم ،كدائرة السبلمة

كاد عازلة ستخداـ مالمحد مف نسبة الضجيج ك  ،مف خبلؿ إجراء الصيانة الدكرية لتمؾ اآلالت

متصاص الصكت لمحد مف صكت الضجيج، كأف تعمؿ الدييا القدرة عمى  ،عمى الجدراف

 الالت حديثة قميمة الضكضاء.آالشركة عمى شراء معدات ك 

 ضركرة تأىيؿ كتدريب العامميف عمى كيفية إستخداـ اآلالت التي يكمف بيف ثناياىا الخطر. .9

لما لو  ات،ستراتيجية لمشركخطط كاألىداؼ االلكا ،تخاذ القراراضركرة إشراؾ العامميف في  .10

 .التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف االلتزاـعمى يجابي إمف أثر 

شتراطات تطبيؽ افرض رقابة عمى العامميف في المنشأة لمراقبة مدل التزاميـ بضركرة  .11

 المينية كمدل إلتزاميـ التنظيمي داخؿ بيئة العمؿ. السبلمة 

 ،العميا إلجراءاتيا القانكنية العقابية بحؽ مف ال يمتـز باألنظمة الداخمية إلدارةاتفعيؿ ضركرة  .12

 شتراطات السبلمة المينية.تطبيؽ اكالقكانيف الناظمة لمعمؿ الخاصة ب

مف خبلؿ  يف في شركات األدكية الفمسطينية،لمعاممالرضا الكظيفي ك التنظيمي  االلتزاـتعزيز  .13

 تحسيف جكدة الحياة الكظيفية.

االلتزاـ بتطبيؽ اشتراطات السبلمة المينية كعنصر مف عناصر جكدة الحياة ضركرة  .14

الكظيفية ألنيا تؤثر إيجابان عمى درجتي االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي لمعامميف في 

 .شركات األدكية الفمسطينية
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 : العربية واألجنبيةالمصادر والمراجع 

 :العربيةبالمغة أواًل: المراجع 

 (.9الكريم سورة الزمر ص، )القران  -

تحميؿ كاقع إدارة المكاد الخطرة في قطاع غزة  (. 2019) األشقر نظاـ؛ ، المغير محمدأبك شرخ  -

مجمة   ،حالة دراسية القطاع الدكائي - مف كجية نظر العامميف في السبلمة كالصحية المينية

 . ة، فمسطيفسبلمية، غز الجامعة اال، (2)عدد ( ال12)، مجمد جتماعيةتطوير العموم اإل

أثر معايير الصحة كالسبلمة المينية عمى األداء   (.2019أبك عرابي، طارؽ غالب )  -

 الموارد وتطوير البحث مركز ، التنظيمي. دراسة ميدانية في شركة مناجـ الفكسفات األردنية

 عماف، األردف.، (28 )عدد ،2019)) مجمد   ،(رماح ) البشرية

مجمة جامعة  . اتجاىات العامميف نحك جكدة حياة العمؿ في بمدية غزة(. 2015اشتيكم، محمد ) -

 جامعة القدس المفتكحة، (، 3) ( عدد1مجمد)  ، ث اإلدارية  واإلقتصاديةالقدس المفتوحة لمبحو 

 فمسطيف. غزة، 

المؤتمر االقتصادي  .شركة القدس لممستحضرات الطبية  .(2012كساـ ) النديـ،؛ صالح اآلغا، -

 .فمسطيف راـ اهلل،  ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية كفا،  ،لجامعة القدس المفتوحة

المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي لموظفي إمارة   (.2010ح حمداف )ممي، مصالبق -

المممكة  جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،  ، . رسالة ماجستير غير منشكرةمنطقة مكة المكرمة

 السعكدية. العربية 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D9%88+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%29%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PUBLISHER_AR_NAME_s%3A%22%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D9%88+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%28%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AD%29%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%22184954%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
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يمي لموظفي وزارتي جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى االلتزام التنظ  (.2018البيارم، سمر ) -

كميػػػػػػػػة اإلقتصػػػػػاد   رسالة ماجستير غير منشكرة،  .العمل والتنمية اإلجتماعية في قطاع غزة

 فمسطيف.  غزة، الجػامعػػػػػػػػػػة اإلسبلمية،  كالعمـك اإلدارية، 

لكتركني مكقع قمـ اال مقاؿ منشكر،  ،معايير الصحة كالسبلمة المينية .2017إيماف ) ،الحيارم -

https://mawdoo3.com/ ،  ،األردنية الياشمية المممكة عماف.  

كالصحة المينية في بيئة العمؿ كمدل تضمينيا بمحتكل كتب  السبلمة   (.2017خالد )، الدغيـ -

مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات   .العربية السعكدية العمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكية بالمممكة

المممكة العربية   جدة، ،  Vol 26, No 4, 2018, pp (70-121) ، التربوية والنفسية

 السعكدية.

ممارسة إدارة السبلمة المينية كدكرىا في تحسيف   (.2015الياشمي، ياسر) ؛ السكافي، ليث -

مجمد   ،مجمة الغري العموم اإلقتصادية والمالية نفط النجؼ،  دراسة ميدانية مصفى .كفاءة االنتاج

 .يةالعراقالجميكرية  - جامعة الككفة (، 2015نكفمبر)  ،(36)، عدد (13)

جكدة حياة العمؿ كعبلقتيا بالكالء التنظيمي لدل مكظفي الكزارات  .(2016) شبمي ،السكيطي -

، (8( العدد )2المجمد) ، دارية واإلقتصاديةإلمجمة جامعة القدس المفتوحو لمبحوث ا .الفمسطينية

  فمسطيف.-راـ المة  -القدس المفتكحةجامعة   (، 2017كانكف أكؿ )

لتزاـ بتطبيقيا في مدل تكفر شركط السبلمة كالصحة المينية كاال(. 2019الشطناكم، يكسؼ ) -

، ت واألبحاث، دوريةالمركز العربي لمدراسا .المدارس الحككمية في سبيؿ تحقيؽ األمف المجتمعي

 غزة، فمسطيف. .(3 )العدد  (،2019) المجمد، دكلية، محكمة

https://mawdoo3.com/،%20%20عمان،%20%20المملكة
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واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعالقتو  (.2016الشنطي، نياد ) -

رسالة ماجستير غير  .دراسة تطبيقية عمى وزارة االشغال العامة واالسكان -خالقيات العملأب

 غزة، فمسطيف. –جامعة االقصى منشكرة 

الرضا الكظيفي كعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لمعامميف  (.2013)، حسف الطعاني ؛الشكابكة، يكنس -

ص  ،(1)العدد  ( 40 المجمد)  ،دراسات العموم التربوية في المكتبات الجامعية الرسمية األردنية.

 األردف.   (، 200-181) ص. 

 .ف كالسبلمة لمحد مف اإلصابات في المنشآت الصناعيةأىمية األم  (.2017) قتيبة الطراكنة، -

 Page ,, Autumn 2017Volume 2017, Issue 48 13, Article 411- ،ةمجمة بحوث التربية النوعي

 .ردفاأل، كمية الكرؾ الجامعية –جامعة البمقاء   (،439

 مقاؿ منشكر، دكر األمف الصناعي كالسبلمة المينية في المنظمات.(. 2013يب، سميـ )العا -

الجميكرية الجزائرية جامعة البميدة،  ، (2( العدد )1المجمد)  ،مجمة الحكمة لمدراسات اإلجتماعية

 الديمقراطية الشعبية. 

ؿ مف الحكادث دكر األمف الصناعي في تقمي (.2013) ، محفكظبف زياني  ؛العايب، سميـ -

   ( عدد8مجمد ) ، سانية واإلجتماعيةنمجمة الباحث في العموم اإل  مقاؿ منشكر،  .كأمراض المينة

الجميكرية الجزائرية  جامعة كرقمة، ك  جامعة البميدة،    (،65 – 50(،  ص ص ) 25) 

 الديمقراطية الشعبية. 

تنظيمي لدى موظفي المؤسسة لتزام المعوقات اال   (.2019) خكجيو، عبلؽ ؛مناؿ، العركؽ -

 -ؿجيج –جامعة محمد الصديؽ بف يحيى  غير منشكرة، .  رسالة ماجستير العمومية الجزائرية

 .الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية

https://journals.ekb.eg/issue_19447_20418_.html
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وازات منطقة بيئة العمل وعالقتيا بااللتزام الوظيفي لمعاممين بج  (.2013) العنزم، طميؿ -

المممكة  جدة،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،،  رسالة ماجستير غير منشكرة  .الحدود الشمالية

  .العربية السعكدية

رسالة  .جودة بيئة العمل في الشركات الصناعية في مدينة الخميل(. 2020) القكاسمة، مسمـ -

 . فمسطيف  الخميؿ، ،جامعة الخميؿ ماجستير غير منشكرة،

الرضى الوظيفي كمؤشر لفعالية نظام حوكمة إدارة الموارد البشرية   (.2018الكثيرم، فاطمة ) -

غير منشكرة،   ماجستير رسالة ة.في المؤسسات البرلمانية في دولة اإلمارات العربية المتحد

 اإلمارات العربية المتحدة.   جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

الجميكرية  .الصحة والسالمة المينية  .(2011ة كالصحة المينية )المركز السكرم لمسبلم -

 السكرية.العربية 

عبلقة ممارسة الجكدة الشاممة عمى الرضا الكظيفي في الفنادؽ  (.2010)النكافعة، سبلمة  -

Spring Volume 2010, Issue 17 10, Article ,2010,  ،مجمة بحوث التربية النوعية .األردنية

 343-323 Page  ،)،السمط، األردف. جامعة البمقاء التطبيقية 

تقييـ مدل فعالية إجراءات السبلمة كالصحة المينية في (. 2012عبلء) ،عايش؛ اليابيؿ كسيـ -

امميف في الجامعات الفمسطينية دراسة ميدانية عمى الع .المختبرات العممية مف كجية نظر العامميف

مجمة الجامعة اإلسالمية . (غزة -غزة جامعة األزىر ،الجامعة اإلسبلمية)،  في قطاع غزة

 2012يكنيك  (143– 83) ، ص (2)، العدد (20)لمدراسات االقتصادية واإلدارية، المجمد

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/6807 -ISSN 1726.غزة،فلسطين ، 

https://journals.ekb.eg/issue_19454_20800_.html
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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تحسيف جكدة حياة العمؿ   (.2017)، بف عمي خداـ ؛ عبد الحؽ ،قسيس  أكلحيساف، دالؿ، -

كمية ( ، 2) عدد( 4)  ، مجمدالمجمة المغاربية لالقتصاد والتسيير .كأثرىا عمى حكادث العمؿ

لتسيير، جامعة الجيبللي اليابس سيدم بالعباس، الجميكرية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ ا

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أثر الرضا الكظيفي لدل العامميف في مصانع المبلبس الجاىزة عمى  (. 2018باصفار، آماؿ ) -

جامعة الممؾ عبد  (، 2018، يناير) (49العدد)، مجمة بحوث التربية النوعية. جكدة األداء

 جدة، المممكة العربية السعكدية. ز، العزي

رسالة  .دراسة تحميمية-الصحة والسالمة المينية في مؤسسة كيريف  .(2018) نياد ،بالة -

جامعة ، ( 1عدد ) ( 9مجمد ) ،مجمة كحدة البحث في تنمية المكارد البشرية دكتكراة منشكرة،

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  سطيؼ،

. دراسة تطبيقية في الذكاءاالستراتيجي كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية (.2018محمد ) بركات، -

 جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.  غير منشكرة،رسالة ماجستير  . شزكاث األدوية الفمسطينية

تأثير الرضا الوظيفي عمى أداء الموارد   (.2016يحيى ) ،مكساكم ؛ برياح، محمد األميف -

 ،منشكرةغير  . رسالة ماجستيرةة حالة المؤسسة العمومية اإلستشفائية بمغنيدراس .البشرية

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  الممحقة الجامعية مغنية،   تممساف، جامعة أبي بكر بمقايد، 

 الشعبية.

االلتزام التنظيمي وتحقيق الرضا الوظيفي دراسة ميدانية بمطاحن (. 2013بكرم، أحبلـ ) -

جامعة المسيمة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  . رسالة ماجستير غير منشكرة،بالمسيمة الحضنة

 الشعبية.



 
 

 

192 
 

وقاية العامل من االمراض المينية في بيئة العمل في التشريع (. 2016بف ددكش، نضرة ) -

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  رسالة ماجستير غير منشكرة،   .الجزائري

 .واقع ومتطمبات تجسيد الرضا الوظيفي في المؤسسة االقتصادية(. 2015بف صكشة، جابر ) -

، جامعة محمد غير منشكرة. رسالة ماجستير دراسة حالة مؤسسة كوندور ببرج بوعريريج

 .بكضياؼ بالمسيمة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ظيمي في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات دكر االلتزاـ التن (.2018بف عصماف، خيرية ) -

 .( جامعة بنيا ، جميكرية مصر العربية3)طبعة ( 130)بنيا، العدد - مجمة كمية التربية  الميبية.

نية في تحسيف الكفاءة ھدكر إدارة السبلمة ك الصحة الـ  (.2017بف عكدة، مصطفى ) -

مجمة إدارة الجودة  . عمى مجمع مطاحف الجمفةاإلنتاجية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية بالتطبيؽ 

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية   جامعة الجمفة، (،2017)  (1( عدد )18مجمد) الشاممة،

 الشعبية.

االمف كالسبلمة في المنشآت النفطية كفاعمية تطبيؽ  .(2016باحكيرث، ليبيا، )؛ بف قديـ، سالـ  -

 (14) مجمد، مجمة األندلس لمعموم التطبيقية  .(OSHAK, GHSالمعايير كاألنظمة الدكلية )

 الجميكرية اليمنية. ، صنعاء،(6عدد )

 الرضا الوظيفي وأثره عمى أداء المعمم. (.2017بف صافي، عبد الكريـ )؛ بف مكفؽ، الميمكد -

. ية الجمفةالدراسة مقارنة بين المعمم في المدرسة العمومية والمعمم في المدرسة الخاصة بو 

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  ، الجمفة ،جامعة زياف عاشكر ، غير منشكرة الة ماجستيررس

 .الشعبية
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دراسة حالة  -أثر جودة حياة العمل في التقميل من حوادث العمل  (.2019بك جمعة، أحمد ) -

جامعة محمد خيضر، بسكرة ،  رسالة ماجستير غير منشكرة،  .الوادي-مؤسسة مطاحن سوفيا

 جميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ال

دراسة حالة  -أثر ضغوط العمل عمى الرضا الوظيفي(. 2015فطيمة ) ،بكتكر ؛ مفيدة ،بكعرار -

كمية  ،جيجؿ ة، رسالة ماجستير غير منشكر .  ىيالمؤسسة االستشفائية محمد الصديق بن يح

، الجميكرية جامػػعة جيػجػػؿ،مكـ التسييػػرقسػػـ عم ،العمكـ اإلقتصادية ك التجارية ك عمكـ التسيير

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 -تفعيل برامج السالمة والصحة المينية في بطاقة األداء المتوازن(. 2020بيكمي، نبيية ) -

جميكرية مصر  .منشكرة غير رسالة ماجستير .دراسة ميدانية عمى مستشفيات جامعة القاىرة

 العربية.

 - دراسة ميدانية .جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا يااللتزام التنظيمي .(2019)كرة نتمرابط،  -

رسالة . ام البواقي –جامعة العربي بن المييدي  -أم البواقي  -مؤسسة دار الثقافة نوار بوبكرب

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ماجستير منشكرة، 

-دراسة حالة .رة المخاطر في الصناعات الدوائية الفمسطينيةواقع إدا  (.2018جرايسة، إياد ) -

 أبك ديس،  /جامعة القدس ، غير منشكرة. رسالة ماجستير شركة بيت جاال لصناعة األدوية

 القدس، فمسطيف.

.  دراسة السبلمة كالصحة المينية فى أعماؿ تخزيف مصادر المعمكمات(. 2018حامد، أحمد ) -

المجمة الدولية لعموم المكتبات  المركزية الجديدة لجامعة القاىرة،  عمى المكتبةمنشكرة حالة 

 جامعة أسكاف، جميكرية مصر العربية . ، 2018 يكنيك -إبريؿ  (،2عدد ) (5مجمد ) ، والمعمومات
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االحتياجات التدريبية لدل عٌماؿ البناء كالتشييد  (. 2019فتيحة ) ، بف زكراؿ؛ رشيدة ،حجاج -

دراسات نفسية مجمة  .إدراؾ المخاطر كالكعي بكيفية التعامؿ معو يةالمينفي مجاؿ السبلمة 

، جامعة العربي بف مييدم، أـ البكاقي، الجميكرية الجزائرية  (12)، مجمد(1). عدد وتربوية

 .الديمقراطية الشعبية

دور جودة الحياة الوظيفية في تعزيز الرضا  .(2021يكسؼ ) ،بككدركف ؛ خالد ،خالفي -

رسالة  .ي لدى أعضاء ىيئة تدريس كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيرالوظيف

 .الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ماجستير غير منشكرة،

دراسة ميدانية ببنك   .ا باإلستقرار الوظيفيھجودة حياة العمل وعالقت (. 2018) سمية ،ختة -

 ،جامعة محمد بف مضياؼ ، غير منشكرة . رسالة ماجستيرالفالحة والتنمية الريفية بالمسيمة

 رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يك الجم

ى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع مالعوامل المؤثرة ع (.2017خركؼ، عكني ) -

غير . رسالة ماجستير غزة. دراسة حالة: شركات المقاوالت العامة في مدينة حمد القطرية

 غزة، فمسطيف. الجامعة اإلسبلمية،رة، منشك 

التعويض عن حوادث العمل واالمراض المينية  (.2020) بشيرم عبد الكريـ ؛ مركاف ،خنكفو -

الجميكرية الجزائرية  ، الكادمجامعػػػػػػػة  ، غير منشكرةرسالة ماجستير  .في التشريع الجزائري

 . الديمقراطية الشعبية

النظام القانوني لمتعويض عن حوادث العمل (. 2016) يرةسم لعقكف ؛ابتساـ رحماني، -

جامعة عبد الرحمف ميرة   غير منشكرة،رسالة ماجستير  .واألمراض المينية في التشريع الجزائري

 .الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبجاية، 
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رسالة  .اليندسيةبرنامج تطبيق قواعد السالمة المينية في المشاريع  (.2016) رشيد، انتصار -

 الجميكرية العراقية. ماجستير غير منشكرة، 

االلتزام التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين دراسة  (.2020صنقمي عائشة )؛ رقاني، شريفة -

 رار، جامعة العقيد أحمد دراية، كالية أد،  غيرمنشكرةرسالة ماجستير  .ميدانية ببمدية رقان

 .ية الشعبيةلجميكرية الجزائرية الديمقراطا

الثقافة المينية ودورىا في التقميل من حوادث العمل داخل المؤسسة  (.2018امينة ) ،سبلمة -

جامػعػة مػحمػد رسالة دكتكراة غير منشكرة،  .ان نموذج –مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة  -الصناعية

 .لديمقراطية الشعبيةالجميكرية الجزائرية ا كاالجتماعية، ةاإلنسانيكمية العمـك ، بسكرة ،خػيضػر

(. دور األنماط القيادية المعاصرة في تحقيق االلتزام التنظيمي. دراسة 2013) ىادمسمماف،  -

 . رسالة دكتكراةراء عينة من القيادات االدارية العميا في الشركات الصناعية العراقيةتحميمية آل

 جامعة سانت كميمينتس لمتعميـ المفتكح، بريطانيا.  غير منشكرة،

. مدل رضا المكظفيف عف أنظمة التعكيض كالحكافز(. 2017)، غديربك طكيمةأ ؛ريما طبازة، -

. بحث تدريب غزة العامميف في ككالة الغكث بقطاع غزة دراسة ميدانية عمى مكظفي كمية مجتمع/

 جامعة فمسطيف، غزة، فمسطيف.غير منشكر،  عممي

، .رسالة ماجستير غير منشكرةحة المينيةبرامج السالمة والص(. 2019عبد الرحيـ، ثناء ) -

 .يوالعراقالجميكريو جامعة بابؿ، 

نمكذج تطكير نظاـ األمف كالسبلمة المينية كاإلصحاح . (2015 )، خالد شنيشح؛ ، تكفيؽعجاؿ -

الجميكرية الجزائرية  ، 2015يكنيك،  ،(1)، العدد مجمة دراسات اإلقتصاد واألعمال -البيئي 

  .يةالديمقراطية الشعب
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أىمية الصحة كالسبلمة المينية في أداء  (.2018بف جركة، حكيـ ) ؛ محمد حاج، عجيمة -

مجمة الدراسات االقتصادية جامعة قاصدم مرياح، ، أعكاف الحالة المدنية - . دراسة حالةالعامميف

كرقمة، الجميكرية الجزائرية (  102 -90، ص ص ) 2018، (6(  العدد )3مجمد) ،المعاصرة

 .مقراطية الشعبيةالدي

األبعاد النفسية لمصحة كالسبلمة المينية لدل العامؿ دراسة بعنكاف  .(2015) عمكطي، عاشكر -

ص ، 2015، سبتمبر، 20عدد ( 7مجمد ) ، واالقتصاديةمجمة العموم االنسانية  .داخؿ المؤسسة

  .الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –جامعة المسيمة ( 244-233ص) 

(. الصحة كالسبلمة المينية كأثرىا عمى الكفاءة اإلانتاجية في المؤسسة 2007) عمي، حناف -

مجمة العموم اإلقتصادية . دراسة حالة مؤسسة ىنكؿ الجزائر مركب شمغكـ العيد .الصناعية

الجميكرية الجزائرية جامعة منتكرم قسطنطينة، (، 6( عدد )15، مجمد )والتسيير والعموم التجارية

   .ديمقراطية الشعبيةال

رسالة ماجستير غير . العالقة بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي .(2014) محمد ،فارس -

 غزة، فمسطيف. منشكرة، 

أثر توجو الصحة والسالمة المينية عمى جودة حياة العمل المدركة: (. 2019) جميمة، فطر -

ة من العاممين في المطارات الدولية في دراسة عمى عين  .الدور الوسيط لمتسويق الداخمي

 جيا، السكداف.لك جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنك  رسالة دكتكراة غير منشكرة، ،السودان

البيئة الداخمية واإللتزام التنظيمي بمؤسسة التضامن . (2016بكقريف إيماف )؛ فنينش سمطانة -

جامعة ماجستير غير منشكرة،  رسالة .نموذجاً  -الطاىير -SNCإلنتاج البالط والمونوكوش 

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -محمد الصديؽ بف يحي جيجؿ
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، كزارة العمؿ، مركز الديمقراطية كحقكؽ 11(. الطبعة 2019)  قانكف العمؿ الفمسطيني -

 العامميف، راـ اهلل، فمسطيف. 

 .سبلمة المينية في شركات االسمنتقراءة تحميمية في كاقع الصحة كال(. 2020قراكم، أحبلـ ) -

( 10مجمد)، مجمة بحوث االقتصاد والمناجم االردف.  –ال فارج ىكلسيـ  -دراسة حالة شركة.

  جامعة اصطيؼ، الجزائر.  ،2020ديسمبر،  ،10عدد،

دراسة حالة الوكالة الوالئية . أثر الرضا الوظيفي عمى أداء العاممين (.2019لركم، آماؿ ) -

جػػامعة محػػمد   غير منشكرة،رسالة ماجستير .  سكرة والوكاالت المحمية التابعة ليالمتشغيل لب

 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.خيضػػر، بسكرة، 

  داء الوظيفي لمعاممين.جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى مستوى األ(. 2014ماضي، خميؿ ) -

عماؿ، كمية رسالة دكتكراة غير منشكرة. قسـ إدارة األ، ةدراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطيني

  .التجارة، جامعة قناة السكيس، مصر

الدور الوسيط في لإللتزام التنظيمي في العالقة بين المناخ التنظيمي   (.2018) مبارؾ، محمد -

رطكـ، لكجيا، الخك جامعة السكداف لمعمكـ كالتكن رسالة ماجستير غير منشكرة،. واألداء الوظيفي

 السكداف. 

ى نكع كعدد اإلصابات لمعامميف في قطاع متأثير العمر كالمينة ع(. 2014) أحمد ،محجكب -

 Number 12 Volume 20 December - 2014 -جامعة بغداد   .التشييد في العراؽ

Journal of Engineering.بغداد،الجمهىرية العراقية ، 
رسالة ماجستير   .يمي وعالقتو باإلستقرار الوظيفيااللتزام التنظ . (2018 ) محركؽ، راكية -

 كرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يالجم -المسيمة  –جامعة محمد بكضياؼ   غير منشكرة،
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المؤسسة -حوادث العمل أسبابيا وأساليب خفضيا  (. 2013ىبة) ،مقركف ؛كمثكـ مسعكدم، -

اني حكؿ ظاىرة المعاناه في العمؿ بيف التناكؿ الممتقى الدكلي الث. المينائية بسكسيدة نموذجاً 

 ، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2013/جانفي /15/16ي، السيكمكجي كالسسيكلكج

تحسيف جكدة الحياة الكظيفية لقادة مدارس التعميـ العاـ بمصر آليات  .(2020مصطفى،عزة ) -

 ( 97-13ص ص) ،2020الربيع  (26)دعد ( 26مجمد ) ،مجمة اإلدارة التربوية  .مقترحة

 مصر. -جامعة القاىرة

(. قياس جكدة الخدمات مف كجية نظر العامميف كالمرضى في 2012مصمح، عطية )  -

، عدد مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات .في مدينة قمقيمية المستشفيات العاممة

 ف.، جامعة القدس المفتكحة، فمسطي2012، (، حزيراف27)

(.  درجة التحفيز والرضى الوظيفي والعالقة بينيما من وجية نظر مدراء 2015معاني، ناجح ) -

جامعة  غير منشكرة، ماجستيررسالة  .المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة

 ، نابمس، فمسطيف.الكطنية النجاح

 /moh.com-http://www.e 2010معمؿ الصيدلية كالتجييزات كالسبلمة،  -

. كزارة (. الصحة كالسبلمة المينية2015معيد التكصيؼ الكطني لمسبلمة كالصحة المينية ) -

 .منظمة العمؿ الدكلية، المجنة الكطنية لمسبلمة كالصحة المينية، راـ اهلل، فمسطيف، العمؿ

جكانب التآزر بيف السبلمة  :صحة المينيتافالسبلمة كال .(2006مكتػب العمػؿ الػدكلي ) -

 - 295الدكرة: - GB>295/ESP/3الكثيقة:  - لجنة العمالة كالسياسية اإلجتماعية –كاإلنتاجية 

 سكيسرا.جنيؼ، 

http://www.e-moh.com/
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لميكـ العالمي لنظاـ إدارة السبلمة كالصحة  2011التقرير العاـ (. 2011منظمة العمؿ الدكلية ) -

 ،جنيؼ،سكيسرا.لمستمر، منظمة الصحة العالميةأداة لمتحسيف ا  المينيتيف.

منشكرات منظمة  التكصيؼ الكطني لمسبلمة كالصحة المينية.(. 2015منظمة العمؿ الدكلية ) -

 كزارة العمؿ، راـ اهلل، فمسطيف.العمؿ الدكلية، 

( التقرير الخامس، 1الطبعة)  –(. إدارة العمؿ كتفتيش العمؿ 2011مؤتمر العمؿ الدكلي )  -

 كتب العمؿ الدكلي، جنيؼ، سكيسرا.م

جامعة الجزيرة  دراسة حالة معوقات الترقيات في مؤسسات التعميم العالي.(. 2014) ، مينكر -

 السكداف. جامعة الجزيرة،  غير منشكرة، رسالة ماجستير  .السودانية

ي معايير السالمة والصحة المينية في تحسين أداء العاممين ف (. 2012) ، بختةىدار -

جامعة ، وحدة ورقمة -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائر

 جميكرية الجزائر الشعبية.  غير منشكرة.. رسالة ماجستير قاصدي مرباح

 ماجستير غير منشكرة، رسالة .السالمة والصحة المينية، جامعة دمياط(. 2015أحمد) كنس، -

 ية.جميكرية مصر العرب القاىرة،

غير  . رسالة ماجستيرتأثير االلتزام التنظيمي عمى أداء الموظف(. 2017ياسية، بسمة ) -

 جامعة العربي بف مييدم، اـ البكاقي، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. منشكرة،
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 المالحق

 
 (1ممحؽ رقـ )

 ةاناالستب
 

 
 

 جامعة القدس المفتوحة
 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
 ماجستير اإلدارة والسياسات العامة

 

/ةالمح  أخي الفاضؿ/ أختي الفاضمة....  تـر
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
تيػػػـ ىػػػذه الدراسػػػة التػػػي  إلنجػػػاححسػػػف تعػػػاكنكـ معنػػػا،  ان أتكجػػػو إلػػػيكـ بفػػػائؽ االحتػػػراـ كالتقػػػدير راجيػػػ

إشـتراطات السـالمة المينيـة  "المكسػكمة بعنػكاف: ك ، الضفة الغربيةفي الفمسطينية   المؤسسة األمنية
نأمػؿ مػنكـ  ،"اإللتـزام التنظيمـي والرضـا الـوظيفيا عمـى وأثرىـكأحد عناصر جودة الحياة الوظيفيـة 

التفضؿ بالمشاركة الفاعمة كالبناءة، كالتي تشكؿ رافدان ميمان في إتماـ ىذه الدراسة، لذا نرجك تعػاكنكـ 
فػػػي تزكيػػػدنا بالبيانػػػات البلزمػػػة كالضػػػركرية، مػػػف خػػػبلؿ تعبئػػػة ىػػػذه االسػػػتبانة كاإلجابػػػة عمػػػى جميػػػع 

لػػذلؾ مػػف أثػػر جػػكىرم فػػي الكصػػكؿ إلػػى نتػػائج دقيقػػة يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا  األسػػئمة المطركحػػة، لمػػا
جميع اإلجابات سكؼ تككف مكضػع ثقػة، كسػكؼ تعامػؿ بسػرية تامػة،  أفكنكجو عنايتكـ  ،كتعميميا

كلػػف تسػػتخدـ إال ألغػػراض البحػػث العممػػي فقػػط، كلػػف يشػػار إلػػى أم اسػػـ مػػف األسػػماء المشػػاركة فػػي 
 .اإلجابة عمى ىذه االستبانة

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،،
 

 الباحث:                                              إشراف:
 محمد مصمح                                آمال عبد القادر بمبيسي ةد. عطي



 
 

 

213 
 

 لمعينة موضوع البحث: القسم األول: ىذا القسم يحتوي عمى المعمومات األساسية 
 

 في مربع اإلجابة المناسبة:( xأرجك منكـ كضع اشارة )
 الجنس:     ذكر                                انثى   

 (   40(                       ) اكثر من 40 - 30من )                         30العمر: اقل من 

 (  20) اكثر من                  (            20 -11من  )                      فما دون(  10سنوات الخبرة: )

 ماجستير فأعمى             المؤىل العممي:   دبموم فأقل                           بكالوريوس            

 رئيس /مسؤول  قسم         مشرف                   امل/ فني /انتاج           المسمى الوظيفي:  ع
                       

 مدير عام                        غير ذلك     ر دائرة                      مدي 
 
 

 
 القسم الثاني: يحتوي عمى مجموعة من البنود الخاصة بموضوع البحث:

 (xالمدرجة بكضع اشارة ) عبر/ م عف رأيؾ بإجابتؾ عف األسئمة التالية كذلؾ حسب الخيارات 
 

 كأحد عناصر جودة الحياة الوظيفيةمحاور اشتراطات السالمة المينية 
 

 إشتراطات السالمة المينية الخاصة بالمخاطر الفيزيائية المحور االول:
 

 ال ينطبق  بشدة ال ينطبق محايد ينطبق ينطبق بشدة السؤال الرقم

      تتكفر تيكية جيدة في مكاف عممي  1
      يكجد صكت ضجيج عاؿو في مكاف عممي 2
      تكفر الشركة درجة حرارة مبلئمة في بيئة العمؿ 3
يتـ تصميـ الشبكة الكيربائية لتتحمؿ األعباء  4

 الزائدة في مكاف عممي 
     

تتكفر قفازات كأحذية عازلة لمكيرباء عند إجراء  5
أعماؿ الصيانة لمتمديدات الكيربائية في مكاف 

 مميع

     

يتـ تصميـ سبللـ خاصة كمخرج آمف في حاالت  6
 الطكارئ مف قبؿ الشركة 
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 الميكانيكية الخاصة بالمخاطرالسالمة المينية  اشتراطاتالمحور الثاني: 
 ال ينطبق  بشدة ال ينطبق محايد ينطبق ينطبق بشدة السؤال الرقم

تكجد بطاقة تعريؼ عمى اآلالت كالمعدات  1
 خدمة في مكاف العمؿالمست

     

يكجد حكاجز حكؿ األجزاء المتحركة مف اآلالت  2
 المستخدمة في التصنيع

     

يتـ تشغيؿ اآلالت كالمعدات مف قبؿ العماؿ  3
 الفنييف المتخصصيف بالعمؿ عمى تمؾ االالت

     

تجرم أعماؿ صيانة دكرية لآلالت كالمعدات  4
 المستخدمة في مكاف عممي 

     

يفصؿ التيار الكيربائي عند اجراء أعماؿ الصيانة  5
 الدكرية

     

تتكفر مساحات كافية حكؿ اآلالت كالمعدات  6
 لمسماح بالمركر كعدـ إعاقة العمؿ

     

تحرص الشركة عمى إقتناء المعدات الحديثة  7
 األكثر أمانان 

     

 

 ر الكيماويةالمحور الثالث: إشتراطات السالمة المينية الخاصة بالمخاط

 ال ينطبق  بشدة ال ينطبق محايد ينطبق ينطبق بشدة السؤال الرقم
يكجد بطاقة تعريؼ عمى العبكات التي تحتكم  1

 المكاد الكيماكية 
     

تتكفر شفاطات لسحب األبخرة كالغازات السامة  2
 الناتجة عف تفاعؿ المكاد الكيماكية

     

يماكية بالكسائؿ يتـ التخمص مف نفايات المكاد الك 3
 المناسبة 

     

يتـ تخزيف المكاد الكيماكية بطريقة آمنة في مكاف  4
 عممي

      

ألتـز بإستخداـ الكمامات أثناء عممي في تصنيع  5
 األدكية

     

ألتـز بإرتداء المبلبس العازلة  لمحريؽ الخاصة بي  6
 أثناء عمؿ اإلختبارات كالتجارب في المختبر

     

      ـ بتعميمات مشرفي السبلمة في مكاف عمميألتز  7
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 السالمة المينية الخاصة بالمخاطر البيولوجية اشتراطاتالمحور الرابع: 

 

ينطبق  السؤال الرقم
 بشدة 

ال ينطبق   ال ينطبق  محايد ينطبق
 بشدة 

تقـك الشركة بإجراء الفحكص الطبية البلزمة لمعامميف  1
 قبؿ بدء العمؿ

     

الشركة بتطعيـ العماؿ ضد األمراض السارية تقـك  2
 كالمعدية

     

يكجد أماكف لئلستحماـ تتكفر فييا كافة المكاد المطيرة  3
 ككسائؿ النظافة الشخصية 

     

يتـ تصميـ المبنى بطريقة تمنع دخكؿ الحشرات  4
 كالقكارض 

     

يعزؿ أم عامؿ مصاب بمرض معدو حتى ال ينقؿ  5
 في مكاف العمؿالعدكل لآلخريف 

     

 

 اإللتزام التنظيمي محور
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة السؤال الرقم
      اشارؾ بعممية اتخاذ القرار في المؤسسة   1
      اعمؿ بركح الفريؽ الكاحد كأتعاكف مع الزمبلء 2
اشارؾ في كضع الخطط كاألىداؼ االستراتيجية  3

 لمشركة  
     

      اتحمؿ ضغط العمؿ  4
      أحتـر التسمسؿ اإلدارم كتعميمات رؤسائي في العمؿ 5
      التـز بالقرارات اإلدارية الصادرة عف رؤسائي في العمؿ 6

      أحرص عمى أداء ميامي في الكقت المحدد 7
 

 الرضى الوظيفي محور  

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة السؤال الرقم
      انا راضو عف بيئة العمؿ التي أعمؿ فييا 1
      انا راضو عف تقييـ أدائي في العمؿ مف قبؿ رؤسائي  2
      أنا راض عف المنصب الذم أعمؿ فيو 3
      يكجد لدم شعكرباألماف الكظيفي في عممي  4
      اشعر بالرضا تجاه زمبلئي  في العمؿ 5
      ئيسي المباشر باحتراـيعاممني ر  6
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  (2)ممحؽ رقـ 

 ةأسماء السادة المحكمين لالستبان

 مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم 

1 
 -ادارة  صبلح صبرمد. 

 راـ اهلل  فرع  -جامعة القدس المفتكحة تسكيؽ

 فرع راـ اهلل –جامعة القدس المفتكحة  إدارة شاىر عبيدد.  2
 سمفيتفرع  –جامعة القدس المفتكحة  رةإدا أمجد القاضيد.  3
 ابك ديس –جامعة القدس  إدارة يكسؼ حرفكشد.  4
 جامعة العربية االمريكية  إدارة رائد عريقات  د. 5
 راـ اهلل  –القدس المفتكحة جامعة  إدارة عكدة مشارقةد.  6

7 
المغة  محمكد مكسى زيادد. 

 أبك ديس –جامعة القدس  العربية

 

 

 

 

 

 

 

 


