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  اإلهداء

  

  إلى كل طالب يحمل نبراس العلم

  

  دتيإلى والدي ووال

  

  إلى زوجتي وأبنائي

  

  إلى جميع أفراد عائلتي

  

  أهدي ثمرة هذا الجهد

  

   سلطان التميميحمديوجدي محمد 



أ  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  رارإق
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة                

 جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة علميـة          وأن هذه الرسالة أو أي    , باستثناء، ما أشرت له حيث ورد     

  .ألي جامعة أو معهد

  

  لتوقيعا

  

  وجدي محمد حمدي سلطان التميمي

  

  2009    /        / :  التاريخ

  



ب  

  الشكر والتقدير
  

  بعد شكر اهللا عز وجل، ال يسعني إال أن أتقدم بشكري وامتناني ألستاذي الدكتور شريف أبو كرش 

  

  .أن كان فكرة إلى أن أصبح بهذه الصورةالذي رعى هذا العمل منذ 

  

  كما أتوجه بالشكر واإلمتنان إلى الكادر األكايمي واإلداري في برنامج التنمية الريفية وأخص بالذكر 

  

  .الدكتور زياد قنام  لما قدمه لنا من معلومات وإرشادات حول موضوع البحث العلمي 

  

   شكري للدكتور زياد قنام والدكتور شريف أبو  للدكتور حسين األعرج ، وأكرركما أتوجه بالشكر

  

  .لتفضلهم بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائها بتقديم النصح واإلرشاد كرش 

  

  كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة الفاضلين الذين قاموا بتحكيم اإلستبانة ، و إلى كل من ساهم في إنجاز 

  

  .هذا العمل 

  

  اإلمتنانفلهم جميعا مني وافر الشكر و

  

  

  وجدي محمد حمدي سلطان التميمي



ج  

  تعريفات

  
  :فيما يلي مدلول المصطلحات الواردة في هذه الدراسة 

  

ــسالمة   ــصحة وال ال

  المهنية

جميع األنشطة الهادفة إلى حماية القـوى العاملـة والمـواد واألجهـزة               :

والمكائن والمباني والمعدات من التعرض للحـوادث وظـروف العمـل           

  ).2009حمداني، ال. (السيئة

هـو داخـل مبـاني      : المكان والظروف التي يتم فيها العمل ، المكـان            :  بيئة العمل

هي ظـروف العمـل     : البلديات أو المواقع الخارجية للعمل ، الظروف        

الخرابـشة والعـامري ،     . (نفسه أو ظروف المناخ في موقـع العمـل          

2000. (   

 غير متوقع أو غير مخطط له يؤدي إلى         كل ما يقع ويحصل نتيجة لشيء       :  حادثة العمل

حمدي والحصان  .(الضرر بأحد عناصر اإلنتاج واإلنسان بالدرجة األولى      

 ،2008.(  

مؤسسة تمثل وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافـي وإداري معـين ،               :  البلدية

وتتمتع بشخصية اعتبارية وإستقالل مالي وإداري في نطاق ما يمنحهـا           

  ).1997لعام ) 1(يئات المحلية رقم قانون اله.(القانون

بلديات جنوب الـضفة    

  الغربية

  بلديات محافظة الخليل ومحافظة بيت لحم  :

الشخص المعين بقرار من مجلس الهيئة المحلية في وظيفة مدرجة فـي              :  الموظف

جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى موازنة الهيئة المحلية ويشمل         

 مقطوع أو بعقد على حـساب المـشاريع         الموظف المعين براتب شهري   

  ) .2004مشروع نظام موظفي الهيئات المحلية لسنة .( واألمانات

الطريقة التي يتم بواسطتها تنفيذ سياسات العمل من خالل سلسلة مكتوبة             :  اإلجراءات

من الخطـوات المتتابعـة زمنيـا حيـث تبنـى كـل خطـوة علـى                 

  ).2006المطيري ، .(األخرى

ردها نظام وهو عبارة عن وحدة مركبة تتكون من أجزاء ذات عالقـة            مف  :  األنظمة

مخـامرة وآخـرون،    .(متبادلة وتشكل في مجموعها تركيب كلي موحـد       

2002.(  



د  

تركيب معقد من األهداف ،السياسات ، اإلجراءات ، القواعد ، المهمات ،              :  البرامج

يذ عمل  الخطوات ، الموارد المستخدمة والعناصر األخرى الضرورية لتنف       

مخـامرة وآخـرون ،   .(ويجري دعمها بـاألموال والميزانيـات    . معين  

2002.(  



ه  

  قائمة المختصرات

  
التـي   إدارة الصحة والسالمة المهنية   

  1970تم إنشاؤها في أمريكا عام 
:Occupational Safety and 

Health Administration  : OSHA 

 International Organization:  منظمة المقاييس العالمية
for Standardization  : ISO 

معيار للـصحة والـسالمة المهنيـة       

 من قبل مجموعـة     1999وضع عام   

من المنظمات العالميـة المختـصة      

  بالصحة والسالمة المهنية

:Occupational Health and 
Safety Assessment Series  : OHSAS 

18001 

 International Labour:  منظمة العمل الدولية
Organization   : ILO 

هو معيار للصحة والسالمة المهنيـة      

وضع من قبـل المعهـد األمريكـي        

  للمواصفات

:American National 
Standards Institute  : ANSI.Z.10 

المركز الكندي للـصحة والـسالمة      

  المهنية
:Canadian Centre for 

Occupational Health and 
Safety

: CCOHS 

ائية للعلـوم   برنامج الرزم االحـص   

  اإلجتماعية
:Statistical ackage for 

Social Science : SPSS 



و  

  ملخص الدراسة 

  
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع ومعيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات               

  .رتقاء بمستواها، وتقديم مقترحات لإل, جنوب الضفة الغربية

  

 ، حيث تكون مجتمع     2008 وحتى نهاية    2007ل الفترة مابين شهر آذار      تم إجراء هذه الدراسة خال    

 موظـف  1768الدراسة من جميع موظفي وموظفات بلديات جنوب الضفة الغربية ، والبالغ عددهم        

واختيـرت عينـة    .  موظف في محافظة بيت لحـم        322 موظف في محافظة الخليل و     1446منهم  

ولجمع البيانات من العينة    ,  موظف وموظفة    285تكونت من   الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة و    

  .تم بناء استمارة استبيان كأداة للدراسة ، وتم التحقق من صدق األداة وثباتها

  

كما تمت المعالجة الالزمة للبيانـات باسـتخدام   . اعتمد الباحث المنهج ألوصفي إلتمام هذه الدراسة       

المتوسـطات الحـسابية ، اإلنحرافـات       , النسب المئوية    ,أساليب احصائية تمثلت باستخراج األعداد    

وإلختبار الفرضيات استخدمت نتائج إختبار ت وإختبار تحليل التباين األحادي ، وذلـك             . المعيارية  

  ). SPSS(باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

  

ت جنـوب   وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي بلـديا              

الضفة الغربية  في جميع مجاالت الدراسة ،وتمثل ذلك في الكشف عن ضعف في رقابـة الجهـات       

الحكومية المختصة على تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية، وضعف دور إدارات البلـديات             

عمل من ناحية تطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة المهنية، وكذلك تدني مستوى سالمة بيئة ال             

  . المتوفرة في البلديات ، وتدني مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنية لدى موظفي البلديات

  

كما وتمثلت أبرز معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيـة                

 على إجـراءات  في افتقار البلديات إلى دوائر تختص بالسالمة المهنية ، تدني دور الحكومة بالرقابة          

  .الصحة والسالمة المهنية ، وقصور تشريعات السالمة المهنية المتبعة في البلديات

  

أما أبرز اآلليات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة في بلديات جنوب الضفة الغربية فتمثلـت               

هنية ، توفير   في ضرورة عقد الدورات التدريبية  للموظفين ، نشر الوعي والتثقيف حول السالمة الم             

  .كل ما يلزم من أدوات ومعدات للسالمة المهنية ، وإجراء فحوص طبية أولية ودورية للموظفين



ز  

كما وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في إستجابات الموظفين حول مقترحـات تطـوير إدارة                

  .الصحة والسالمة المهنية باختالف متغيراتهم الديموغرافية 

  

صى الباحث بضرورة استحداث دوائر بطواقم مختصة من أجل متابعة شؤون           وفي ضوء النتائج أو   

الصحة والسالمة المهنية في البلديات ، نشر الوعي والتثقيف ، تكثيف عقد الدورات التدريبية حول               

الصحة والسالمة المهنية ، رفع مستوى السالمة في بيئة العمل ، تـوفير أدوات ومعـدات الوقايـة       

ة على إجراء الفحوصات الطبية األولية والدوريـة للمـوظفين ،وتفعيـل دور             الشخصية ، المحافظ  

الجهات الحكومية المختصة من حيث التشريعات والرقابة وتـأمين المراكـز الـصحية ومراكـز               

  .التدريب



ح  

Proposal for Developing the Occupational Health and Safety 
Management in the Southern West Bank Municipalities 
 
Abstract 
 
This study aimed to introduce the reality of the occupational health and safety management 
in the southern west bank municipalities, identifying the obstacles which prevent its 
development, and proposing some recommendations towards a professional occupational 
health and safety Management. This study was conducted during the period from March 
2007 till the end of 2008. The study population was composed of 1768 male and female 
employees from the southern west bank municipalities out of which 1446 employees from 
the Hebron metropolitan area and 322 from Bethlehem governorate. The sample of this 
study was selected according to the Simplified Random Method which was composed of 
285 employees. 
 
In order to collect data from the sample, a specific questionnaire form was designed as a 
main study instrument which was proven as a reliable and valid study instrument. To carry 
out the study, the researcher adopted the descriptive method. The Data was processed by 
using statistical methods represented in Numbers, Means, Standard Deviations, and 
Percentages. For testing theories, the results of (t-test), (ANOVA test) were used by means 
of Statistical Packages (SPSS). 
 
The outcome of the study showed that, The general practice of the occupational health and 
safety management in the southern west bank municipalities was not professional in all the 
scope of the study. This was obviously noticeable in the unprofessional implementation of 
safety inductions and practices within those municipalities due to lack of administrative 
control. In addition, weak monitoring and auditing by the authorized governmental 
departments made the problem even worse. The main obstacle which prevented the 
occupational health and safety management development in the southern west bank 
municipalities represented in the absence of Health and Safety Environment departments in 
those municipalities and the proper monitoring and auditing by the government.  
 
The main suggestion for Developing the occupational health and safety management in the 
southern west bank municipalities is represented by carrying out training courses for 
employees, paying awareness interests in the field of occupational health and safety, 
providing all necessary safety tools and instruments, and performing elementary and 
periodical medical examinations for all employees. The study has shown also that there 
was no significant difference amongst the employees in their responses towards developing 
the occupational health and safety management despite their different locations. 
 
The researcher has concluded his recommendations in establishing new Health and Safety 
Environment departments in all municipalities, training courses, safety inductions, defining 
scope, preparing regulations and policies, providing the necessary tools, and performing 
periodical medical examinations for all employees in addition to the proper control and 
monitoring by the governmental authorities 
. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  
 فرضـياتها،  أسـئلتها،  الدراسـة،  مشكلة   المهنية،السالمة  الصحة و يتضمن هذا الفصل مقدمة عن      

  .ومحدداتها حدودها أهدافها، أهميتها،

  

   مقدمة1.1

  

 ومتعة الحياة إال    ستقرارباإل وال يشعر    مهنته،ة نفسه من مخاطر     يهتم اإلنسان فطريا منذ القدم بحماي     

ولقد جاء اإلسالم بتشريعاته لتعزيز هذه الفطـرة        . إذا توافرت له السالمة في نفسه وماله وما حوله        

ومـا أرسـلناك إال رحمـة       "  قال تعالى    أجمعين،وحفظ نظام الكون واإلنسان وليكون رحمة للناس        

 وليحقق لإلنسان سعادة الدارين وذلك بتحـصيل المـصالح          ،) 107  آية نبياء،األسورة  " ( للعالمين  

   ).2004 لطريقي،ا  (.والمالودرء المفاسد وحماية الدين والنفس والعقل والنسل 

  

فمنذ القدم وبحكم الفطرة استعمل اإلنسان األدوات والوسائل الحجرية والمعدنية والجلدية والصوفية            

ولقد تنـامى اإلهتمـام   . والوقاية من عوارض البيئة التي يعيش ويعمل فيها     كنوع من أنواع الحماية     

بموضوع الصحة والسالمة المهنية مع التطور التكنولـوجي ألدوات ووسـائل العمـل وضـرورة               

   ) .2000حلمي والعفشوك ،  (.استخدام بعض مستلزمات اإلنتاج كالمواد الكيماوية

  

 وغيـاب   المتنوعة، وظهور اآلالت    الصناعية،ثر الثورة   إتطور التكنولوجي السريع     ال  هذا وفي ظل 

هتمام بكمية اإلنتـاج باعتبـاره الهـدف الرئيـسي           وحصر اإل  العمل،التشريعات التي تنظم شؤون     
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إغفال العنصر البشري وإهمال جوانـب الـسالمة فـي          كانت النتيجة    آنذاك،للمؤسسات الصناعية   

 مما دفع المفكرين إلى     عملهم،وتردي أحوالهم وظروف    ارتفاع عدد اإلصابات بين العاملين      و العمل،

 وأثمرت جهودهم عن إصدار أنظمة للسالمة المهنية        شؤونه،المطالبة بتحسين ظروف العمل وتنظيم      

   ).1992 الخلف،( .كلها لم تكن إنوقوانين للعمل أصبحت تطبق في معظم دول العالم 

  

 م،  1970عـام   ) (OSHAلـسالمة المهنيـة     ففي أمريكا قامت الحكومة بإنشاء إدارة الـصحة وا        

ووظيفتها الرئيسية تأمين ظروف السالمة والصحة للعاملين مع تطـوير وتحـديث عمـل أنظمـة                

السالمة، محذرين من العمل الذي له عالقة باألمراض واإلصابات والعمل على تأمين أبحاث لحـل               

   ).1992لثبيتي، ا. (المشاكل المهنية والسالمة الصحية

  

 م بتأسيس قسم لتدريس الطـب  1978 بريطانيا فقد قامت الكلية الملكية لألطباء في لندن عام    أما في 

المهني وفقا للمعايير الدولية من أجل إعداد كوادر مدربة ومختصة لإلشراف على شؤون الـصحة               

  .) Chaning , Ridlay and (1999 .المهنية في المصانع والمؤسسات

  

مية في إصدار مواصفات عالمية إلدارة الصحة والـسالمة المهنيـة،           وتوالت بعد ذلك الجهود العال    

بالدعوة إلى تجهيز مواصـفات ومعـايير إلدارة أنظمـة           ) ISO(فقامت منظمة المقاييس العالمية     

الصحة والسالمة المهنية، فقام معهد المواصفات البريطاني بالتعاون مع بعض المنظمات العالميـة             

، وبهدف تحفيز العـاملين لإلهتمـام   ) OHSAS 18001( م وهو 1999بإصدار معيار جديد عام 

بتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية ، قامت منظمة العمل الدولية بإصدار دليل للصحة والسالمة              

ومؤخرا قام معهد المواصفات فـي أمريكـا بتطـوير     . 2001عام ) ILO-OSH 2001(المهنية 

  .ANSI.Z.10.  (CCOHS,2005)مواصفات ومعايير جديدة باسم 

  

عمل فيه أعداد وافـرة مـن العـاملين لتحقيـق           توبالنسبة لقطاع البلديات فهو قطاع خدمي أساسي        

حتياجات األساسية للسكان في المدن واألرياف كالماء والكهرباء والنقل والطرق وتأمين النظافـة             اإل

ات التي تنقـل األمـراض      العامة وترحيل مخلفات اإلنسان ومكافحة الحشرات والقوارض والحيوان       

 مدينة أو قرية إنما هـو    الحضاري والصحي الذي تتصف به أي      ن المظهر إو .وتنشرها بين السكان  

ن القيام بهذه الواجبات يعـرض      إو.جباتهانتيجة للنشاط الفعلي لهذا القطاع الخدمي وتنفيذ مهامه وو        

رض ألضرارها مـن مخـاطر      العاملين في هذا القطاع إلى التماس مع مخاطر هذه األعمال والتع          

ت سـليمة   اجـراء إالقيام بهذه المهام واألعمال يستوجب توفير شروط عمل و        و.وملوثات وغير ذلك  

 المهنيـة، توفر بيئة عمل آمنة وتحقق للعاملين بها الحماية من مخاطر العمل واإلصابة باألمراض              
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على حمايـة العمـال     وذلك من خالل تطبيق برامج صحة وسالمة مهنية وتدريب كوادر المشرفين            

جل تحقيق سالمة العاملين وسالمة المنشآت والمعدات وسالمة        أوتطبيق شروط السالمة بالعمل من      

  ). 1994 ،النحاس ( .المواطنين

  

نـشاء الـسلطة الوطنيـة    إن هيئات الحكم المحلي والبلديات كانـت حتـى   إ فلسطين ف وعلى صعيد 

لى أن تكـون هـذه الهيئـات        إاألمر الذي أدى    شراف جهات غير فلسطينية     إالفلسطينية تقع تحت    

والبلديات بمثابة مراكز تابعة للسلطة المركزية األجنبية وتقوم بخدمة مصالحها في المقـام األول ،               

-1516(فلسطين لفترة طويلـة للحكـم التركـي          خضعت   فقد.وليس خدمة المواطنين الفلسطينيين     

 لتكون الضفة الغربية    1948سمت قسرا بعد    ، وق ) 1948-1917(نتداب البريطاني ، ثم لإل  ) 1917

سرائيل على  إدارة المصرية ، في حين أقيمت دولة        تحت الحكم األردني ، وقطاع غزة تحت حكم اإل        

سرائيلي للبقية المتبقية من فلـسطين عـام        حتالل اإل وبعد اإل . الجزء األكبر المغتصب من فلسطين      

لى عـدم   إكل ذلك أدى    . ية بالكامل سرائيلاإل ، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة         1967

قامـة هـذه    إنما كان الهدف األساسي مـن إ      ووهيئات الحكم المحلي في فلسطين،      تطور مؤسسات   

  .المؤسسات هو بسط سيطرة السلطة المركزية األجنبية ومساعدتها في جمع الضرائب

  

هتمام بمؤسـسات    أن تقوم باإل   نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ، كان عليها      إ ومع   1994وفي العام   

فقامت الـسلطة   .ن قادرة على القيام بدورها في بناء الدولة         ووهيئات الحكم المحلي ، وذلك حتى تك      

 بتأسيس وزارة الحكم المحلي والتي تعنـى بالهيئـات والمؤسـسات            1994الوطنية الفلسطينية عام    

 العمـل علـى ترسـيخ األسـس         داريا وتنظيميا وماليا من خـالل     إالمحلية وتعمل على تطويرها     

قـانون  قرار  إ تم   حيثصاصات والصالحيات ،    ختعطائها المزيد من اإل   إمركزية و الديمقراطية والال 

قـانون  صـدار   إوكذلك من الناحية القانونية والنظرية تم        . 1996نتخابات للهيئات المحلية عام     اإل

لديات والمجالس البلديـة وهيئـات      ، والذي يبين طبيعة عمل الب      1997 عام   )1(رقم  الهيئات المحلية 

  .ستويات الحكم األخرى في فلسطينالحكم المحلي ويحدد هيكليتها وعالقاتها بم

  

 تضع أنظمة ولوائح     قانون الهيئات المحلية على نصوص عامة وأعطى البلديات حرية ألن          احتوىو

اللية فـي اختيـار     لى حد ما ومنحها اسـتق     إوبذلك اعتبرها القانون هيئات مشرعة      تنفيذية مفصلة،   

وقد وضح القانون وظائف وصالحيات المجالس البلدية والتي تتـضمن          .الخدمات  األولويات لتقديم   

تالفها ، وكذلك اتخاذ جميـع      إالنظافة العامة من جمع النفايات من الشوارع واألماكن العامة ونقلها و          

  .فشي األوبئة بين الناس جراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تحتياطات واإلاإل
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بالدرجـة  وبحكم هذه المسؤوليات أن تحرص على سالمة موظفيها         وبذلك كان لزاما على البلديات      

 ،  لهـم صابات العمل وتوفير ظروف األمان والسالمة       إ الوسائل الكفيلة بالحد من      أن تتبع واألولى،  

 .صابات العمـل    إوادث أخطار و  وأن توفر التأمين ضد ح    .وتقديم الخدمات الصحية لهم ولعائالتهم      

  ).2004شتيه،إ(

  

حـال دون قيامهـا     داريا هشا   إبأن البلديات في فلسطين ورثت نظاما       ) 2006(وقد ذكر أبو سمرة     

كفـاءات والخبـرات فـي       وساهم في انتشار الفساد والمحسوبية وغياب ال       ،بمهمات وخدمات فعالة  

ري وتفعيله بما يخدم مصلحة المواطنين ويزيد       دالى تحديث نظامها اإل   إ بحاجة   مجاالت عديدة، وأنها  

  .داريفاعلية البلديات في المجتمع، وذلك من خالل اتباع أسس التطوير اإل

  

المناط بالبلديات نحو تنمية وتطوير المجتمع عمومـا،        أهمية الدور   ما أشير اليه أعاله من      من خالل   

وتعثر البلديات فـي    يات خصوصا ،  وخطورة األعمال التي تمارسها شريحة واسعة من موظفي البلد        

وغياب الدراسات التي تبحث بشكل مباشـر واقـع إدارة          القيام بدورها المنشود في كافة المجاالت،     

دارة إ واقـع والتي تناولت   برزت أهمية هذه الدراسة      الصحة والسالمة المهنية في بلديات فلسطين،     

 نجـازات العلميـة  ووقفت على أهـم اإل  ية في بلديات جنوب الضفة الغربية،الصحة والسالمة المهن 

دارة الصحة والسالمة المهنية في البلـديات       إ وبحثت معيقات تطوير      في هذا المجال،   عالميا ومحليا 

  .رتقاء بمستواها، وقدمت مقترحات تساهم في اإلالمبحوثة

  

   مشكلة الدراسة 2.1

  

بلـديات جنـوب    مهنية في    التعرف على واقع إدارة الصحة والسالمة ال       تتلخص مشكلة الدراسة في   

  .رتقاء بمستواها و تقديم مقترحات تطويرية لإلتطويرها، والكشف عن معيقات ،الضفة الغربية

  

  أهمية الدراسة 3.1

  

يستمد موضوع الصحة والسالمة المهنية أهميته من أهمية الدور الذي يؤديه العنصر البشري الذي              

المحافظة عليه هي حماية للمؤسسة ككل ومحافظة        فحماية هذا العنصر و    اإلنتاج،يعتبر أهم عناصر    

 والتي لها الدور األكبر في إرسـاء دعـائم النجـاح ألي             فيها،على الكفاءات والخبرات الموجودة     

 حيث أن أي قصور في تطبيق أنظمة الصحة والسالمة المهنية ينعكس على الفرد ومن ثم                مؤسسة،

  :اط التالية وتكمن أهمية هذه الدراسة في النق.المؤسسةعلى 
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نجازات العلميـة التـي     تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في أنها تقف على أهم اإل            •

جـراءات الـصحة    إتوصلت اليها الدراسات فيما يتعلق بأسس التطبيق الـسليم ألنظمـة و           

الضوء على واقـع إدارة     تلقي  هذه الدراسة   ن  إوالسالمة المهنية ، أما من الناحية التطبيقية ف       

 عـن معيقـات تطبيـق       تكشفحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية و        الص

  .ها ا،و تقدم مقترحات تطويرية لإلرتقاء بمستوبرامج الصحة والسالمة المهنية فيها

 البلديات في أنها تطلعهـم علـى        موظفو  لمجتمع الدراسة وهم   تكمن أهمية الدراسة بالنسبة    •

 وما يترتب على ذلك من الحفاظ علـى صـحتهم           المهنية،مة  ت السال اجراءإلتزام ب أهمية اإل 

 وأنها تساهم في تحفيزهم للعمل على المبادرة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم فـي        وسالمتهم، كما 

  .الخطرةالتعامل السليم مع األعمال 

تساعد هذه الدراسة القائمين على إدارة البلديات في اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل تطبيـق               •

 واقتراحها  الخلل، وذلك بكشفها عن مكامن      البلديات، الصحة والسالمة المهنية في      جراءاتإ

  .الدراسةللحلول على ضوء نتائج 

هذه الدراسة من الدراسات النادرة في مجال الصحة والسالمة المهنية وسوف تـساهم فـي                •

  .الفلسطينيةثراء المكتبات إ

 ذات العالقة بموضوع الدراسـة صـورة        تالمؤسساتقدم هذه الدراسة ألصحاب القرار في        •

جراءات الصحة والسالمة المهنية فـي بلـديات        إ تطبيق أنظمة و    ومعيقات شاملة عن واقع  

 مما يساهم في توفير جهودهم ويعينهم على وضع آليات مباشرة لحل            الغربية،جنوب الضفة   

  .القائمةالمشاكل 
 

   أهداف الدراسة4.1 

  

  :تمثلت اهداف الدراسة فيما يأتي

  

  .الغربيةدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة إالكشف عن واقع  •

 مة المهنية فـي بلـديات جنـوب الـضفة         دارة الصحة والسال  إالكشف عن معيقات تطوير      •

  .الغربية

رتقاء بمستوى إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب         تقديم مقترحات تطويرية لإل    •

  .الضفة الغربية

 تطـوير إدارة الـصحة      مقترحات البلديات حول    موظفي  في درجة استجابات   ديد الفروق تح •

 .متغيرات الديموغرافيةالوالسالمة المهنية في البلديات باختالف 
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  ةأسئلة الدراس 5.1

  

   :التالية  األسئلةتحاول الدراسة اإلجابة عن

  

 :حيثمن  وذلك ؟ لغربية ما واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة ا •
 

o   ت الـصحة  اجراءإمدى التزام إدارات بلديات جنوب الضفة الغربية بتطبيق أنظمة و

  .وتقييم من تخطيط وتنفيذ ورقابة والسالمة المهنية في كافة العمليات اإلدارية

o مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في بلديات جنوب الضفة الغربية. 

o  ت الصحة والسالمة المهنيةاجراءإديات بأنظمة و في البلالموظفينمدى إلمام. 

o  ت الصحة والسالمة المهنيةاءإجرا بتطبيق  في البلدياتالموظفينمدى التزام. 

o       وإجـراءات لتزام بتطبيق أنظمـة     مدى رقابة الجهات الحكومية المختصة على اإل 

 .الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية

  

ستوى إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيـة    معيقات تطوير م   ما •

 : ن حيث موذلك

  

o  الصحة جراءات إدارات البلديات في تطبيق أنظمة وإالمعيقات المتعلقة بدور  

o  المهنيةوالسالمة.  

o    جـراءات الـصحة    إأنظمـة و   بتطبيـق     البلديات موظفيالتزام  بالمعيقات المتعلقة

 .والسالمة المهنية

  

 فـي   رتقاء بمستوى إدارة الصحة والـسالمة المهنيـة        التطويرية الالزمة لإل   المقترحات ما •

 :حيثمن  وذلك  جنوب الضفة الغربية ؟ بلديات

  

o  المهنيةتخطيط برامج الصحة والسالمة.  

o المهنيةة تطبيق برامج الصحة والسالم. 

  

باتهم حـول  اسـتجا  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين موظفي البلديات فـي درجـة   •

يات جنوب الضفة الغربيـة تعـزى       مقترحات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلد       
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 الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، طبيعة العمل، الصفة الوظيفية، عمر البلدية،          : إلى

 عدد الموظفين ؟

  

  فرضيات الدراسة 6.1

  

  :يلي كما )≥ 0.05 ( αعند مستوى الداللة  ليتم اختبارها ة فرضيإلى) 4 (سؤال الدراسةتم تحويل 

 حـول الموظفين   بين استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

الجـنس ، المؤهـل العلمـي ،         تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في البلديات تعزى          مقترحات

  .ر البلدية ،عدد الموظفينسنوات الخدمة ، طبيعة العمل ، الصفة الوظيفية ، عم

  

   حدود ومحددات الدراسة 7.1

  

  .بلديات جنوب الضفة الغربية بكافة أقسامها ومرافقها: الحدود المكانية •

 وحتى نهايـة    2007 هذه الدراسة في الفترة ما بين بداية شهر آذار         أجريت: الزمنيةالحدود   •

  .2008عام 

بية الذين هم على رأس عملهم في كافة        موظفو بلديات جنوب الضفة الغر    : الحدود البشرية    •

  .أقسام ومرافق البلديات المبحوثة 

  .تقتصر على المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: لحدود المفاهيميةا •

تتحدد هذه الدراسة بالمنهج واألدوات والمعالجات اإلحصائية الـوارد         : لمحددات اإلجرائية ا •

  .استخدامها في الدراسة

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي       تقتصر على   : يات والدراسات السابقة    حدود األدب  •

مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة، حيث لم يتمكن الباحث من الحصول على دراسـات             

  .تبحث موضوع الصحة والسالمة المهنية في البلديات بشكل مباشر 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  طار النظري والدراسات السابقةاإل
  

   اإلطار النظري1.2

  

طار  اإلويتكون، يتناول هذا الفصل الخلفية النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة 

طار القانوني من ثالثة محاور رئيسية، المحور األول يبحث في ماهية السالمة المهنية واإلالنظري 

دارة إعن يتحدث والمحور الثاني ، دارية المرتبطة بهذا الموضوعيعرض بعض النظريات اإللها و

دارة السالمة المهنية في كافة المؤسسات على وجه العموم إالبلديات ثم يتعرض ألهداف ومتطلبات 

دارة ودور الموظف ودور الجهات الحكومية المشرفة على تطبيق متطلبات وذلك من حيث دور اإل

 فيتناول الحديث عن بيئة العمل ومخاطرها، وأهم مظاهرها مة المهنية ، أما المحور الثالثالسال

  .ي حوادث العمل واألمراض المهنيةالسلبية وه

  

  :دارية المتعلقة بهاماهية الصحة والسالمة المهنية واإلطارالقانوني لها والنظريات اإل .1.1.2

  

  :مهنية تلخصه الدراسة ادانهاالطار النظري المرتبط بالصحة والسالمة ال

  

  : ماهية الصحة والسالمة المهنية.1.1.1.2

  

 واجتماعيا، بشكل عام على أنها حالة من اكتمال لياقة الشخص بدنيا وعقليا ونفسيا الصحةعرفت 

 بأنها عرفتفقد  أما السالمة. )2000 مزاهرة،( .الداءالمرض أو وال تقتصر على مجرد انعدام 
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 الناتجة والخسائر اإلصابات من التقليل وعرفت أيضا بأنها ،حوادث الب وحركه يفكر عقل

  .)2004  ،الدوسري( .الطبيعية والكوارث ث،دالحوا مثل المدروسة غير األعمال عن

  

على أنها مجموعة من القوانين واللوائح  موحدكمفهوم  الصحة والسالمة المهنية وعرفت

   ).2000حلمي والعفشوك، . (  الحوادث واألخطارواإلرشادات وضعت لحماية عناصر اإلنتاج من

 حماية مختلف العمال من التأثيرات الصحية إلىعلى أنها مجال يهدف ) 2003(عقايلة وعرفها 

الخطرة الفورية أو بعيدة المدى والتي يمكن أن تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو 

 وتحسين المخاطر، هذه إلىقنية والشخصية المؤدية شروطه من خالل معالجة العوامل البيئية والت

   .مناسبةماعية  بشكل يوفر تمتع العمال الدائم بصحة بدنية وعقلية واجتوشروطه،بيئة العمل 

  

كما عرفتها منظمة العمل الدولية على أنها جميع األنشطة الهادفة إلى حماية القوى العاملة والمواد 

الحمداني، . (عدات من التعرض للحوادث وظروف العمل السيئةواألجهزة والمكائن والمباني والم

2009.(  

  

بناء على ما تقدم يرى الباحث أن الصحة والسالمة المهنية تسعى وفق مفهومها الحديث إلى حماية 

 فالحماية من أخطار .والنفسية وأي كان نوع وطبيعة عمله من أخطار مهنته المادية يعمل،كل من 

األعمال الصناعية وإنما تشمل كافة األعمال من إدارية وإنشائية وزراعية العمل ال تقتصر على 

  .وخدمية وغيرها

  

  :والمحلي القانوني للصحة والسالمة المهنية على المستوى الدولي والعربي طارإل ا.1.1.2.2

  

اية  بمسائل الصحة والسالمة المهنية وحم1919عام  في إنشائهادولية منذ لقد اهتمت منظمة العمل ال

صابات الناجمة عن إل حيث جعلت من أهدافها حماية العاملين من العلل واألمراض واالعمل،بيئة 

 وذلك لمواجهة بعض األول،هتمام في اعتمادها ثالث توصيات في عامها إل ولقد تجلى هذا ا.عملهم

 وتدعو ،الخبيثةبشأن الجمرة ) 3( وهي التوصية رقم آنذاك،األمراض المهنية التي كانت منتشرة 

 والتوصية رقم الخبيثة، اتخاذ الترتيبات الالزمة لتعقيم الصوف الذي يشتبه تلوثه بجراثيم الجمرة إلى

بشأن تحريم استعمال ) 6( والتوصية رقم بالرصاص،بشأن حماية النساء واألحداث من التسمم ) 4(

ي التوصية رقم  أصدر مؤتمر العمل الدول1953وفي عام  .الثقابالفسفور األبيض في صناعة 

لزام صاحب العمل باتخاذ العديد من إبشأن حماية صحة العمال في أماكن العمل وتضمنت ) 97(
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جراء إجراءات الفنية للحماية ضد األخطار التي تهدد صحة العمال بما في ذلك التدابير واإل

نها  عت وتوالت بعد ذلك المؤتمرات وصدرالمهنية،خطار عن األمراض الفحوص الطبية واإل

زالة إ من حيث العمل،توصيات عديدة تتعرض لتدابير الوقاية والحماية الواجبة على صاحب 

 وتوفير الالزمة، وضمان تقسيم أماكن العمل وتجهيزها بالمعدات وتقليلها،والتحكم فيها األخطار 

  .عمل صحية ورصدها وتقييمهابيئة 

  

 والسالمة المهنية وبيئة العمل على أن تقـوم         الخاصة بالصحة ) 155(تفاقية الدولية رقم    كما تؤكد اإل  

  .المهنيةكل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية منسقة بشأن بيئة العمل والصحة والسالمة 

وعندما أنشئت منظمة العمل العربية أولت اهتماما كبيرا بحماية القوى العاملة العربية من المخاطر              

سالمة والصحة المهنية وتجلى ذلك في اعتماد مـؤتمر          تطوير مستويات ال   إلى حيث سعت    المهنية،

 بشأن المـستوى األدنـى للتأمينـات        1971لعام  ) 3(تفاقية رقم   العمل العربي في دورته األولى اإل     

 .المهنيـة حيث نصت على أن تشمل منافع التأمين حالة حـوادث العمـل واألمـراض               جتماعية  اإل

  ).2003عقايلة،(

  

 ، أكـدت    1977لعـام   ) 7(رقم  تفاقية العربية   من اإل ) 15(ن المادة   إ على المستوى العربي ف    وأيضا

نشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية ولجان على مستوى المنـشآت ذات              إعلى أنه يجب    

 اعتمد مؤتمر العمل العربـي      1981وفي عام   . ) 2002حرب ،    (.النشاط الذي قد ينشأ عنه خطر       

  ).2003عقايلة ،( .العملروط وظروف بيئة في دورته التاسعة توصية لتحسين ش

  

حتالل على مـا    قتصاد الفلسطيني خالل أربعون عاما من اإل      على المستوى المحلي فقد اعتمد اإل     أما  

 ليـتالءم مـع     الفلـسطيني، قتصاد   التي استهدفت تشويه اإل    اإلسرائيلية،كانت تمليه عليه السياسات     

وفـي سـنوات    .الفلـسطينية ي والخدماتي في األسواق سرائيلية للعمالة والتصريف السلع   الحاجة اإل 

عطاء اهتمام كاف لموضوع الصحة والسالمة المهنيـة        إحتالل ب ة لم تقم سلطات اإل    يلحتالل الطو اإل

 السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض أماكن       إلى أن انتقال السيادة الجزئية      إال.الفلسطينيةفي المنشآت   

 ، وما تبعها من توسيع لتلك السيادة في بعض المنـاطق            1994م  ة الغربية وقطاع غزة في عا     الضف

راضي قطاع غزة ، نقل عمليا مـسؤولية سـلطات          أالجغرافية األخرى في الضفة الغربية ومعظم       

 إلـى نتهاكات التي يواجهها العمال الفلسطينيين في المنشآت الفلسطينية         سرائيلي عن اإل  حتالل اإل اإل

سطينية التي أصبحت هي المسؤول األول عما يتعـرض لـه العمـال             مسؤولية السلطة الوطنية الفل   

حتالل أمامهـا   الفلسطينيين من انتهاكات في هذه المنشآت ، بالرغم من الصعوبات التي يفرضها اإل            

  ) .ب2007 الخواجا،( .للقيام بواجباتها تجاه ذلك 
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 بقـانون   عمل سـمي  صدار قانون حديث لل   إ نجحت السلطة الوطنية الفلسطينية في       2000وفي عام   

 ، وبصدوره أصبح لزاماً إصدار التشريعات المكملة لهذا القانون  وذلك            2000لعام  ) 7(العمل رقم   

والتي أحالت الصالحية في إصدارها  لمجلس الوزراء وبعضها لـوزير            ،   بموجب نصوص مواده  

دي والعدالـة   قتـصا  المساهمة الفاعلة في تحقيـق النمـو اإل        منرة العمل   اوذلك لتمكين وز  . العمل

نتـاج، العمـال    جتماعية، وتحديث تشريعات العمل، وترسيخ عالقات عمل بناءة بين طرفـي اإل           اإل

رتقاء بمستوى وتأهيـل    وأصحاب العمل، واحترام الحرية النقابية، وضمان توفير العمل الكريم، واإل         

  : وتشمل تشريعات العمل ما يلي.العمالوإنتاجية 
 

  2000لسنة ) 7(عمل الفلسطيني رقم قانون ال •

  :وهي, 2000لسنة ) 7(عمل الفلسطيني رقم التشريعات الثانوية الصادرة بموجب قانون ال •

  

o األنظمة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني.  

o القرارات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني.  

o التعليمات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني.  

  

من ) 92, 91, 90(ت في الفصل الرابع من الباب الخامس في المواد          فالصحة والسالمة المهنية جاء   

من قـانون العمـل لمجلـس      ) 90(وقد أحالت المادة    , 2000لسنة  ) 7(قانون العمل الفلسطيني رقم     

أما على صعيد    ).1.1(ملحق   .الوزراء صالحية إصدار األنظمة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية       

، والـذي    1997عام  ) 1(لوطنية الفلسطينية قانون الهيئات المحلية رقم       فقد أقرت السلطة ا   البلديات  

والتي تشمل المحافظة على النظافـة والـصحة        البلديات والمجالس البلدية    ومهام  يبين طبيعة عمل    

  البلـديات  أعطـى ولكنه  لى تفاصيل تشريعات الصحة والسالمة المهنية       إال أنه لم يتطرق     إالعامة ،   

  .جراءات الكفيلة بتحقيق أهدافهاإل في اتباع االحرية

  

 أن التشريعات الصادرة بموجب     تبينل الباحث لمستشاري قانون في بعض البلديات        ابناء على سؤ  و

أن  إال . في البلديات في األمـور المتعلقـة بالـصحة والـسالمة المهنيـة             اتباعها يتم   قانون العمل 

  وذلـك  ،الحكومـة و اإلنتـاج قبل طرفي   ق فعلي من    ي تطب بحاجة إلى ال زالت   التشريعات الصادرة   

بتوفير متطلبات تطبيق التشريعات الصادرة مثل إيجاد لجان طبية بالمحافظات قادرة علـى القيـام               

وكذلك إنشاء محاكم عمالية فاعلة للبت      , بالفحص الطبي الدوري وتشخيص والبت باألمراض المهنية      

يق تشريعات العمل من قبـل هيئـة تفتـيش    والمراقبة على تطب . بالقضايا العمالية بصورة مستعجلة   

  ).2008  ،النمورة (.العمل
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وقد أشار الدكتور عيسى أبو زهرة في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني للصحة والسالمة المهنية في                

 أنه ورغم ما ورد في قانون العمل        إلى ،   29/4/2008-28في تاريخ    المنعقد في رام اهللا      فلسطين،

 في تطبيقه وعمله في مجـال       اً وتشريعي اًزال هناك قصوراً قانوني    ريعات ، فما  وما انبثق عنه من تش    

السالمة والصحة المهنية في فلسطين، وأن األمر بحاجة إلى تـضافر الجهـود األهليـة والثقافيـة                 

والرسمية لخلق بنية فاعلة وقوية للسالمة المهنية في فلسطين وذلك لخصوصية الوضع الفلـسطيني              

 اإلمكانيـات حتالل من جانب، وضـعف      ني من تصدير البيئة الصحية السيئة من اإل       العام الذي يعا  

العلمية والتكنولوجية المادية والتشريعية الفلسطينية من جانب آخر، وأن السالمة المهنية في فلسطين             

عانت ومازالت تعاني من األزمات المتعددة المتشابكة والمترابطة التي تحتاج بالضرورة إلى تضافر             

أبـو    (.جهود من الجميع لوضعها في مكانها السليم والصحي والمهني والعلمي على حـد سـواء          ال

  .)2008  ،زهرة

  

 ولضعف المراقبة والتفتيش من     المهنية،ولغياب دور الحكومة في متابعة موضوع الصحة والسالمة         

لين فـي    قام مركز الديمقراطية وحقـوق العـام       والمؤسسات،قبل الجهات المختصة في الوزارات      

 ، والتي تكرست جهودها ونشاطاتها في       2003ية عام   فلسطين بتأسيس وحدة الصحة والسالمة المهن     

 قـام المركـز     2004مجال التدريب والتوعية حول موضوع الصحة والسالمة المهنية ، وفي عام            

 بتشكيل لجان صحة وسالمة مهنيـة       2006وتتوج عام    أول عيادة طب مهني في فلسطين ،         بإنشاء

عمال فلـسطين   لنقابات   تحاد العام ويسعى المركز في هذه المرحلة بالتعاون مع اإل       . مواقع العمل    في

 لجنة وطنية عليا للصحة والسالمة المهنيـة        إنشاء إلىووزارة العمل والجهات األخرى ذات العالقة       

ـ     الوعي،جراء الدراسات ونشر    إ وتقوم ب  القطاعات،تمثل جميع   في فلسطين    وانين  ومتابعة تنفيـذ ق

  ) .2006 ،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين (.المهنيةوتشريعات الصحة والسالمة 

  

  :المهنية السالمة  فينظريات3.1.1.2.  

  

 والجـسدية  واإلنسانية والنفسية جتماعيةاإل اإلنسان حياة بجوانب وثيقًا ارتباطًا السالمة مفهوم يرتبط

وتتمثل  والتطور التنمية عجله لدفع وللمجتمع ضرورية لإلنسان مسألة فالسالمة ، وغيرها قتصاديةواإل

بكيانـه   وتـشعره  األمـن  له وتحقق جتماعيةواإل والنفسية والمعنوية المادية حاجاته على حصولهفي 

 اإلدارة جهـودا  علمـاء  بذل وتحقيقها الحاجات هذه تأمين منطلق ومن . جود الو هذا في ذاته وتحقيق

 اإلداريـة  خالل النظريات من المجتمع أهداف تحقق أن يمكن التي الطرق أمثل عن البحث في جبارة

  : التالية
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 إشباع عملية وأن اإلنسان احتياجات تعدد أساس على النظريه هذه  تقوم:الحاجاتنظرية سلم  •

 قـسم  فقـد  .اإلشباع النهائية أخرى، أي حاجة إلشباع السعي إلى يؤدي من الحاجات حاجة

 مثـل  الطبيعيـة  بالحاجات وتبدأ أهميتها حسب تتدرج :أقسام ةخمس إلى لحاجاتهذه ا ماسلو

 وقـد   .والحمايـة  األمن احتياجات األهمية في يليها ثم والمسكن والملبس المأكل والمشرب

 الحاجات هذه نقص  وأنالهرمي، الترتيب في األمن لحاجة خاصة أهمية النظرية هذه دتأفر

 قليل يجعله والغضب بالسخط العامل الوسائل، فشعور كانت مهما عليها للحصول اإلنسان يدفع

 يـؤدي  األساسية الحاجات هذه على الحصول في وتفكيره والسالمة، األمن لقواعد ستجابةاإل

  .للمخاطر وغيره يعرضه والمعدات مما اآلالت استعمال في التركيز عدم إلى

 ومـا  الـصناعية  الثـورة  بعد العامة سانيةاإلن بالعالقات هتماماإل زدادإ :اإلنسانية النظريات •

 اعتبـار  دون كآلة يعمل البداية في العامل كان فقد .المختلفة المجاالت مشاكل في من صاحبها

 والفلـسفية  اإلدارية تجاهاتواإل المدارس بفعل تغيرت النظرة هذه  ولكناإلنسانية، لمشاعره

 اهتمـام  في سبب المدرسة أو النظرية هفكانت هذ .العامل إنسانية نادت باحترام التي الحديثة

 ةأللمنـش  همء والادوز لديهم المعنوية الروح رفع مماللعاملين  اإلنسانية بالعالقات المسؤولين

 معدل الحـوادث  في انخفاض هناك وأصبح عملهم، في يركزون جعلهم مما بها التي يعملون

 أمـنهم  علـى  يؤدي للمحافظـة  نللعاملي اإلنسانية بالعالقات هتماماإل وعليه فان الصناعية،

   ) .  2004 الدوسري، ( . ةأالمنش داخل وسالمتهم

نما هي  إصابات التي تقع     تعتمد هذه النظرية على أساس أن الحوادث واإل        :العملنظرية بيئة    •

 وكان للثورة الصناعية فـي أوروبـا دورا         المحيط،بسبب عدم مناسبة بيئة العمل والوسط       

 وذلك ألن الثورة الصناعية انطلقت وهي غير مهيئـة للقيـام            ية،النظركبيرا في بروز هذه     

 صـحيحة،  حيث أن المصانع قد بنيت دون اشـتراطات علميـة            الصناعية،بتلك النشاطات   

نـشاء  دراك لألخطار المحتمل حدوثها ولم تدرج أعمال السالمة فـي عمليـات اإل            إودون  

 أن بيئة العمل هـي الـسبب        نظريةوتقول ال  واألجهزة،والتصميم سواء للمباني أو المعدات      

 قيام أربـاب    يترتب عليه  مما   صابات والوفيات ،  المباشر في وقوع الكثير من الحوادث واإل      

الـذين ال يـستطيعون      ،صـابات المصانع بدفع التعويضات للمتضررين من الحوادث واإل      

يئـة  يجـاد ب  إلقد ساعدت هذه النظرية على       و .طبيعيةممارسة أعمالهم ونشاطاتهم بصورة     

 والعمل على منع وقوع الخسائر أو التقليـل منهـا عنـد    الحوادث،عمل خالية من مسببات     

  .العمليجابي للتقليل من كثرة الحوادث في حدوثها وكان لذلك المردود اإل

صابات التي تقع فـي المـصانع       وتقول هذه النظرية أن الحوادث واإل     : النظرية الشخصية    •

 بنـاء   به،ن نفسه أكثر مما تكون بسبب العوامل المحيطة         نسا تكون بسبب اإل   إنما والمنشآت

تبـاع   التنظيم والتخطيط السليم واإل    إلىعلى التصرفات التي يقوم بها العاملون والتي تفتقر         
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من الحوادث تقع بسبب العوامل الشخـصية        % 85 ذلك أن نسبة     السالمة،الدقيق لتعليمات   

دت هذه النظرية العلمـاء والمفكـرين        لقد ساع  .المحيطةفقط تقع بسبب الظروف      % 15و

 الطرق الكفيلـة لمعالجـة      تباعا ثم   لإلنسان،والمختصين فاهتموا بدراسة العوامل الشخصية      

عمـالهم  هذا الوضع من حيث تدريب العاملين وتلقينهم الطرق السليمة أثناء ممارسـتهم أل            

ساعدت هذه النظرية على     كما   ومعداته،ستخدام األمثل لوسائل أداء العمل وأدواته       وكيفية اإل 

  .والوفياتصابات انخفاض معدل الحوادث واإل

 تقوم هذه النظرية على أساس تطبيق علم اإلدارة فـي ترسـيخ مفهـوم             : النظرية اإلدارية  •

السالمة من خالل تحديد اشتراطات الوظيفة وتوزيع المسؤوليات وتحديدها، وكذلك تنظـيم            

سات والبحوث حول الجدوى من الـدورات التـي       برامج    الدورات للعاملين وإجراء الدرا       

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين من خـالل الترقيـات والعـالوات              تعقد، وكذلك 

وأيـضا  . والعقوبات، وذلك ضمانا لحسن سير العمل والتقيد بتعليمات واشتراطات السالمة         

تبـارات والمقـابالت   تطبيق مبادىء علم اإلدارة في برامج السالمة من خالل إجـراء اإلخ        

للموظفين، ويراعى في ذلك اختيار ألكفاء من النواحي العلمية والصحية واللياقـة البدنيـة،              

لين فـي  ؤوولقد كان لهذه النظرية آثارها اإليجابية على مجال السالمة من خالل قيام المـس      

جـل  ليكون شامال لجميع مرافق المنـشأة مـن أ        آت على توسيع مجال إدارة السالمة       المنش

. نظمـة وتعليمـات الـسالمة     المستمرة من أجل التأكـد مـن تطبيـق          المتابعة والمراقبة ا  

   ).2005المديفر،(

  

  :الصحيةالسالمة المهنية و إدارة متطلباتو  البلدياتإدارةواقع  .2.1.2

  

  :، تلخصه الدراسة اداناهواقع إدارة البلديات ومتطلبات إدارة السالمة المهنية والصحية

  

  :في فلسطينإدارة البلديات واقع  1..2.1.2

  

أدى تعدد وظائف الدولة من جانب، وتعدد متطلبات العصر الحديث من جانب آخر إلى ازديـاد                لقد  

 وذلك من خـالل     القناعة بضرورة البحث عن آليات أخرى لتخفيف العبء على اإلدارة المركزية            

البلديات والهيئـات   (ين األجهزة المحليةتوزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وب  

تقوم الالمركزية اإلداريـة    و .و اإلدارة المحلية  أ في إطار ما يعرف اليوم بالحكم المحلي،         )المحلية  

على استقاللية الهيئة اإلدارية من ناحية وخضوعها لقدر من الرقابة المركزية من ناحيـة أخـرى،                

  :كنينواستقالل الهيئة اإلدارية يتحقق بتوفر ر
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  .للهيئة المحليةعتبارية ثبوت الشخصية اإل •

ن أأن يكون لهذه الهيئة اختصاصات تباشرها بإرادتها، كما يكون لها موارد مالية خاصة، و              •

 . لحسن أدائها لوظيفتها اإلداريةيكون لها حق وضع القوانين الفرعية أو اللوائح الالزمة
 

التصاقا بالمواطن بحكم الخدمات الملموسة والمباشـرة      وتتميز الهيئات المحلية بكونها األكثر تماسا و      

التي تقدمها في الحياة العملية اليومية، خالفا لألطر الحكومية التي ال تتوافر فيهـا عـادة إمكانيـة                  

لقاعدة الشعبية التـي يمكـن أن       ان الهيئات المحلية تخضع لرقابة      إالمراقبة المباشرة من الجمهور، ف    

  .من الرقابة الرسميةكفاءة أحيانا تكون أكثر 

  

 قامت وزارة الحكم المحلي بإعادة تصنيف جميع الهيئات المحليـة لتحديـد درجـة               1994منذ عام   

 والتي تمتلك خبرات فـي      1967قدرتها المالية واإلدارية وصنفت البلديات التي كانت موجودة منذ          

لت رسمياً بعد مجيء الـسلطة      ، بينما صنفت الهيئات المحلية التي شك      "ب"أو  " أ"اإلدارة المحلية بـ    

  . بالرغم من المفارقة في أدائها" هـ"أو " د"، "ج"الفلسطينية بـ 

  

عملت وزارة الحكم المحلي علي زيادة عدد البلديات والمجالس القروية، وقامت بدمج عـدد مـن                و

, ةالتجمعات الصغيرة ببعضها، إال أن هذا التطور الكمي لم يواكبه تطوير نوعي فـي نمـط اإلدار                

لعل المطلوب عمله في هذا المحور يبدأ فـي         و. تو توسيع الصالحيا  , وحجم الموازنات المخصصة  

وتراعي التطور اإلداري   تتالءم مع كل هيئة وفق خصوصياتها،       إقرار نظم إدارية تنموية وعصرية      

ح وترسخ من عمل الفريق بحيث تمنح الهيئات المحلية آليات إبداعية وسهولة في اإلجراءات وتتـي              

مشاركة جميع المهنيين في اتخاذ القرار وتبتعد عن البيروقراطية المعهودة فـي العمـل الحكـومي              

يتعلق بتأمين األجهزة اإلدارية والفنيـة الالزمـة للبلـديات          وكذلك تكريس الجهود فيما     .الروتيني  

البلديـة،  وإجراء دورات تدريبية لرؤساء البلديات وموظفيها لتأهيلهم من اجل ممارسة الصالحيات            

  .)2005عبد العاطي ، ( .ؤساء البلديات وأعضائها وموظفيهاإضافة إلى تأمين الضمان الصحي لر

  

  : إدارة السالمة المهنية و الصحية.2.1.2.2

  

إلى النشاطات و اإلجراءات اإلدارية الخاصـة بوقايـة   والصحية يشير مفهوم إدارة السالمة المهنية    

من أماكن العمل التي قـد تـؤدي إلـى     األعمال التي يزاولونها وجمة عنالعاملين من المخاطر النا   

 فاعلية إدارة السالمة المهنية والصحية تتطلب تقليل الحـوادث          إنو .والحوادثإصابتهم باألمراض   
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 بـالقوانين والتـشريعات والمتغيـرات األخالقيـة         لتزامباإلوذلك   واألمراض الناجمة عن العمل ،    

  .)2005 ،أبو كرش( .ة يوالقيم

  

 بأنها  Management Occupational Safety Systems ة دارة أنظمة السالمة المهنيإوتعرف 

 لكـل مـا     والمتابعةوالتوجيه والتخطيط والتنفيذ     اإلدارةليات وواجبات   ؤو تقع عليها مس   التيدارة  اإل

 لـضمان   يـه ألفن ووضع القواعد والتعليمات     المنشأةو  أ ةلمؤسسا في المهنية والسالمة باألمنيتعلق  

 والوعي التثقيف   أو برامج التدريب    فيستراتيجيه سواء   إ ووضع   والبيئةسالمه العاملين والممتلكات    

 إلـى  للوصول   ة المهنية داء العاملين ومستوى وضع السالم    أرتقاء بمستوى    يمكن من خاللها اإل    التي

  ).  2007، شبكة نجاة للتوعية والسالمة العامة( .المهنية ألسالمة في ةلجودامعايير 

  

  :اهداف ادارة الصحة والسالمة المهنية 2.1..2.1.2

  

أن أهـداف الـسالمة     ) 2009(الحمـداني    ذكر    فهي كما  المهنيةدارة الصحة والسالمة    إأهداف  أما  

 – اآلالت والمعـدات     -العنصر البشري (نتاج الرئيسية الثالثة    تنصب في المحافظة على عناصر اإل     

  :من خالل مايلي) المواد

  

  .حساس بأهمية السالمة بين العاملينين وتطوير الوعي الوقائي وخلق الشعور واإلتحس •

  .التعريف بمخاطر العمل وكيفية تالفيها •

التأكيد على التعامل اآلمن والتداول مع األدوات والمعدات والمواد بالتطبيق الالزم للطـرق              •

  .الصحيحة واآلمنة في هذا المجال
 
  :التالية األهداف وتشمل طبيعتها حسب السالمة تتنوع  أهدافأنلى إ )2004 ( الدوسريأشاروقد 

  

 التي والوفيات األخطار من البشري العنصر حماية طريق عن وتتحقق :جتماعيةاإلألهداف ا •

 وبالتـالي  .أسـرته  علـى  أو الـشخص  نفس على تترتب التي واألضرار الحوادث من تنتج

 حمايـة  على الموظفين تساعد فالسالمة .هفي فاعل عنصر فقدانه خالل من بالمجتمع ضراراإل

 .المنشأة ممتلكات على بالسيطرة حتفاظواإل الخطير الضرر من وممتلكاتهم أنفسهم

 المخـاطر  و اإلصـابات  مـن  اإلنسان بحماية األهداف هذه تحقيق ويتم :الصحيةاألهداف  •

 الجـو  بتـوفير  األمـراض  من صحته وضمان العمل، حوادث عن الناتجة والنفسية الجسدية

  .وألسرته له العالجية األعباء وتخفيف عمله مكان في له المناسب الصحي
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 وأجساد وأرواح ممتلكاتها وسالمة وفرة مدى على الدولة اقتصاد يعتمد :قتصاديةاإلاألهداف  •

 علـى  والمحافظـة  الدولـة،  اقتصاد على سلبا تؤثر العناصر هذه في خسائر ، فأيمواطنيها

   .يشةالمع مستوى لرفع ضروريا أمرا العاملة البشرية والكفاءات ةالدول وممتلكات معدات

 عناصـر  البـشرية، حمايـة   العناصر حمايةآمنه، عمل بيئة وتشمل تحقيق :العامةاألهداف  •

  .اإلنتاج تكاليف اإلنتاج، خفض

  

  :المهنية السالمةالصحة وإدارة ت اإجراء. 2.2.2.1.2

  

  :التالية العناصر  توفرالصحية تتطلبمهنية والسالمة الذكر دالتون أن إدارة أنظمة 

  

دارة السالمة المهنية و الصحية ويحتـوي       إيدعم  من مصادر مختصة    توفير نظام معلومات     •

التي تمكن جميع العاملين مـن      التدريبات الالزمة    واستيفاء   معلومات، من   ما يلزم على كل   

 والعمـل   والـصحية،  المهنية   رؤساء ومرؤوسين من القيام بواجباتهم تجاه متطلبات السالمة       

  .الواقععلى تطوير أساليب للتأكد من جدوى التدريبات وانعكاس أثرها على أرض 

وتحتـوي  .  (Dalton , 1998) .العمـل التأكيد على تطوير أنظمة لتقييم وتحليل مخـاطر   •

 :ملية تحليل المخاطر على ما يليع

  

o نسبة احتمال حدوث الخطر.  

o  درجة الخطورة. 

o  الحماية الالزمة أدوات وطرق. 

o  مستوى السلطة والصالحية على التحكم بالمخاطر. 

o  درجة امكانية التحكم بالخطر.(Ray and others ,2000)  
 

 الجاهزية لتنفيـذ خطـط      بالعمل،جراءات السليمة   لتزام بتطبيق اإل  لتعزيز اإل تطوير أنظمة    •

 .والكوارثالطوارىء في حاالت الحوادث 

مرة للتأكـد مـن سـالمة أمـاكن العمـل وخلوهـا مـن أيـة                 المراقبة الفاعلة والمـست    •

  . (Dalton , 1998).مخاطر

  

ـ  الصحة وفي سياق الحديث عن واجبات إدارة أنظمة   Occupational Safety ةوالـسالمة المهني

Systems Dept. Dutiesأنـه يجـب علـى     )2007(والسالمة العامة  ذكرت شبكة نجاة للتوعية
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 فـي لياتها  ؤومكن من خاللها من تحديد استراتيجيتها ومسارها ومـس        ن تضع خطة عمل تت    اإلدارة أ 

 الموجودةطار يلبي القوانين والتشريعات     إ ومن ثم تنظيمها داخل      األساسياتالعمل لتتمكن من وضع     

 يتـضمن   ألساسـيه ا الخطـة  ضمن   عملي ووضع برنامج    الوقائي الوعيوتوفير كل متطلبات نشر     

 ومن خالل كل هـذه الخطـوات        ،والمتابعةشراف والتوجيه   ل اإل لية عمل تشم  آالتدريب والتأهيل و  

وتتضمن واجبـات إدارة أنظمـة الـسالمة        .لياتها بموضع التنفيذ من الجميع      ؤوتكون واجباتها ومس  

  :المهنية اآلتي

  

 .تعتمد قواعد وإجراءات وتعليمات فنيه وإرشادات بشأن تنفيذ سياسة السالمة في العمل •

المة والجودة واإلرتقاء بها إلى المعايير الموضوعة مـن قبـل           العمل بأسـس األمن والس    •

 .المؤسسة أو المنشأة

 وضع معايير لألمن والسالمة والصحة المهنية  •

 تنفيذ معايير الجودة  •

 العمل على منع األسباب واألفعال التي قد تؤدى إلى اإلصابة أو حوادث أثناء العمل •

 .ر العمل أو اآلالت أو الواجباتعمل تقييم وتخمين وتحليل للمخاطر سواء لمق •

 .اإلشراف والمتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات األمن والسالمة المهنية •

 التأكد من التزام العاملين بارتداء تجهيزات الوقاية الشخصية أثناء العمل •

 . القيام بتفتيش دوري لمقرات العمل •

 .ة المهنية في عملهموضع برامج تدريب للعاملين الجدد لتعريفهم بأساسيات السالم •

 .القيام بعمل دورات في السالمة المهنية سواء التخصصية والعامة للعاملين في ألمؤسسة •

نشر الوعي والتثقيف حول السالمة المهنية عن طريق اللوحات اإلرشـادية والمنـشورات              •

 .والكتيبات

وضـع  إجراء التحقيقات في حوادث العمل وعمل دراسات ميدانيه عن أسباب الحـوادث ل             •

 توصيات للحد منها 

متابعة التقارير واألبحاث سواء المحلية أو اإلقليمية أو العالمية المختصة في السالمة المهنية              •

  .لمواكبة تطورها

  

 إلـى تنـوع     )1994 ( تحقيق شروط الصحة والسالمة المهنية لعمال البلديات أشار الخطيب         وحول

تنوع األخطار والحاجة الماسة إلى اإللمام بطبيعـة        األعمال التي يمارسها عمال البلديات، وبالتالي       

هذه األخطار لكي يستطيعوا التركيز على أساليب الحماية وكيفية تطبيقها في أمـاكن العمـل التـي                

لذا ال بد في سبيل تحقيق هذه الـشروط مـن إيجـاد األجهـزة               .تختلف اختالفا واسعا في توزعها    
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ا بأجهزة لقياس بيئة العمل لمعرفة نوع ونسبة الملوثات في          والكوادر الفنية والعلمية الالزمة وتزويده    

كما وأكد الخطيب على ضرورة توفير طاقم كامل لمتابعة تطبيـق أنظمـة الـصحة و                . بيئة العمل 

مشرف السالمة المهنية، طبيب الـصحة والـسالمة        :السالمة المهنية على أن يشمل الوظائف التالية      

  ).المصحح المهني(لعمل المهنية، مسؤول قياس ملوثات بيئة ا

  

  :السالمةالصحة وبرامج . 3.2.2.1.2

  

  :ومن أهم هذه البرامج

  

 التي تـصمم لتقـديم العـون        المهنيةيعد من أهم برامج السالمة      : برامج مساعدة العاملين   •

واإلرشاد للعاملين الذين يواجهون معوقات وصعوبات في أدائهم بسبب المـشاكل النفـسية             

تجاهـات األخالقيـة    طور وتوسع هذه البرامج جاء منـسجما مـع اإل         وت.والبدنيةوالذهنية  

جتماعية للمنظمة تجاه العاملين من خالل تقليل أو منع حصول التوتر المؤثر            والمسؤولية اإل 

دعم جهودهم وتـصميم    ونفتاح معهم   اإلو من خالل تحقيق حرية العاملين       األداءسلبيا على   

  .املين البرامج الخاصة بالفوائد و الخدمات للع

 وتتمثل في تحديد المخاطر الصحية عن طريـق الفحوصـات           :برامج الوقاية من األمراض    •

الدورية إرشاد العاملين حول إجراءات الوقاية الصحية وتشجيعهم علـى تغييـر عـاداتهم              

 آخـرون و  الـشاعر   وقد ذكر    ) .2005أبو كرش ،   . (الصحية واتباع أسس التغذية الجيدة    

  :والسالمة العامة أن أسس تحقيق برامج السالمة المهنية هيفي كتاب الصحة ) 2005(

  

o  حيث أن نجاح تنفيذ برامج السالمة المهنية يعتمـد باألسـاس علـى             : موقع اإلدارة

ل اإلداري األول   ؤولذا يفضل أن يكون المس    . مقدار اهتمام اإلدارة العليا بالموضوع    

 من خالل   هوذلك لكونه يمكن  ل المباشر عن تنفيذ برامج السالمة المهنية،        ؤوهو المس 

موقعه اإلداري فرض خطط السالمة المهنية، وبعد اتخاذ القرار يتمكن من متابعـة             

تنفيذه بشكل دقيق ومعالجة ما قد يعترض ذلك من عقبات، كما يتمكن مـن خـالل                

موقعه من تكليف ذوي اإلختصاص وعلى مختلف المستويات مـن تنفيـذ خطـة              

  .البرامج لضمان نجاحها

o وذلك بتوفير الشروط التالية: ة السليمة للعملالبيئ: 

  

  .أن يكون تصميم المنشأة أخذ باإلعتبار طبيعة العمل وإجراءات السالمة المهنية 
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تحديد مخاطر العمل من قبل اإلدارة وإفهام ذلك لألفراد العـاملين، وإفهـامهم              

  .لمتخذه والتي تضمن عدم تعرضهم لإلصابة أو المرضابالتدابير الوقائية 

  .جيداضمان عدم تشغيل األفراد إال بعد التأكد من قدرتهم على أداء العمل  

توفير وسائل الوقاية من الحريق واإلنفجارات في مواقع العمـل مـع تـدريب               

  .العاملين على أسلوب استخدامها

أن يكون هناك إدامة وصيانة ومحافظة على المعدات واألجهزة ممـا يـضمن              

  .عملها بشكل سليم دائما

مين النظافة العامة، وهذا يعني نظافة األماكن واألجهـزة واألدوات وكـذلك            تأ 

  .حسن ترتيبها وصيانتها

  

تشير معظم الدراسات في العالم إلى أن أحد األسباب الرئيـسية فـي             : التدريب واإلشراف  •

وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السالمة من قبل الفرد أثناء العمل، ويعزى ذلـك إمـا                 

عرفته بها أو عدم تدريبه عليها قبل المباشرة بالعمل أو لعـدم اسـتمرار اإلشـراف                لعدم م 

المباشر على تنفيذها، ولهذا يؤكد على أن أسس التدريب واإلشراف يجب أن تتضمن تعيين              

الفرد في الموقع المناسب، وتدريبه على أسلوب العمل الصحيح، واستمرار مراقبته للتأكـد             

  .من حسن األداء

لية تحقيق السالمة المهنيـة فـي   ؤورغم أن مس: لعاملين في وضع وتحقيق السالمة   إشراك ا  •

موقع العمل تقع بالدرجة األولى على اإلدارة، إال أن العاملين هم المجموعة المستفيدة مـن               

برامج الصحة والسالمة المهنية باعتبارها تحمي الفرد من مخاطر العمل، لذا وجب إشراك             

 . لية تنفيذ هذه البرامجؤوالعاملين في تحمل مس

  

نجاح برامج السالمة في أي منظمة يتطلب إجراء تقيـيم لوسـائل            أن   )2002 (ويضيف نصر اهللا  

  :ويتم ذلك عن طريق.  سبل تطويرهاالسالمة المتبعة في المنظمة ودراسة
 

  .مراقبة الجهود التي تبذل في مجال السالمة في المنظمة •

ت والحوادث حسب النوع والتكرار وتحليل البيانـات  إعداد اإلحصاءات حول معدل اإلصابا   •

 .ستنتاجات لتقرير مدى فاعلية الجهود التي تبذلووضع اإل

 .مراجعة وسائل السالمة ووسائل التدريب •

 .التأكد من أن الوسائل المستخدمة تؤدي إلى خفض معدل ومستوى اإلصابات •
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تأكد من مناسبتها ومطابقتها    مراجعة السياسات واألنظمة الخاصة بالسالمة بشكل دوري وال        •

 . لألنظمة العالمية
 

  :  السالمة المهنيةمسؤولية الصحة وتنظيم . 4.2.2.1.2

  

أن مسؤولية الصحة والسالمة المهنية ال تقع على عاتق فرد أومجموعة أو            ) 2009(يرى الحمداني   

ى مستوى الدولـة أو     دارة معينة ولكنها تعتبر مسؤولية الجميع على كافة المستويات سواء كانت عل           إ

شرافي للفرد والمنتج البسيط، كل فيما يخصه حسب        لى المستوى اإل  إالمؤسسة أو الشركة حتى تصل      

صدار القوانين والتشريعات واللوائح    إطبيعة عمله ومدى صالحياته، فالدولة مثال هي المسؤولة عن          

كما ورد فـي    . نتاجية  ة واإل المنظمة ألعمال السالمة المهنية في جميع األنشطة الخدمية والصناعي        

أنه يمكن تقسيم مسؤوليات تحقيق أسس الصحة       دليل السالمة المهنية لمصلحة المياه لمحافظة القدس        

  : على النحو التالي  في أي منظمةوالسالمة المهنية
 

يجب أن تمارس اإلدارة دور القيادة في السالمة حيـث تتـولى تحديـد               :مسؤولية اإلدارة  •

إظهار القيادة وتوفير سبل    ، و السليم في تطبيق إجراءات السالمة    من األداء   السياسة التي تض  

على اإلدارة أن تدرك أن بـرامج       ، و تقيدون بإجراءات السالمة المهنية   المدح والثناء للذين ي   

السالمة يجب أن تدار كأي برنامج آخر في المنظمة، حيث يجب أن يرتكز البرنامج علـى                

  . كما يجب إعداد جداول زمنية لتحقيق هذه األهدافأهداف حقيقية قابلة للقياس،

القيـام بمراجعـة مـستقلة ألداء       وتنفيذ برنامج ذي طابع رسـمي        :مسؤولية دائرة السالمة   •

  .لهمالموظفين ومن ثم تقديم النصح واإلرشاد والمساعدة 

يتحمل المشرف المباشر على الموظفين مـسؤولية هامـة فـي مجـال             : مسؤولية المشرف  •

 المهنية، حيث يكون مخوال بإعطاء التعليمات وتقديم اإلرشـاد للمـوظفين حـول              السالمة

إجراءات العمل السليمة، والتأكد من أنهم يتقيدون بإجراءات السالمة والسيطرة بشكل كامل            

 .على جميع مناحي العمل

يساهم الموظف في تحمل المسؤولية، وذلك عن طريق مراعاته لقوانين          : مسؤولية الموظف  •

  ).2001محافظة القـدس،  -مصلحة المياه . (اءات السالمة المرعية والتزامه بتطبيقها    وإجر

ليات ومهام الموظف إلنجاح برامج الصحة السالمة المهنية فقـد ذكـر            ؤووفيما يتعلق بمس  

 :العديد منها مثل) 2003(عقايلة 

  

o نهاالمعرفة التامة بظروف العمل والخطورة المحتملة، وكيفية الوقاية م.  
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o ة بالنفس والقدرة على السيطرة أثناء العملالثق.  

o أن يكون على قدر من المعرفة العلمية والعملية في مجال اختصاصه.  

o المحافظة على المعدات وأدوات اإلنتاج المختلفة.  

o تنفيذ خطط المؤسسة ومتابعتها.  

o اإلهتمام بمسائل الصحة والسالمة المهنية واألمراض المهنية وإصابات العمل 
 

   : ومخاطرها ومظاهرها السلبيةبيئة العمل. 3.1.2

  

  : بيئة العمل ومخاطرها 1..3.1.2

  

 المكان والظروف التـي يـتم بهـا    بأنها بيئة العمل )2000( العامريوالخرابشة  كل من    عرفلقد  

، والظروف هي ظـروف      أو المواقع الخارجية للعمل    المنشأةالعمل حيث أن المكان هو مبنى       إنجاز

 ولبيئة العمل عالقة مباشرة بمتطلبات الـسالمة والـصحة          الموقع، المناخ في     وظروف هالعمل نفس 

المهنية الالزمة لحماية عناصر اإلنتاج من التعرض للحوادث وإصابات العمل والتي تمثل مـشكلة              

 إضافة إلى الخسائر    والتجهيزات،كبيرة من ناحية الخسائر المأساوية في القوى البشرية وفي المواد           

مناسبة ويـتم ذلـك مـن خـالل         و لذلك يجب توفير بيئة عمل آمنة        اإلنتاج،يادة تكاليف   المادية وز 

 ، التنظيم الـداخلي، العمليـات       ،نشأةالم مبنى   :مثلالتصميم والتنفيذ المدروس لعناصرها وظروفها      

  . والتهويةاإلنارة 

  

نـسان  من قبـل اإل   مل   الع إنجاز بيئة العمل بأنها المكان الذي يتم فيه         فقد عرف ) 2003 ( عقايلة أما

وذلك من خالل استعمال أجهزة وأدوات وآالت وعمليات مختلفة تصدر عنها مؤثرات ذات طـابع               

  :التالي حسب فتقسموبالنسبة لمخاطر بيئة العمل  .حيويفيزيائي أو كيميائي أو 

  

وهي التي تنتج عن األجزاء المتحركة من اآلالت مثل األعمدة والمحاور            :ميكانيكيةمخاطر   •

اندفاع البراغي والخـوابير    ، األقشطة والبكرات    ، المسننات واإلسطوانات الدوارة     لدوارة،ا

 أدوات الكبس والتثقيـب     والسكاكين، أدوات القطع الدوارة مثل المنشار       من األعمدة الدوارة،  

  .ذلكوغير 

 تهمإنتـاجي  ويبدأ تأثير هذه العوامل على كفاءة األفراد والذي ينعكس على            :فيزيائيةمخاطر   •

 وهذه المخاطر يمكن قياسها والكـشف عنهـا         المختلفة، باألمراض المهنية    اإلصابةومن ثم   

 :إلىوتنقسم المخاطر الفيزيائية لبيئة العمل . ماية العاملين من آثارها السلبيةوبالتالي ح
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o ويـصدر الـضجيج عـن آالت        ، فيه مرغوبصوت غير  ويعرف على أنه     :الضجيج 

ر في بيئة العمل ويبدأ التأثير السلبي له عند المـستوى           ومكائن العمل أو أي مصدر آخ     

 الدمويـة  ديسيبل وله تأثيرات سلبية على الجهاز السمعي والقلب والدورة           90المقدر ب 

  .والجهاز العصبي

o ويتـأثر   مئويـة،  درجة   22 لقد وجد أن أفضل درجة حرارة لبيئة العمل هي           :الحرارة 

 تقلصات مؤلمة في    إلىلحرارة الزائدة تؤدي     فا نقصان،الجسم بالحرارة سواء زيادة أو      

 أما في حالة التعرض     الجسم، بسبب نقص األمالح في      وإنهاكعضالت اليدين والقدمين    

 تقلـص األوعيـة     إلـى  فان ذلـك يـؤدي       طويلة،ولفترة  لدرجات الحرارة المنخفضة    

بمـا  صـابة    موت األنسجة واإل   إلى مما يؤدي في النهاية      الجلد،والشعيرات الدموية في    

 .الغرغرينايسمى 

o  نسان تقـع بـين     مالئمة لجسم اإل   درجة رطوبة نسبية     أفضل من المعلوم أن     :الرطوبة

رهـاق  نسان بالتعب واإل   شعور اإل  إلىويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة     % ) 50-40%( 

 حيث يفقـد الجـسم      ذا كانت مقترنة مع درجة حرارة مرتفعة نسبيا       إوخصوصا  السريع  

 .ارة عن طريق تبخر العرقآلية التخلص من الحر

o يجب أن تتوفر في أماكن العمل إضاءة كافية تتالءم مع العمل المراد القيام به               :اإلضاءة

 إلـى ضاءة المناسبة في بيئة العمـل يـؤدي          توفر اإل  إنودقته ، وتكمن أهمية ذلك في       

ي سهولة  الشعور بالراحة الجسدية والنفسية والقدرة على التركيز والدقة في العمل وبالتال          

 . وتقليل نسبة التعب واإلرهاق مما يؤدي إلى تقليل اإلصابات والحوادثوزيادتهنتاج اإل

o وتـأمين مـصدر     الملوثـات، زالة التراكيز العالية من      تهدف عملية التهوية إل    :التهوية

وتعتبر التهوية الطبيعية أفضل أنواع     مستمر من الهواء النقي الحاوي على األكسجين ،         

ون عادة عن طريق النوافذ والفتحات الخاصة التي تـصمم فـي جـدران              التهوية وتك 

 وهناك أنواع أخرى من التهوية الموضعية وهي تهوية الشفط وتقوم على            البناء،وأسقف  

 وتهويـة   الجو،أساس شفط الملوثات من فوق مصدر التلوث مباشرة قبل انتشارها في            

والتي يتم ملؤها بالهواء    سقف الهوائي   الضخ مثل األدشاش الهوائية والستائر الهوائية وال      

 .النقي

o في بيئة العمل له آثار سلبية كثيرة مثل احمرار الجلـد            إشعاعات وجود   إن :اإلشعاعات 

 الوفاة في حالة تعرض الجسم لكمية من األشعة         بالعقم،صابة   اإل الشعر، تساقط   والتهابه،

 .راد) 500(تبلغ 

o هيرتز خطـورة   )120-100(التردد بين    تصدر عادة عن اآلالت ويشكل       :اإلهتزازات

 .على الجهاز العصبي واألوعية الدموية والعظام والمفاصل كبيرة 
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البخـار ،   : ( بأشكال مختلفة وهـي    المواد الكيميائية في بيئة العمل       توجد :كيميائيةمخاطر   •

سي  الجسم عن طريق الجهاز التنف     إلى، وتدخل هذه المواد     ) الغاز ، الغبار ، السائل ،الصلب     

ن تـأثير المـواد     إ  .-متـصاص  اإل – ، الجلد    - الفم –جهاز الهضمي    ، ال  - اإلستنشاق –

 مـدى  المـواد،  مدى سمية هذه –منها نسان يعتمد على عدة عوامل  جسم اإل ىالكيماوية عل 

 الجـسم،  إلـى  طريق دخول المواد    الجرعة، مقدار   التعرض، فترة   العمل،تركيزها في بيئة    

 . متعرض للموادالصحية للشخص الالحالة 

ن تعرض الجسم للتيار الكهربائي يصيبه بالصدمة الكهربائية أو الصعقة          إ :كهربائيةمخاطر   •

 وتعرف الصدمة الكهربائية على أنها تغير مفاجىء في عمل الجهاز العـصبي             الكهربائية،

 والنـديات مرور التيار الكهربائي فيه ومـن مظاهرهـا الحـروق           ة  والعضلي للجسم نتيج  

الكهربائية فتعرف بأنها التهيج الذي يصيب األنسجة الحيـة نتيجـة           ا الصعقة   أم .ئيةالكهربا

 والذي يرافقه تقلص تشنجي للعضالت ومن مظاهرهـا         الجسم،مرور التيار الكهربائي في     

  .الوفاة إلىالل عمل القلب والتنفس واختالل الدورة الدموية مما قد يؤدي فقدان الوعي واخت

صـابة أو   وتنتج عـن اإل اإلنسان،بر من أشد العوامل ضررا على    تتعو:  مخاطر بيولوجية  •

 أو عن طريق لدغـة      الفطريات، الطفيليات، البكتيريا،العدوى بأحد الميكروبات الدقيقة مثل      

 :منهـا ت  اجـراء إ وتتم الوقاية منها بمجموعة      السامة،أفعى أو أحد الزواحف أو القوارض       

لتطعيم ضد األمراض المعدية والـسارية ، منـع          ا الدوري، الفحص   األولي،الفحص الطبي   

ازدحام أماكن العمل وتهويتها بشكل جيد ، توفير المالبس الواقية المناسـبة للعمـل مثـل                

قابات عمال فلـسطين ووزارة     نتحاد العام ل   اإل  (.)مات الواقية   االقفازات ، األحذية ، الكم    ( 

  ) .2000 العمل،

 المفـاتيح   المناشـير،  المبـارد،  المفكـات،  لمطارق،ا وهي   :اليدويةمخاطر استخدام العدد     •

  .أخرى وأي أدوات المالزم، الزرديات، بأنواعها،

حتراق عبارة عن تفاعل يحدث نتيجة أكسدة المادة مع األوكسجين ويتم            اإل :الحريق مخاطر   •

 حتـراق  والثانية مرحلة اإل   الحرارة، األولى مرحلة التحضير ويرافقها نشر       :مرحلتينعلى  

 .الضوءفقها لهب ونشر ويرا

  :مايليفي المنشآت   حدوث الحرائقإلىومن أهم األسباب التي تؤدي  •
 

o والتخريب والالمباالةهمال الجهل واإل.  

o  لإلشتعال والخطر للمواد القابلة السيئالتخزين. 

o  التهويةتشبع المكان باألبخرة والغازات مع سوء. 

o حتكاك الميكانيكي حدوث شرر نتيجة اإل 
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o ر نتيجة تماس كهربائي حدوث شر 

o العبثشتعال في مناطق يمكن أن تتعرض للحرارة أو ترك أية مواد قابلة لإل. 

  

  :مايليومن أجل مكافحة الحريق في المنشآت يجب مراعاة 

  

  .توفير أجهزة كشف مبكر للحريق  •

 .خمادهإتوفير المواد الالزمة لمنع انتشار الحريق و •

 .طرةالخخالء في الحاالت توفير فرصة لإل •

    ).2008 العويوي، ( .الحرائق مع تدريب العاملين على كيفية التعامل •

  

ضغوط العمل جزء مـن   ) Chaning Ridlay and , (1999 دلي وتشينينجيكل من روقد اعتبر 

 أو مخاطر نوعية بسبب     العمل،مخاطر بيئة العمل والتي قد تكون مخاطر كمية بسبب زيادة ساعات            

  .العملطبيعة 

  

  :المهنية الحوادث 3.1.2.2.

  

  :المهنيةفهوم الحوادث . 1.2.3.1.2

  

 يقع أثناء تأديـة العمـل   بأنه حدث غير متوقع حادث العمل )2000( العامريوالخرابشة  عرف  لقد

  .نتاجيةصابة العامل بشكل يؤثر على قدرته اإلإلى إوينتج من العامل أو من ظروف العمل ويؤدي 

قع ويحصل نتيجة لشيء غيـر متوقـع أو غيـر           يأنه كل ما    ب) 2008 ( والحصان وقد عرفه حمدي  

  .نسان بالدرجة األولىنتاج واإللى الضرر بأحد عناصر اإلإمخطط له يؤدي 

  

صابة شخص أو مجموعة مـن      إلى  إحدث مفاجىء يؤدي     بأنه الحادث) 2009(الحمدانيعرف  كما  

صابة أحد من   إنتاج دون   اإللى حدوث أضرار أو تلفيات بالمنشأة أو وسائل         إاألشخاص ، وقد يؤدي     

   .صابة لألشخاص والممتلكاتإلى إالعاملين ، وقد يؤدي 

  

ثـة  ديصيب العاملين نتيجة حا    كل ما  صابة العمل بأنها  إ  تعرف ومن خالل تعريف الحادثة يمكن أن     

يـذاء  إ كما تعرف بأنها النتيجة الحتمية لحـادث يترتـب عليـه             ونفسية،العمل من أضرار جسمية     
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 النوشان، ( .اإلصابةنتاجية يوما فأكثر من نوبة العمل التي وقعت فيها          قدرة الفرد اإل  عضوي يعيق   

2005.(   
 

  : المهنية الحوادثأسباب. 2.2.3.1.2

  

  :إلى أن حوادث العمل يمكن أن تعزى لألسباب التالية) 2000 (العامري وشةبأشار الخرا

  

  .لية والنفسية واإلجتماعيةوتندرج تحتها األسباب الجسمية والعق: األسباب الشخصية •

ضاءة وسوء التهويـة وشـدة الـضوضاء        ويقصد بها ضعف اإل   :مونةمأظروف عمل غير     •

  .هتزازات والتلوثواإل

عامل  تكليف   مثل إعطاء معلومات ناقصة أو خاطئة لتنفيذ عمل ما ،         :خلل في أسلوب العمل    •

  .ني ال مباالة المسؤول وضعف اإلشراف الفغير مناسب لتنفيذ مهمة خطرة ،

مثل إهمال الصيانة لآلالت ، عدم تغطية األجزاء المتحركـة          :أسباب ناتجة عن أجهزة العمل     •

  .من اآلالت ، خلل في التمديدات الكهربائية ، عدم توفر معدات الوقاية الشخصية

  

  : أسباب الحوادث إلى قسمين فقد قسم)2009(الحمداني أما 

  

الالمباالة وعدم التأني واالسـتعمال الخـاطىء       مثل عدم االنتباه و    :الشخصيةالعوامل  : أوال •

  .لألجهزة والمعدات

 وتأثير العوامل   مثل النظافة والترتيب  وهي التي ترتبط ببيئة العمل،      : الظروف العملية : ثانيا •

النقص فـي اآلالت والمعـدات       كاإلضاءة والحرارة والرطوبة، و    الطبيعية في مكان العمل     

  . بصورة غير سليمةالمعدات اآلالت و وضع واأليدي العاملة أو

  

  :لىإ) 2008 ( والحصانوقد قسمها حمدي

  

وهي تنبع من ذات العامل وتمس كيانه مثل ارتكاب األخطـاء أو اتبـاع              : أسباب شخصية    •

طريقة عمل غير مألوفة ، وقد تكون بسبب عوامل بيولوجية كضعف الصحة أو سيكولوجية              

  .كالعصبية والكآبة 

ضاءة والتهوية  لى ظروف طبيعية كتأثير الحرارة والرطوبة واإل      إوتنقسم  : ظروف محيطية    •

  .وظروف تتعلق بتنظيم العمل مثل السرعة وترتيب المكائن وزيادة ضغط العمل وغير ذلك
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 فمن خاللها يمكن الحـد       العمل، في   صابةإ حالة حدوث أي     األولية في  اإلسعافات أهمية    هنا برزوت

ذا تمت العناية به في مكان الحادث ثـم         إنقاذ حياته   إو مصابمن المضاعفات التي قد يتعرض لها ال      

سعاف المصابين ضرورة قصوى لكل فـرد        وتعتبر معرفة الطرق األولية إل     السليمة،نقله بالطريقة   

ويجب على أي منظمة أن تدرب ما أمكن من أفرادها علـى كيفيـة              وفي كل مجتمع وفي أي بيئة       

لك مـن أهميـة تكمـن فـي المحافظـة علـى حيـاة                األولي للمصاب لما في ذ     اإلسعافجراء  إ

  ) .2000 والعفشوك،حلمي ( .اإلنسان

  

  :المهنيةاألمراض   3.1.2.3.

  

أو ،المرض المهني هو ذلك المرض الذي يحدث بين األفراد في مهنة معينة أو مجموعة من المهن                 

يجة القيـام بعمـل     المرض الناتج من القيام بعمل ما أو قد يكون المرض كامنا في الجسم ويظهر نت              

  .المهن أو حالة تسمم قد تنشأ من مادة تستخدم في مهنة معينة أو مجموعة من ظهوره، إلىيؤدي 

  

صابة به بين العاملين في      كل مرض تكثر اإل    :فهوأما تعريف منظمة العمل الدولية للمرض المهني        

دة تستخدم فـي مهنـة       أو كل حالة تسمم تنشأ بسبب ما       سواهم،مهنة ما أو مجموعة من المهن دون        

  ).2003عقايلة،( .سواهممعينة أو مجموعة من المهن ويصاب بها العاملين في تلك المهنة دون 

  

صابات العمل  إ وتختلف عن    اآلمنة،والمرض المهني هو المظهر الثاني من مظاهر بيئة العمل غير           

يه شكل تغيـرات     وعرف بأنه المرض الذي يظهر ف      الظهور،في أن آثارها تحتاج لوقت أطول في        

   )2005 النوشان، ( .العاديةمرضية تخالف في طبيعتها وأعراضها الحاالت المرضية 

  

الميكانيكية ومـا ينـتج عنهـا مـن     : وعادة ما تنتج األمراض المهنية عن مخاطر بيئة العمل وهي        

شعاع، هتزازات واإل كالضوضاء واإل ) فيزيائية( والطبيعية والسقوط،نزالق  إصابات وكسور نتيجة اإل   

كالعدوى من التعامل مع    ) بيولوجية(والكيميائية نتيجة تسرب المواد المختلفة لجسم اإلنسان، والحيوية       

الكائنات الحية، أما المالءمة البشرية وما ينتج عنها من آالم عضلية فهي نتيجة للممارسات الخاطئة               

  ،  الفلـسطينية  وزارة الـصحة  ( .في أداء العمل، ومنها النفسية والتي تنتج عن الضغوطات المختلفة         

2008. (  

  

 األوروبية للـصحة والـسالمة المهنيـة بـأن          عمل للوكالة ت ورقة   وحول األمراض النفسية ذكر   

 أصـبحت  العمـل،  العنف والمضايقة والتخويف فـي    القلق، الكآبة، اإلجهاد،األمراض النفسية مثل    
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غيب المتعرضين لهذه المشاكل     مما يسبب ت   المهنية،من مجمل المشاكل الصحية     % 18حقيقة تشكل   

 عالقات العمل، وقت  العمل، وهذه المشاكل متعلقة بعوامل عدة منها تنظيم         .طويلةعن العمل لفترات    

 درجة التوافق العرقي والتنـوع الثقـافي داخـل المنظمـة            المواصالت،عياء في    اإل العمل،هيكلية  

  ) (European Agency for Safety and Health at Work, 2005  .الواحدة

   

  : الدراسات السابقة1.2.2.

  
هذا الجزء يقدم عرضا موجزا ألهم الدراسات العربية واألجنبية التي بحثت موضوع إدارة الصحة              

والسالمة المهنية من حيث الواقع وأهم معيقات التطوير، وقد اشتمل على دراسات تم إجراؤها فـي                

 من الحصول على دراسات تبحـث موضـوع         مؤسسات القطاع العام والخاص، ولم يتمكن الباحث      

  .الصحة والسالمة المهنية في قطاع البلديات بشكل مباشر

  

دراسة تحليلية لواقع السالمة المهنية لـدى الـشركات         " بدراسة بعنوان    ) 1989( قام أبو السعود    

عـدالت  ، حيث هدفت إلى دراسة أثر أجزاء المناخ اآلمن مهنيا علـى م            " األردنية المساهمة العامة    

حوادث العمل ، أثر مسببات إصابات العمل على معدالت حوادث العمل ، ومدى التزام الـشركات                

تمثلت أساليب جمع البيانات فـي المقـابالت غيـر          . المدروسة بتشريعات السالمة المهنية المحلية      

تمل على   اش الصناعيين، جزء وزع على العمال اإلنتاجيين       جزئين، وعلى استبيان قسم إلى      المنظمة،

 المدروسـة،  وجزء آخر وزع على الجهة المسؤولة عن السالمة المهنية في الـشركات              بندا،) 39(

 ينتمون  وعاملة،عامال  ) 619( بحيث اشتملت العينة العشوائية العرضية على        بنود،) 8(اشتمل على   

ليب تحليـل    وأمـا أسـا    .العامةلمجتمع الدراسة الذي شكلته الشركات الصناعية األردنية المساهمة         

والتكرارات والوسـط الحـسابي مـع       ) T(نحدار واختبار   البيانات ، فقد اشتملت على معادالت اإل      

وقد دلت نتائج الدراسة على توفر معظم أجزاء المناخ اآلمن الذي أثر بـشكل              .نحراف المعياري   اإل

 النتـائج   كما وأكدت .كبر على خفض معدالت حوادث العمل من أثر توفر معظم مسببات اإلصابات           أ

   .ةبأن التزام الشركات المدروسة بتشريعات السالمة المهنية المحلية كان بدرجة متوسط

  

الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الـروح المعنويـة         " دراسة بعنوان   ) 1992(وأجرى الخلف   

 الكشف عن مدى تطبيق منظمات القطـاع العـام الـسوري             إلى  حيث هدفت الدراسة   ،"واإلنتاجية  

 تمثلت أساليب   للعاملين، وأثر ذلك على الروح المعنوية واإلنتاجية        المهنية،سس وتعليمات السالمة    أل

ـ جمع البيانات في تطوير خمس استمارات استقصاء تخـص العـاملين      ي المنظمـات اإلنتاجيـة   ف

 دائـرة   المهنيـة،  وحدات الصحة والـسالمة      اإلدارات، اإلدارية، العاملين في المنظمات     والخدمية،
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 ) 16(من مجموع العاملين في     % 5 موظفا يشكلون    440 تكونت عينة الدراسة من      .العاملينشؤون  

وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة صـحة         .منظمة إنتاجية وخدمية وإدارية في مدينة حلب في سوريا          

الفرضيات القائلة بتأثير الصحة والسالمة المهنية على الروح المعنوية للعاملين ، وعلى اإلنتاجيـة              

رتفـاع الكبيـر فـي عـدد     كما وتبين للباحث من خالل اإلحصائيات اإل.وتكلفة العمل في المنظمة   

حوادث العمل في المنظمات التي تمت دراستها وعلى مستوى القطر السوري، نتيجة لعدم تطبيـق               

كما وأظهرت الدراسة أن تكاليف تطبيق بـرامج        .األسس السليمة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية     

  .لصحة والسالمة المهنية هي أقل نسبيا من تكاليف حوادث العمل المباشرة ا

  

نتهاكات حقوق العمال الفلـسطينيين فـي المنطقـة         إ"دراسة بعنوان   ) 2000(آخرون  وأجرى لبد و  

 الفلسطينيين الكشف عن أوضاع العمال      إلى، وهدفت الدراسة     " .اع غزة  قط –يريز  أ –الصناعية  

سرائيلية أيريز فيما يتعلق بسياسة التمييز بين العامل اليهـودي والعامـل            اإلفي المنطقة الصناعية    

جازات وفتـرات الراحـة ،      الفلسطيني في نفس مكان العمل ، وذلك من حيث الوضع النقابي ، اإل            

شمل مجتمـع الدراسـة جميـع    . التأمين الصحي ، التأهيل والتدريب ، بدل المواصالت واألجور       

المـنهج  تم اسـتخدام    لذين يعملون في المنطقة الصناعية اإلسرائيلية أيريز، و       العمال الفلسطينيين ا  

المسح الميداني في جمع البيانات من عينة الدراسة العشوائية التي تكونـت مـن              الوصفي بطريقة   

وتمثلت أدوات جمع البيانات بتصميم استبيان واستخدام أسلوب المقابالت المكثفة مـع            .عامل 200

  :كانت أهم نتائج الدراسة ما يلي والعاملين،بعض 

  

ا العامل  هواقع العمال الفلسطينيين في منطقة أيريز يشكل نموذجا للظروف السيئة التي يعيش            •

جتماعيـة  سرائيلي حيث يـتم انتهـاك حقـوق العـاملين اإل          الفلسطيني في سوق العمل اإل    

لفلسطينيين مثـل   سرائيلي بعمليات احتيال ضد العمال ا      حيث يقوم المشغل اإل    واإلقتصادية،

 ممارسة سياسة   التأمين، عدم توفير مستحقات     العمل، زيادة ساعات    المواصالت،حسم بدل   

  .ذلكالتمييز وغير 

 .لسالمة المهنية في كافة جوانبها لى شروط الصحة واإالعمال الفلسطينيون يفتقدون  •

  

لتمـريض  مدرسون في كلية ا ، وهم ) (Mahmoud and others,2001محمود وآخرون توأجر

دراسة مخاطر الصحة والسالمة المهنية لعمال مصنع النـسيج فـي           " بجامعة أسوان دراسة بعنوان     

لى تحليل المخاطر التي تهدد صحة وسالمة العاملين في مصنع النسيج           إ، وهدفت الدراسة    " أسيوط  

 550مـن   جراءات المتبعة للوقاية مخاطر العمل ، وتكونت عينة الدراسـة           في أسيوط ، وتقييم اإل    

 وتكونـت أداة    في مصنع أسيوط ،   نتاج والصيانة    عامل يعملون في خطوط اإل     650عامل من أصل    
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جراءات السالمة المتبعة ، والثاني     إمن جزئين ، األول لتقييم مخاطر العمل و       ) ستبانة  اإل( الدراسة  

ت فحوصـا تضمن معلومات من سجالت التأمين الصحي الخاصة بالمبحوثين ، والتـي تتـضمن ال             

من العاملين المبحوثين أفـادوا بتـوفر       % 67.3 ودلت نتائج الدراسة بأن      الطبية األولية والدورية ،   

مـن العـاملين أفـادوا    % 99.5منهم يستخدمونها أثناء العمل ، وأن % 41.6األقنعة الواقية ، وأن    

ل الصحة  رشادية حو إبعدم توفر برامج    % 99.3وأفاد  .  سعاف األولي بتوفر أدوات الطوارىء واإل   

نتـاج  من العاملين بخطوط اإل % 60حصائية أن أكثر من  وقد دلت المعلومات اإل ،المهنيةوالسالمة  

 األذن،لتهاب  إ التنفس، ضيق   الصدرية، األمراض   السعال،يعانون من بعض األمراض المهنية مثل       

لتهـاب   امنهم يعانون من% 10 ، وأنوتختلف طبيعة المرض باختالف طبيعة العمل    السمع،ضعف  

فقط من العاملين يخضعون للفحص الطبي      % 63.8كما ودلت النتائج أن     مزمن في القصبة الهوائية،     

 وال يوجد تقييم وقياس وضبط لمخـاطر        العمل، وأنه ال يوجد هنالك تفتيش دوري ألماكن         الدوري،

   .القطنالعمل من ضجيج وسوء تهوية وغبار 

  

تقويم مدى تقيد العاملين في المنشآت الـصناعية فـي           " بدراسة بعنوان )  2004( وقام الزهراني   

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المنشآت الـصناعية         ،  " التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة      

وكان الهدف الرئيسي للدراسة هو اإللمام بخطورة       في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ،         

سـتعمال أو   ت الصناعية عند التعامل معها سواء أثنـاء التـداول أو اإل           المواد الكيميائية في المنشآ   

التخزين أو التصنيع ومعرفة مدى إلمام العاملين في المواد الكيميائية بالوسائل والطرق الـصحيحة              

جتماعي، ولكون مجتمع    التحليلي بطريقة المسح اإل    ألوصفيتم استخدام المنهج    . أثناء التعامل معها    

 )350(من هذا المجتمع والذين بلغ عـددهم        % 20خذ ما نسبته    أتم  ) 1750(ع كبير   الدراسة مجتم 

 وجمعت البيانات بواسطة أداة الدراسة وهي       ، يعملون في منشآت صناعية في مدينة الرياض         فردا،

لتزام بتعليمات التعامل مـع       ضعف الرقابة على أفراد العينة لإل       :البحثوكانت أهم نتائج    .اإلستبانة

 باإلضافة إلى عـدم     والسالمة، األمن   بها لتحقيق  الكيميائية الخطرة في المنشآت التي يعملون        المواد

وجود أنظمة وتعليمات كافية للعقوبات عند مخالفة أنظمة وتعليمات التعامل مع المـواد الكيميائيـة               

خـاطر   في توفير المعلومات الكافية والحديثة عـن الم        وجود قصور الخطرة، وكذلك أثبتت الدراسة     

   .الكيميائية

  

كما وكشفت دراسة إحصائية رسمية أجراها معهد السالمة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب             

 فـي   الماضـية  تدريجيا في عدد إصابات العمل خالل السنوات         ارتفاعا )2005 (المهني في األردن  

ـ 2004 في عام ، وقدرت2003  إصابة في عام 12628، إذ بلغت المملكة األردنية الهاشمية   بـ

وهدفت الدراسة إلـى    . 2005 إصابة خالل العام     13752إصابة، فيما وصل مجموعها إلى      12859
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الوقاية والحد من الحوادث وآثارها من خالل جمع المعلومات واإلحصائيات المتعلقة بعدد إصـابات            

سة أن سـقوط    كما أظهرت الدرا  .العمل والحوادث ووضع التوصيات والحلول المقترحة بهذا الشأن       

إصـابة،  3926 العاملين عن المرتفعات احتلت المرتبة األولى بين أسباب اإلصابات حيث بلغـت  

 2249 إصابات، واسـتعمال أدوات العمـل اليدويـة          2708تالها استخدام اآلالت والماكينات بـ      

جـارات  نف، تالهـا اإل 418 وأشارت الدراسة كذلك إلى أن إصابات المواد الكيماوية شكلت  .إصابة

 من عدد اإلصابات اإلجمالي، في حين تدنت عدد اإلصابات الناجمة عن الكهربـاء              297والحرائق  

وفيما يتعلق بالقطاعات المهنية األكثر عرضـة لحـدوث         .  إصابة 22 إصابة واالنهيارات    122إلى

قطاع الخدمات العامة جاء في مقـدمتها حيـث بلـغ عـدد             " إصابات العمل فيها، بينت الدراسة أن     

 إصابة، يليه قطاع الـصناعات      3130 إصابة، تبعه قطاع الصناعات الهندسية       3398اإلصابات فيه   

 عاما األكثر عرضة إلصابات العمل،      20-30وكانت الفئة العمرية ما بين       . إصابة 1497اإلنشائية  

 30-40 إصابة بين من تراوحت أعمارهم من        4299 إصابة، مقابل    6344حيث بلغت ما مجموعه     

 1669 عامـا بلغـت      50 و 40نسبة اإلصابات بين الفئات العمرية      " أشارت الدراسة إلى أن   و.عاما

  .إصابة

  

 إصابة في مهنـة     6623وتوزعت إصابات العمل حسب المهنة ولكافة القطاعات على النحو التالي           

وبينت الدراسة أن عدد    . في مهنة اإلداري   1918 ، و  5202العامل، وفي مهنة فني بلغت اإلصابات       

 حالـة مـرض     24 حالة، كما أشارت إلى أن هناك        63وفيات جراء إصابات العمل المميتة بلغت       ال

أما اإلصابات التي    %.30 حالة ممن نجم عن إصاباتهم عجز أكثر من          32مهني سجلت، فيما رصد     

 حاالت، وكانت باقي اإلصابات عجـز مؤقـت انتهـى           710بلغت  % 30نجم عنها عجز أقل من      

  . حالة 12923بالشفاء وهي 

  

واقع السالمة المهنية لعمال النظافة في المستـشفيات         " دراسة بعنوان   ) 2005(وقد أجرى الخطيب    

 وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع السالمة المهنية لعمـال النظافـة فـي                ،"الفلسطينية  

 تـم   المستـشفيات،  وعالقة ذلك بواقع التعاطي مع النفايات الطبية في هذه           الفلسطينية،المستشفيات  

 ، إلجراء هـذه الدراسـة    محافظة رام اهللا والبيرة     اختيار ستة من المستشفيات التسعة الموجودة في        

مستشفى حكومي، ومستشفى أهلي، ومركز تأهيل معاقين حركيا، ومستشفى جراحي          : وهي كما يلي  

 خـاص   خاص، ومستشفى تخصصي خاص للوالدة والعقم والجراحة النسائية، ومستشفى تخصصي         

عتمدت هذه الدراسة على طريقتين لجمع المعلومات، األولى كيفية، وهي نماذج خاصة تم             إللعيون،  

والثانية كمية، حيث تم اسـتخدام اسـتمارة شـبه          . إعدادها لكتابة المالحظات أثناء العمل الميداني     

 كانوا  45من أصل    عامل نظافة    43وتم مقابلة   . منتظمة خاصة بالمقابالت الشخصية لعمال النظافة     
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وقد تضمن النموذج الخاص بالمـشاهدات الميدانيـة        . يعملون في المستشفيات أثناء العمل الميداني     

جميع الخطوات المتعلقة بإدارة النفايات الطبية في إطار المستشفيات، وكيفية سلوك عمال النظافـة              

ات، فقد تضمنت عدة مواضـيع      ستمارة الخاصة بعمال النظافة في المستشفي     أما اإل . في التعامل معها  

تتعلق بالمعلومات الشخصية والخبرة في مجال إدارة النفايات الطبية واألدوات التي يتم استخدامها،             

باإلضافة إلى سالمة العمـال     ،حتياجات المختلفة لتطوير نظام إدارة النفايات الطبية والمقترحات         واإل

 لقد تبـين    األسئلة،مدى رضاهم، وغير ذلك من      وصحتهم، ومدى انسجامهم في العمل وتقبلهم له، و       

من نتائج الدراسة أن مستوى السالمة المهنية لعمال النظافة دون المستوى المطلوب، إذ ال تتـوافر                

منهم قد تعرض للوخز بـاإلبر أثنـاء        % 40لدى معظمهم معدات الوقاية الشخصية، وأن أكثر من         

 سياسة محددة إلعطاء اللقاحات لعمال النظافة لوقايتهم        ولوحظ عدم وجود  . تعامله مع النفايات الطبية   

% 37.2وأفاد  . من األمراض المعدية، كما أنه ال يتم إجراء فحوصات طبية قبل التوظيف أو أثناءه             

منهم % 23.2فقط من عمال النظافة بأنهم تلقوا تدريبا حول كيفية التعاطي مع النفايات الطبية، وأن               

ي اليوم، ولوحظ عدم وجود استقرار لعمال النظافة في عملهم، إذ تبـين        ساعة أو أكثر ف    15يعملون  

كـذلك  . من عمال النظافة لم يمضوا سوى عام واحد أو أقل على عملهم في المستشفى             % 55.8أن  

لوحظ عدم وجود اهتمام كبير للمسؤولين بسالمة العمال المهنية وتحقيق رضاهم، وهناك نقص كبير              

خاصة بالتعامل مع النفايات الطبية، وهناك احتياجات كثيرة لعمال النظافـة فـي             في البنية التحتية ال   

المستشفيات ينبغي توفيرها لهم؛ لتمكينهم من القيام بعملهم على خير وجه، وتحقيق السالمة المهنيـة      

  .عن عملهم لهم والرضا

  

ات الـصحة  دراسة حالة حول سياسات وتطبيق"  دراسة بعنوان Dewar, 2005 )(أجرى ديوار و

لى وصف وتحديد تـصورات مـدراء       إ وقد هدفت الدراسة     ،"والسالمة المهنية في جنوب أستراليا      

وممارسوا الصحة والسالمة المهنية حول تطبيق سياسات الصحة والسالمة المهنية في أماكن العمل             

ـ        إذا وما   أستراليا،في مؤسسات القطاع الحكومي في جنوب        ع  كانت هذه التـصورات متطابقـة م

حـدى  تم اتباع مـنهج دراسـة حالـة إل        .المؤسساتالسياسات والممارسات المتوفرة فعال في هذه       

 وقد تكونت عينة الدراسة من ممارسي الصحة والـسالمة ومـن            ، في القطاع الحكومي   المؤسسات

 ولجمع البيانات من المبحوثين تم تطوير استبيان لجمع البيانات من ممارسـي             العمل،مدراء مواقع   

 كما تم جمع بيانـات      العمل، مقابالت شبه منظمة مع مدراء مواقع        إجراء كما تم    والسالمة، الصحة

 وقد أظهرت نتائج الدراسـة بـأن        المؤسسة،حصائية أخرى من خالل تحليل الوثائق المتوفرة في         إ

داراتهم بما يتعلق   إالمستجيبين من ممارسي الصحة والسالمة يتلقون دعما من مدرائهم التنفيذيين و          

 كما كشفت نتائج الدراسة وجود اختالف في تـصورات          المهنية،بتطبيق سياسات الصحة والسالمة     

 المهنيـة، المدراء وممارسوا الصحة والسالمة حول أدوارهم في تطبيق سياسات الصحة والسالمة            
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 سياسات الصحة الـسالمة بأنهـا شـاملة ولكنهـا           إلىكما وأشارت النتائج بأن المدراء ينظرون       

 وأخيرا أشارت النتائج بأن ممارسوا الصحة       احتياجاتهم،جراء تغييرات لتناسب    إ ويلزمهامضغوطة  

 في مجال الصحة والـسالمة مـرتبط بتطـوير سياسـات            إنجازالسالمة يرون بأن أي تحقيق أو       

   .الرقابةوممارسات الصحة والسالمة وتفعيل وتطوير أنشطة 

  

ت األمن والـسالمة فـي مستـشفيات        اجراءإم  تقوي" دراسة بعنوان   ) 2006(وقد أجرى المطيري    

 وهي دراسة مسحية أجريت على ضـباط وأفـراد األمـن            ". المسلحة في المنطقة الشرقية      الفوات

 بالرياض، المسلحة في المنطقة الشرقية      القواتدارات واألقسام في مستشفيات     والسالمة ومدراء اإل  

والسالمة في مستشفيات القوات المـسلحة       األمن   إجراءات بيان مدى جودة     إلىوقد هدفت الدراسة    

األمـن والـسالمة فـي      إجراءات  في المنطقة الشرقية وذلك من خالل تحديد مدى توثيق وتحديث           

مـن   األ إجـراءات  وكذلك تحديد مدى وضـوح       الشرقية،مستشفيات القوات المسلحة في المنطقة      

أظهـرت  و.ألوصفيباحث المنهج    وقد استخدم ال   .بهاالقوى العاملة   والسالمة ومدى معرفة والتزام     

 األمن والسالمة في مستشفيات القوات المـسلحة فـي المنطقـة            إجراءاتنتائج الدراسة أن جودة     

  .الدراسةالشرقية في المملكة العربية السعودية كانت جيدة في جميع محاور 

  

ارة دإتطوير مصفوفة تقيـيم ألنظمـة       "  دراسة مقارنة بعنوان     )Hwey,2006(وقد أجرى هيويه    

  :إلىوقد أجريت الدراسة في ماليزيا وهدفت " . لشركات البناء " الصحة والسالمة المهنية 

  

دارة الصحة والسالمة المهنية في شركات البناء فـي         إتحديد العمليات الرئيسية المتبعة في       •

  .أندونيسيا

حة تحديد مدى فاعلية واستمرار واستدامة الممارسات الرئيسية للعاملين في مجـال الـص             •

  .أندونيسياوالسالمة المهنية في شركات البناء في 

 .أندونيسيالشركات البناء في " دارة الصحة والسالمة المهنية إتطوير مصفوفة تقييم ألنظمة  •

  

دارة الصحة والسالمة المهنية في     إ المتبعة في    فاعلية الممارسات تم تحديد العمليات الرئيسة ومدى      

دارة الـصحة   إارنة لمدى تطبيق أربعة معايير دولية في مجـال          شركات البناء من خالل دراسة مق     

 وهي شـركات البنـاء      مختلفتين،جراؤها على عدة شركات بناء تابعة لفئتين        إ تم   والسالمة المهنية 

.  وشركات البناء التابعة لمجلس تنمية أعمال بناء ماليزيا          المالية،التابعة لسوق أوراق كواالالمبور     

لى تشابه آراء المبحوثين حول محاور الدراسة بالرغم مـن اخـتالف            إراسة  وقد أشارت نتائج الد   

 أن العمليات والممارسـات     إلىحصائي   وأشارت نتائج التحليل اإل    بها،فئآت الشركات التي يعملون     
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دارة الصحة والسالمة المهنية فـي شـركات البنـاء      إالرئيسية تدل على وجود تطبيق جيد ألنظمة        

دارة الصحة والـسالمة    إ تأييد الشركات المبحوثة لمصفوفة تقييم أنظمة        إلىئج   ودلت النتا  المبحوثة،

دارة الصحة والسالمة المهنية في شـركات       إ واعتبارها بأنها تساعد على تطوير       المطورة،المهنية  

   .المستقبليةالبناء وتحقيق أهدافها 

  

 العاملين في تايوان من دراسة ألنظمة حماية" دراسة بعنوان ) Weng, 2006( كما وأجرى وينج 

لى تقييم مدى فاعلية األنظمة المتبعة في وقاية قطاع العـاملين  إ وقد هدفت الدراسة  ،"حوادث العمل   

 والتعرف على نظام تعويض العمال      والتطبيقية،من حوادث العمل في تايوان من الناحية التشريعية         

 وتبنـت   .العمـل ية العاملين من حوادث     عادة بناء نظام متكامل لوقا    إ و العمل،والتأمين ضد حوادث    

 مقابلـة   18 حيث أجريت    ، مع عينة قصدية     معمقةجراء مقابالت نوعية    إالدراسة في جمع البيانات     

 ومن منظور   مختصين، باحثين   7 مدراء، 6 عاملين، 2 إداريين، 3 :كالتاليقسمت على أربع فئآت     

 كانـت أبـرز     المختصة فقد  من الوزارات    حصائيةإهذه المقابالت وما اعتمدته الدراسة من بيانات        

  :الدراسةنتائج 

  

  .ما حد إلى العمل من الناحية التشريعية مقبولة من حوادثأنظمة الوقاية  •

 تكثيف التدريبات الخاصـة بالـصحة        حيث  تفعيل من  إلىمن الناحية التطبيقية هنالك حاجة       •

شراف وتفتـيش   إبناء نظام   و العاملين، ثقافة الصحة والسالمة لدى      ورفع المهنية،والسالمة  

 .المهنيةفاعل على تطبيق أنظمة الصحة والسالمة 

لى زيادة التعويضات المخصصة للعاملين وعائالتهم فـي حالـة الحـادث أو             إ هناك حاجة    •

 .المهنيالمرض 

 .العملقلة وعي العاملين بحقوقهم سواء المادية أو المتعلقة بظروف  •
 

كلية الطب فـي  من  طالب ، وهم) (Demiral and others ,2006 ديميرال وآخرونوقد أجرى 

المقـررون  " جهاد الوظيفي في البلـديات بعنـوان        زمير دراسة حول اإل   إجامعة دوكوز ايلول في     

جهاد يظهر علـى العـاملين       الدراسة بأن اإل   ، واعتبرت "جهاد لدى عمال البلديات     جتماعيون لإل اإل

والمشاكل العقليـة المتمثلـة فـي القلـق          عضالت، ال القلب، آالم متمثال ببعض األمراض كأمراض     

جهاد العاملين فـي بلديـة      إجتماعية على    تأثير العوامل اإل   معرفةلى  إ وقد هدفت الدراسة     ،والتوتر  

جهاد كنسبة بين    وتم اعتبار اإل   العمل،نصاف في   إ حالة الال  السالمة،من حيث تأثيرات انعدام     إزمير  

جهـاد  قيمة المتوسطة لهذه النسبة اعتبرت قيمة حدية لمستوى اإل وال بالعمل،متطلبات العمل والتحكم    

 486سـتبانة    وكان عدد المستجيبين لإل    ،زمير  إ أجريت الدراسة في قسم النفايات في بلدية         .العالي
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 أن العاملين أصـحاب الـدخل المـنخفض ، كبـار الـسن ،               إلىعامل ، وأشارت نتائج الدراسة      

. جهاد  القمامة ، والعاملون بعقود دائمة هم األكثر عرضة لإل        نصاف ، جامعي    المتعرضون لعدم اإل  

  .اإلجهاد العمل ضمن بيئة خطرة فلم يكن لها تأثير على المهنية، مستوى الثقافة التعليم،أما مستوى 

ت الوقائيـة التـي     اجـراء مدى توفر وسائل السالمة واإل    " دراسة بعنوان   ) 2007(أجرى الوهيب   و

  :إلى وقد هدفت الدراسة ،"ريق في المستشفيات تهدف للحد من حوادث الح

  

معرفة مدى توفر وسائل السالمة التي تهدف للحد من حوادث الحريـق فـي مستـشفيات                 •

   .الرياضالحكومة في مدينة 

جراءات الوقائية التي تهدف للحد من حوادث الحريق في مستـشفيات           معرفة مدى تطبيق اإل    •

 .الرياضالحكومة في مدينة 

 المعوقات التي تحول دون توفير وتطبيق وسائل السالمة على أكمل وجه في             علىالتعرف    •

   .الرياضمستشفيات الحكومة في مدينة 

جـراءات  ستفادة من وسـائل الـسالمة واإل      زمة لتفعيل اإل  المحاولة التوصل للمقترحات ال    •

  .الرياضالوقائية للحد من حوادث الحريق في مستشفيات الحكومة في مدينة 
 

 وقد تضمن مجتمـع الدراسـة جميـع المستـشفيات           الدراسة، في هذه    ألوصفياحث المنهج   اتبع الب 

، وقد أجريت الدراسة بالمسح الشامل لكامـل مجتمـع          ) 16(الحكومية في مدينة الرياض وعددها      

البحث ، وتمثلت أداة الدراسة بتصميم قائمة فحص ومالحظة لجمع البيانات من عينة الدراسة ، وقد                

نشائية بشكل عام ، وتـوفر وسـائل        لى توفر وسائل السالمة الكهربائية واإل     إ الدراسة   أشارت نتائج 

  . حد ما إلىجراءات السالمة الوقائية مطبقة إ أن إلىطفاء بشكل عام ، كما وأشارت نذار واإلاإل

، "شروط وظروف العمل في المنشآت الفلـسطينية        "دراسة بعنوان   )  أ 2007(كما وأجرى الخواجا    

نتهاكـات التـي    لى الوقوف على واقع وظروف العمل وحجـم وطبيعـة اإل          إت الدراسة   حيث هدف 

 واعتمدت هذه الدراسة    غزة،يتعرض لها العامل في المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع           

طار الدراسات الكمية من خالل مسح ميداني لعينة عشوائية من العمال والعـامالت فـي ثمانيـة                 إ

 الهيئـات   اإلتـصاالت،  والمعاهد، الجامعات   :وهي الضفة الغربية وقطاع غزة      قطاعات فرعية في  

 القطـاع   الـصحية،  الخـدمات    الطـوارىء،  خدمات   الدوائية، الصناعات   السياحة، قطاع   المحلية،

 عامل منها   490تمثلت أداة المسح الرئيسية بتصميم استبيان ، واشتملت عينة الدراسة على            .المالي

  :الدراسةوكانت أهم نتائج . في غزة  232فة وض في ال258
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نية فـي مواقـع     الكشف عن نقص متفاوت قطاعيا في توفر شروط الصحة والسالمة المه           •

 .التحذيريةجراءات وللوائح  من حيث اإلالعمل،

  .أوليسعاف إ صناديق الطوارىء، مخارج الحريق،نقص جزئي في توفر طفايات  •

 ضافي ات على العمل اإلجبار العاملين في بعض القطاعإوجود ظاهرة  •

 .العملصابات إتبين بأن ربع أفراد العينة غير مؤمنين ضد  •

 .صابات العمل لم يبلغ عنها في وزارة العملإأكثر من نصف  •

خـضعوا لفحـص طبـي      % 50يجرى لهم فحص طبي دوري ، و      فقط  من العينة   % 15 •

 .ابتدائي

 .نقاباتهم غير فاعلةمنهم يعتقدون بأن % 40أكثر من النصف ينتمون إلى نقابات، و •

نتساب النقابي للعاملين وخصوصا في القطاع المـالي        وجود ابتزاز من المشغلين بسبب اإل      •

 .المحليةوالهيئات 

 .بهامعظم أفراد العينة ال يعلمون بقيام وزارة العمل بتفتيش على المنشآت التي يعملون  •
 

ي ومدى تأثيره على أداء العاملين      واقع األمن الصناع  " دراسة بعنوان   ) 2008(جرت العويوي   وقد أ 

لى دراسة واقـع  إ حيث هدفت    ،"في منشآت القطاع الخاص الصناعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية          

 ووضـع التوصـيات المالئمـة       المذكورة،وتأثيره على أداء العاملين في المنشآت       األمن الصناعي   

ستبانة كأداة أساسـية    عتمدت على اإل  ا و لوصفي،ا وقد استخدمت الباحثة المنهج      الواقع،لتحسين هذا   

 وتكون مجتمع الدراسة من     للبحث،جراء مقابالت لجمع بيانات مكملة      إ إلىضافة  لجمع البيانات باإل  

 واستخدمت الباحثـة عينـة      الغربية،كافة العاملين في المنشآت الصناعية الخاصة في جنوب الضفة          

 الدراسة أن هناك مستوى جيد من التطبيـق          وقد بينت نتائج   عامال، 370تكونت من   عشوائية طبقية   

 توفر  العاملين،لتزام  إ الشخصية، من حيث توفر أدوات الوقاية       المهنية،جراءات الصحة والسالمة    إل

 شروط صحية مقبولة مثل الحمامات وغـرف اسـتبدال المالبـس          بالمرافق الضرورية في العمل     

 درجـة  التهوية،ضاءة ل جيدة من حيث اإلتوفر ظروف عم  للبناء، الداخلي الطعام، التنظيموغرف  

  .الخ ..الحرارة

  

 ضغوط العمل هي أكثر ظروف العمل التي تؤثر سلبا على           الضوضاء،كما وبينت نتائج الدراسة أن      

كما وأثبتت   .أدائهميجابا على   إ بينما نظافة مكان العمل هي أكثر الظروف التي تؤثر           العاملين،أداء  

 أثر عوامل األمن الصناعي على أداء العـاملين تعـزى لمتغيـرات             نتائج الدراسة وجود فروق في    

  .العمر وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة، سنوات العمل، طبيعة العلمي، المؤهل الجنس،
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  :السابقة على الدراسات قيبالتع .2.2.2

  

  :من خالل العرض السابق للدراسات يمكن استخالص ما يلي 

  

أهدافها الرئيسية التي تناولت دراسة واقع الـصحة والـسالمة          تشابهت معظم الدراسات في      •

 الواقع ، حيث أن     عن هذا المهنية في المجتمعات المدروسة ، ولكنها تباينت في كيفية كشفها           

جراءات إمعظمها قاس واقع السالمة في بعض الجوانب التي تتعلق بمدى تطبيق تشريعات و            

  .الوهيب  المطيري ، هيويه ، وينج ، أنظمة السالمة المهنية مثل دراسة ديوار ،

واقع الصحة والسالمة من حيث مدى سالمة بيئة العمل مـن حيـث   بحثت بعض الدراسات    •

ضاءة ، الحرارة ، توفر أدوات السالمة وغيرها من متطلبات بيئة العمل ، مثل              اإل،  التهوية  

  . الخواجا الخطيب ،دراسة  العويوي ،

 من حيث نسبة تكرار حوادث العمل وشدتها ومـسبباتها          حثت واقع السالمة  بدراسات أخرى    •

حـصائية  حصائيات المتعلقة بالحوادث سواء من خالل الجهـات اإل        عتماد على اإل  وذلك باإل 

  .وينج والرسمية أو الوثائق المتوفرة في المنشآت المبحوثة كدراسة معهد الصحة والسالمة 

لواقـع   تقييمهاب المذكورة أعاله في     القليل من الدراسات جمعت بين معظم أو جميع الجوان         •

  .الصحة والسالمة مثل دراسة أبو السعود والخلف 

نتهاكات التي يتعرض   حجم اإل  طبيعة و  ركزت الدراسات الفلسطينية في دراستها للواقع على       •

  .لها العاملون من قبل أصحاب العمل كدراسة لبد ودراسة الخواجا 

ة من خالل تحليل المخاطر المهنية التي يتعرض         واقع الصحة والسالم   محمود دراسة   تناولت •

  .وما ينتج عنها من أمراض مهنية لها العاملون 

مخـاطر المهـن الطبيـة والـصناعات         هناك دراسات بحثت الواقع من حيث التعامل مع        •

  .وذلك من ناحية تداولها وتخزينها مثل دراسة الزهراني الكيماوية 

 حول وجود ضعف في مستوى الصحة والـسالمة         اتفقت معظم الدراسات في تشابه نتائجها      •

لتـزام بتطبيـق التـشريعات       ، سواء من ناحية اإل      بشكل عام  المهنية في المنشآت المبحوثة   

، أو من حيث    جراءات السليمة للصحة والسالمة ، أو من جانب توفير بيئة عمل سليمة             واإل

تضح ذلـك فـي نتـائج       تكرار الحوادث وشدتها ، أو من حيث واقع التدريب والتوعية ، وا           

 الخطيـب ،  ،محمـود دراسة كل من الخلف ، لبد ، الزهراني ، معهد الصحة والـسالمة ،      

  .الخواجا 

الوهيب في نتائجها من حيث تعبيرها عن واقع سالمة مهنية مقبول           و ديوارتشابهت دراسات    •

  .بعض الجوانب السلبية مع وجود الى حد ما ، 
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 ، المطيري ، العويوي ، على توفر مستوى         هيويهود ،   أشارت نتائج كل من دراسة أبو السع       •

  .جراءات الصحة والسالمة في المنشآت المبحوثة إلجيد من التطبيق 

لى دراسة أثر هذا الواقـع علـى أداء         إبعض الدراسات تعدت بحث واقع الصحة والسالمة         •

 هـذه   تشـار العويوي ، حيث أ   ونتاجيتهم وروحهم المعنوية ، كدراسة الخلف       إالعاملين  و  

 وجود تأثير سلبي في أي نقص في سالمة بيئة العمـل علـى أداء العـاملين                 إلىالدراسات  

  .نتاجيتهم وروحهم المعنوية إو

 الـصناعية ،  بـاألخص تشكل مجتمع الدراسة في أغلبية الدراسات من الشركات الخاصـة         •

  . ، لبد ، الزهراني ، هيويه ، العويويمحمودكدراسة كل من أبو السعود ، 

كمجتمـع دراسـة    وما يتعلق بها من أعمال      ض الدراسات تناولت ممارسي المهن الطبية       بع •

  . ، المطيري ، الوهيباخطيبمثل دراسة 

الخلـف  كـل مـن     بعض الدراسات تناولت مؤسسات القطاع الحكومي بالدراسة كدراسـة           •

  .ديوارو

معهـد   مـن    كـل تناولت دراسة وينج قطاع العاملين باختالف طبيعة أعمالهم ، أما دراسة             •

مختلفة بعـضها حكوميـة     الخواجا ، فقد تناولت بالدراسة عدة قطاعات        والصحة والسالمة   

. حدى القطاعات المبحوثه  إحيث شكلت الهيئات المحلية في دراسة الخواجا        وبعضها خاصة   

 هي الوحيدة التي تشكل مجتمع دراستها من البلديات ولكـن عينتهـا             ديميرالوكانت دراسة   

  .عاملين في قسم النفايات ، وموضوع دراستها تعلق فقط بضغوط العمل أقتصرت على ال

مثل دراسة كـل    ستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة ،         تمدت معظم الدراسات اإل   عا •

الخواجا ، وأضافت بعـض الدراسـات       ، الزهراني ،     محمودمن ، أبو السعود ، الخلف ،        

وأضـافت  .العويوي   ودراسة   يانات ، مثل دراسة لبد    أسلوب المقابلة كأداة مساعدة لجمع الب     

  .حصاء على ذلك دراسة كل من ديوار و وينج أسلوب اإل

  .حصائية كدراسة معهد الصحة والسالمة اعتمدت بعض الدراسات فقط على البيانات اإل •

وأضافت دراسة الخطيب    قوائم الفحص والمالحظة كأداة للدراسة        دراسة الوهيب  ستخدمتإ •

  .لجمع بيانات الدراسة قابلة مع المالحظة أسلوب الم

مهنيـة  تميزت الدراسات األجنبية عموما بأنها تناولت موضوع الدراسـة بطـرق أكثـر               •

قارنت دراسة هيويه مدى تطبيق الشركات المبحوثة ألربعة معايير دولية           حيث   واختصاص  

ا أعتمدت معظـم    دارة الصحة والسالمة المهنية ، كم     إ، كما وطورت مصفوفة لتقييم أنظمة       

 على مختصين من مدراء وممارسين وباحثين أكثر من         البياناتمع  جالدراسات األجنبية في    

 العربية ، ومن ناحية أخرى تميزت بعضها بأنها استخدمت عـدة أدوات لجمـع               الدراسات

  . كدراسة كل من ديوار ووينجالبيانات ضمن نفس الدراسة
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 هاقترحات تطويرية ضمن محتوى الدراسة ، لكن       م ا قدمت بأنهأخيرا تميزت دراسة الوهيب      •

هـذه  ومحاورآراء المدراء بشكل عام دون تحديد بنود مسبقة لمحتوى          اعتمدت على رصد    

  .المقترحات 

  

  : ستفادة من الدراسات السابقةإل اجوانب 3.2.2

  

طار النظـري للدراسـة ، وفـي        راسات السابقة في تحديد وصياغة اإل     ساهم استعراض الباحث للد   

حصائية المناسبة للدراسة    واستخدام األساليب والمعالجات اإل    لجوانب المنهجية ، وبناء أدوات البحث     ا

  .، كما استفاد من خالل مقارنة نتائجها بنتائج دراسته ، بتوجيه التوصيات المناسبة 

  

  :ت هذه الدراسة عن الدراسات السابقةاميزم 4.2.2

  

  : بما يليتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

  

معظم الدراسات بحثت واقع الصحة والسالمة المهنية من جوانب محدودة ، أما هذه الدراسة               •

جمال صورة تكاملية لمكونات السالمة المهنية وقياس فاعلية دور كافة األطـراف            إفحاولت  

دارة والموظفين والجهات الحكومية ، كما أنها حددت مدى سالمة بيئة           ذوي العالقة وهي اإل   

  .عمل من خالل أهم متطلباتها ال

دارة من خالل دارة ومفهوم الصحة والسالمة حيث بحثت دور اإل     ربطت الدراسة بين علم اإل     •

شراف ورقابة ، حيث تم تحديد فاعليـة        إدارية العامة من تخطيط وتنظيم و     تطبيقها للمهام اإل  

 لفقـرات   يندورها بتنفيذ كل من هذه المهام بشكل متسلسل من خالل اسـتجابات المـوظف             

   .ستبانةاإل

مقترحات حول أولوية تطبيق     المبحوثين   ضمن محتواها على استجابات   هذه الدراسة   اشتملت   •

  .هاتوصيات الدراسة ونتائجالممقترحة من قبل الباحث ، مما ربط بشكل مباشر بين  التطوير

  التي بحثت موضوع الـصحة       - حسب معرفة الباحث     -هذه الدراسة األولى في فلسطين       •

   .والسالمة المهنية في قطاع البلديات 
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  الفصل الثالث 

_____________________________________________________  

  منهج الدراسة

  
ختيـار عينـة   إمجتمع الدراسـة، ،  وطريقـة   في الدراسة،   للمنهج المتبع  تناول هذا الفصل وصفا   

راسة، كما يتضمن شرحا للخطوات واإلجراءات      ت التي اتبعت في تطوير أداة الد      االدراسة واإلجراء 

العملية التي استخدمت في تحديد صدق وثبات أداة الدراسـة ، إضـافة إلـى الوسـائل والطـرق                   

  .اإلحصائية التي استخدمت من أجل الوصول إلى نتائج هذه الدراسة 

  

   منهج الدراسة1.3

  

نهج يساعد فـي رصـد ظـاهرة أو         تم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة ، حيث أن هذا الم           

ظاهرة على  لموضوع محدد بهدف فهم مضمونه ، ويرتكز هذا المنهج على وصف دقيق وتفصيلي ل             

  .صورة نوعية أو كمية

  

   مجتمع الدراسة2.3

  

الذين هم على رأس     مجتمع الدراسة من جميع موظفي وموظفات بلديات جنوب الضفة الغربية            تكون

 ممنه ،في مختلف أقسام بلديات جنوب الضفة الغربية      يعملون  موظف   1768  والبالغ عددهم  ،عملهم

وبلديات جنـوب الـضفة      . موظف في محافظة بيت لحم     322 في محافظة الخليل و       موظف 1446

،  الخليل: بلديات: ( واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية فيها هي       حولجريت الدراسة   أالتي    الغربية  

 ،  خاراس ، بيت أوال ، بني نعيم ، الظاهرية ، صوريف ، الشيوخ             ، يطا ، السموع ،     دورا، حلحول 

قوميا ، سعير ، بيت أمر ، تفوح ، بيت عوا ، بيت لحم ، بيت جـاال ، بيـت سـاحور ،                        إذنا ، تر  
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 تحديد عدد أفراد مجتمـع      وتم) .الخضر ، الدوحة ، بيت فجار ، تقوع ، زعترة ، العبيدية ، جناتة               

 يبـين أعـداد     (1.3) والجـدول    . في وزارة الحكم المحلـي     الرسميةالدراسة من خالل السجالت     

  .الموظفين في البلديات المذكورة أعاله 

  

   أعداد الموظفين في بلديات جنوب الضفة الغربية :1.3جدول 

  

  بلديات محافظة الخليل

  عدد موظفيها  إسم البلدية    عدد موظفيها  إسم البلدية  
 15  فبلدية صوري  10 891  بلدية الخليل  1
 24  بلدية  الشيوخ  11 87  بلدية دورا  2
 31  بلدية إذنا  12 40  بلدية حلحول  3
 16  بلدية ترقوميا  13 66  بلدية يطا  4
 31  بلدية سعير  14 55  بلدية السموع  5
  33  بلدية بيت أمر  15 16  بلدية خاراس  6
 20  بلدية تفوح  16  25  بلدية بيت أوال  7
 16  يت عوابلدية ب  17 33  بلدية بني نعيم  8
     1  47  بلدية الظاهرية  9

  بلديات محافظة بيت لحم  
 

  عدد موظفيها  إسم البلدية    عدد موظفيها  إسم البلدية  
 24  بلدية بيت فجار  6 74  بلدية بيت لحم  1
 20  بلدية تقوع  7 64  بلدية بيت جاال  2
 13  بلدية زعترة  8 64  بلدية بيت ساحور  3
 16  بيديةبلدية الع  9 19  بلدية الخضر  4
 8  بلدية جناتة  10 20  بلدية الدوحة  5

  

   عينة الدراسة3.3

  

وبمـا أن عـدد     ،مفردة 285  وهو ما يعادلمن مجتمع الدراسة  % 16شكلت نسبة   ارعينة  تم اختي 

ستبانات من اإل % 60البلديات في محافظة الخليل يفوق عدد البلديات في محافظة بيت لحم تم توزيع              
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وقـد تـم     ، )سـتبانة إ (113  في محافظة بيت لحم    منها% 40، و )ستبانةإ (172في محافظة الخليل    

تـم   إستبانة على أفراد العينة و285حيث تم توزيع    اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية البسيطة،     

  .المبحوثين يبين خصائص )2.3(والجدول  . 238الصالح منها للتحليل استبانة  253تحصيل 

  

  راد عينة الدراسةخصائص أف :2.3 جدول

  

  المتغيرات

  

  القيم الناقصة النسبة المئوية  العدد

   84.0 200  ذكر
  الجنس

   16.0 38  أنثى

   27.7 66  ثانوية عامة فمادون

   36.6 87  دبلوم

   31.1 74  بكالوريوس
  المؤهالت العلمية

   4.6 11  دبلوم عالي فأكثر

  8 30.9 71   سنوات5اقل من 

   37.4 86   سنوات5-10

   20.0 46   سنة11-15
  سنوات لخدمة

   11.7 27   سنة15أكثر من 

   34.9 83  أعمال مكتبية

  طبيعة العمل   30.3 72  أعمال ميدانية

   34.9 83  كالهما

   19.2 45  رئيس قسم

  4 44.0 103  موظف إداري

   30.8 72  فني
  الصفة الوظيفية

   6.0 14  عامل

  

   التي يعمل لديها  المستجيبيناتنات عامة حول البلدي بيا:) 3.3 (جدولكما يبين 
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  بيانات عامة حول البلديات التي يعمل لديها  المستجيبين: 3.3جدول 

  

  المتغيرات

  

  القيم الناقصة  النسبة المئوية  العدد

  2 43.2 102  بلديات مستحدثة
  عمر البلدية

   56.8 134  بلديات قديمة

   51.3 122   موظف50اقل من 

  عدد الموظفين   24.8 59   موظف51-100

   23.9 57   موظف100أكثر من 

  

  أداة الدراسة 4.3

  

سـتبيان فـي    إمن أجل جمع المعلومات من عينة الدراسة لإلجابة على أسئلة الدراسة ، تم تطوير               

دارة الصحة والسالمة المهنيـة فـي       إ تطوير   ومقترحاتحول واقع ومعيقات    ضوء األدب النظري    

  :من قسمين هما) ) 1.3(ملحق( ستبيان إل، وتكون اب الضفة الغربيةبلديات جنو

  

  :شتمل علىإ: القسم األول  •

  

o        ، طبيعة ،   سنوات الخدمة ،    المؤهل العلمي  معلومات عامة عن المستجيب وهي  الجنس

  .مكان العمل ، الصفة الوظيفية،  العمل

o  موظفيهاعدد و البلديةعمرمعلومات عن البلدية التي يعمل بها المستجيب وهي. 

  

  :تكون من المجاالت التالية :القسم الثاني  •

  

 احتوى على فقرات للسؤال عن واقع إدارة الصحة والسالمة المهنيـة فـي               :المجال األول  •

 :الغربية مقسمة على النحو التاليبلديات جنوب الضفة 

  

o ت الـصحة  اجـراء إ لقياس مدى تطبيق إدارات البلديات ألنظمة و       )17-1( من   فقرات 

 .والسالمة المهنية في كافة العمليات اإلدارية من تخطيط وتنفيذ ورقابة وتقييم  

o  لقياس مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلديات) 29-18(من فقرات 
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o لقياس مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنيـة المتـوفرة لـدى           ) 34 -30( من   فقرات

 .موظفي البلديات

o ت الـصحة والـسالمة     اجراءإ  التزام العاملين بتطبيق    لقياس مدى  )40-35( من   فقرات

 .المهنية

o لتـزام  إل لقياس مدى رقابة الجهات الحكومية المختـصة علـى ا          )43-41( من   فقرات

 .ت الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيةاجراءإبتطبيق 
 

 الـصحة   دارةإلى فقرات للسؤال عن معيقـات تطـوير مـستوى           حتوى ع إ :المجال الثاني  •

 : على النحو التاليوالسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية
 

o     دارات البلـديات فـي تطبيـق       إحول المعيقات المتعلقة بـدور      ) 50-44(فقرات من

 .والسالمة المهنيةجراءات الصحة إ

o    ـ المعيقات المتعلقة بالتزام العاملين في البلـديات        حول  ) 56-51(فقرات من جراءات إب

  لصحة والسالمة المهنيةا
 
 تطوير مـستوى إدارة الـصحة       مقترحاتحتوى على فقرات للسؤال عن      إ  :لثاالمجال الث  •

 :على النحو التاليوالسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 
 

o  حول تخطيط برامج الصحة والسالمة المهنية) 69-57(فقرات من 

o  والسالمة المهنية ق برامج الصحةحول تطبي) 79-70(فقرات من  
 

   صدق أداة الدراسة 5.3

  

الخبـرة  ، تم عرضها على محكمين مـن ذوي         ) ستبانة  اإل( وى أداة الدراسة    للتأكد من صدق محت   

اللغـة  صدق المحتوى ،     تم إجراء التعديالت الالزمة من حيث        موفي ضوء مالحظاته  ختصاص  اإلو

  .ينة التركيب لتصبح صالحة للتوزيع على أفراد العسالمة و
 

  أداة الدراسة  ثبات 6.3

  

حيث بلغت قيمة  الثبـات       ، )كرونباخ الفا (احتساب معامل الثبات    من أجل التأكد من ثبات األداة تم        

 ،أما فيما يتعلق بالمعوقات فقد      )0.95 (دارة الصحة والسالمة المهنية   إلمجال الدراسة  الخاص بواقع      
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وبـشكل   ،)0.95(لغت قيمة الثبات لمجال المقترحـات  وب ، ) (0.89بلغت قيمة الثبات لهذا المجال      

يبين قيم معامل   ) 4.3(والجدول  .عالية ،مما يشير إلى دقة أداة القياس      كانت  عام فان جميع هذه القيم      

  .الثبات لمجاالت الدراسة

  

 ومعيقـات   مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت الدراسة والدرجات الكلية الخاصة بواقع        : 4.3جدول  

  . إدارة الصحة والسالمة العامة في بلديات جنوب الضفة الغربية تطويرتمقترحاو

  

  قيمة ألفا  العدد  المجاالت  المقياس الرقم
مدى تطبيق إدارات  البلديات ألنظمة وإجراءات الصحة         1

  والسالمة المهنية 
 0.91 

 0.87   مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلدية 2
 0.86   الصحة والسالمة المهنية لدى الموظفينمستوى ثقافة  3
مدى التزام الموظفين بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة        4

  المهنية 
 0.86 

مدى رقابة الجهات الحكومية المختـصة علـى تطبيـق           5

  إجراءات الصحة والسالمة المهنية 
 0.83 

 

  الواقع

 0.95   الدرجة الكلية 
إدارات البلديات في تطبيق المعيقات المتعلقة بدور  1

إجراءات الصحة والسالمة المهنية
 0.82 

المعيقات المتعلقة بالتزام العاملين في تطبيق إجراءات  2

 الصحة والسالمة المهنية
 0.86 

 

 المعيقات

 0.89   الدرجة الكلية 
 0.83  تخطيط برامج الصحة والسالمة المهنية  1
 0.92   المهنية تطبيق برامج الصحة والسالمة 2
 

 المقترحات

 0.95   الدرجة الكلية

  

رتبـاط لجميـع فقـرات      اإل تستبانة تم احتساب معامال   تساق الداخلي لفقرات اإل   ومن أجل قياس اإل   

مجـاالت   لجميـع   حـصائيا إدالـة   حصلت على معامالت ارتباط     حيث  ستبانة مع درجتها الكلية     اإل

    .)2.3( ملحق .) (7.3، ) (6.3 ، )5.3(وذلك حسب الجداول  .الدراسة
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  لجة اإلحصائية وتحليل البيانات المعا7.3

  

المتوسـطات  ,النـسب المئويـة     , لقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد       

ختبـار  إختبار ت ونتـائج     إختبار الفرضيات استخدمت نتائج     وإل. واإلنحرافات المعيارية   الحسابية  

تساق ، ولفحص اإل  ونباخ ألفا    الثبات  كر   ملمعااحتساب  تم  الثبات   فحصتحليل التباين األحادي ، ول    

وذلـك باسـتخدام    سـتبانة   رتباط لجميع فقرات اإل   ستبانة تم احتساب معامالت اإل    الداخلي لفقرات اإل  

  . مختصإحصائيبمساعدة محلل ) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية 

  

  ة الدراستصميم 8.3

  

دارة الـصحة والـسالمة     إلى تحديد واقـع     إلوصفي ، حيث هدفت     استخدمت هذه الدراسة المنهج ا    

خالل قياس فاعلية دور كل من األطراف ذات العالقة         المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية من        

دارة والموظفين والجهات الحكومية المـشرفة علـى        بموضوع السالمة المهنية في البلديات وهم اإل      

سالمة المهنية في البلديات ، وكذلك تم استخدام مؤشر يعكـس           جراءات الصحة وال  إتطبيق أنظمة و  

  . المبحوثة ملموسة عن هذا الواقع وهو قياس مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلدياتصورة 

لـى  إدارة الصحة والسالمة المهنية ، تـم تقـسيمها          إ ولتكوين صورة واضحة عن معيقات تطوير     

ت تتعلق بدور الموظفين ، أما بالنسبة لمقترحات التطوير وبهدف          دارة ومعيقا معيقات تتعلق بدور اإل   

لى مقترحات تتعلق بالتخطيط ومقترحات تتعلق بالتطبيق لبرامج        إستفادة منها عمليا ، تم تقسيمها       اإل

  :ولقد اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية .الصحة والسالمة المهنية

  

الـصفة  ،  طبيعـة العمـل   ،  سنوات الخدمـة  ،  لميالمؤهل الع ،  الجنس :المتغيرات المستقلة  •

 . عدد موظفي البلدية، عمر البلدية، الوظيفية

 :وجاءت كما يأتي: المتغيرات التابعة •

  

o وذلك من حيث  واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية:  

o      ءات الـصحة  جـرا إمدى التزام إدارات بلديات جنوب الضفة الغربية بتطبيق أنظمـة و

  .والسالمة المهنية 

o مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في بلديات جنوب الضفة الغربية. 

o جراءات الصحة والسالمة المهنيةإمدى إلمام العاملين في البلديات بأنظمة و. 

o جراءات الصحة والسالمة المهنيةإمدى التزام العاملين في البلديات بأنظمة و. 
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o    ت الـصحة   اجراءإلتزام بتطبيق أنظمة و   ة المختصة على اإل   مدى رقابة الجهات الحكومي

 .والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

o              معيقات تطوير مستوى إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية

 :وذلك من حيث 

o     صحة  والسالمة   جراءات ال إدارات البلديات في تطبيق أنظمة و     إالمعيقات المتعلقة بدور

 .المهنية   

o        جـراءات الـصحة والـسالمة      إالمعيقات المتعلقة بالتزام العاملين في البلديات بأنظمة و

 .المهنية 

o رتقاء بمستوى إدارة الصحة والسالمة المهنيـة فـي          التطويرية الالزمة لإل   المقترحات

 :ربية وذلك من حيثبلديات جنوب الضفة الغ

  

 . المهنية تخطيط برامج الصحة والسالمة 

 .تطبيق برامج الصحة والسالمة المهنية  
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

   نتائج الدراسةتحليل

  
 واقـع   التي توصل إليها الباحث حول    لنتائج التحليل اإلحصائي    ومناقشة  يتناول هذا الفصل عرضا     

  . دارة الصحة  والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيةإ تطوير ومقترحات ،ومعيقات

  .المعالجة اإلحصائية
 

 النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية      ، تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد      

ختبـار  ائج  نتا والختبار الفرضيات استخدمت      ، ،ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا   نحرافات المعيارية ،اإل

  ).SPSS(ونتائج تحليل التباين األحادي ،وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  ت ،

  

  أسئلة الدراسة جابة على إلا 1.4

  

جابة على أسئلة الدراسة باستخراج األعـداد ، النـسب المئويـة ،المتوسـطات الحـسابية                تمت اإل 

ومقترحات تطوير إدارة الـصحة       معيقاتوالستجابات الموظفين حول واقع      اإلنحرافات المعيارية و

موافق بشدة ، موافق ، محايد ،       جابات  يتضمن اإل مقياس خماسي    تم اعتماد    ، حيث والسالمة المهنية 

   .على التوالي) 1,2,0,3,4( ، وأعطيت لها القيم معارض ، معارض بشدة

  

 الواقـع ووجـود     وحتى يتم تحديد دالالت المتوسطات الحسابية الستجابات الموظفين حول جـودة          

  : )1.4(حسب الجدول المعيقات وضرورة تطبيق المقترحات تم اعتماد الدرجات 
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 دالالت المتوسطات الحسابية الستجابات الموظفين حول جودة الواقع ووجود المعيقات           : 1.4جدول  

وضرورة تطبيق ومقترحات تطوير إدارة الصحة  والسالمة المهنية في بلديات جنـوب             

  .الضفة الغربية
  

المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

مقترحات   المعيقات  الواقع  الدرجة

  التطوير

درجة كبيرة   فأكثر% 80  فأكثر3.2

  جدا

واقع جيد 

بدرجة كبيرة 

  جدا

يشكل معيق 

بدرجة كبيرة 

  جدا

ضرورة 

تطبيق بدرجة 

  كبيرة جدا

2.8- 3.19 )70-

79.9%(  

واقع جيد   درجة كبيرة

  بدرجة كبيرة

يشكل معيق 

   كبيرةبدرجة

ضرورة 

تطبيق بدرجة 

  كبيرة

2.4-2.79 )60-

69.9%(  

درجة 

  متوسطة

يشكل معيق   واقع متوسط

بدرجة 

  متوسطة

ضرورة 

تطبيق بدرجة 

  متوسطة

2-2.39  )50-

59.9%(  

يشكل معيق   واقع سيء  درجة قليلة

  بدرجة قليلة

ضرورة 

تطبيق بدرجة 

  قليلة

درجة قليلة   %50أقل من  2أقل من 

  جدا

واقع سيء 

  جدا

ال يشكل 

  معيق

ال توجد 

ضرورة 

  للتطبيق
 

  :إجابة السؤال األول1.1.4. 

  

  :ة في بلديات جنوب الضفة الغربيةواقع إدارة الصحة والسالمة المهني

  

السـتجابات  لإلجابة على هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحـسابية واإلنحرافـات المعياريـة              

مهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية كما هو ملحق         الموظفين حول واقع إدارة الصحة والسالمة ال      

  ):(2.4في الجدول 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات الموظفين حـول واقـع إدارة           : 2.4جدول  

  الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

  

  الرقم
ب واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنو       

  الضفة الغربية

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية
tot4          مدى التزام المـوظفين بتطبيـق إجـراءات الـصحة

  والسالمة المهنية 
2.36 0.96 

tot20.70 2.20  مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلدية 
tot3        مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنية المتوفرة لـدى

  الموظفين
2.05 0.96 

tot1          مدى تطبيق إدارات  البلـديات ألنظمـة وإجـراءات

  الصحة والسالمة المهنية 
1.84 0.64 

tot5         مدى رقابة الجهات الحكومية المختصة علـى تطبيـق

  إجراءات الصحة والسالمة المهنية 
1.61 1.08 

 0.59 2.02  الدرجة الكلية  
  

ين حول واقـع إدارة الـصحة والـسالمة         ن استجابات الموظف  فإ) (2.4الجدول  كما هو واضح في     

بدرجة قليلة مما يشير إلى واقع سيء إلدارة الصحة         المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية  كانت         

، ولقد كانت هذه الدرجة أعلى شيء في المجال المتعلق بمدى           والسالمة المهنية في البلديات المبحوثة    

المة المهنية ، تالها في المقام الثاني مدى سالمة بيئة          التزام الموظفين بتطبيق إجراءات الصحة والس     

العمل المتوفرة في البلديات ، تالها في المقام الثالث مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنية المتوفرة               

لدى الموظفين ، تالها مدى تطبيق إدارات البلديات ألنظمة وإجراءات الصحة والـسالمة المهنيـة               

  .هات الحكومية المختصة على تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية،وأخيرا مدى رقابة الج

  

ويعزو الباحث حصول المجال المتعلق بمدى التزام الموظفين بتطبيق إجراءات الصحة والـسالمة             

المهنية على أعلى درجة إلى طبيعة األعمال التي تمارسها شريحة واسعة مـن مـوظفي البلـديات                 

 ، مما يفرض على الموظفين الحرص الدائم وتحري أسباب السالمة           والتي تتضمن أخطار وملوثات   

في العمل وتطبيق الحد األدنى على األقل من إجراءات السالمة من أجل الحفاظ على حياتهم وهـذا                 

أما حصول المجال المتعلق بمدى سالمة بيئة العمل المتـوفرة فـي             .أمر يتوافق مع فطرة اإلنسان    

يعزى سبب ذلك إلى    فيمكن أن   ،  ما الى حد    سيئةهي تعبر عن بيئة عمل       و قليلةالبلديات على درجة    
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 شدة االضـاءة ، التهويـة ، التجهيـزات           حيث إدارات البلديات من  ظروف العمل التي توفرها     أن  

مطابقة للمتطلبات  وغير ق عشوائية كون بطر تالمكتبية ، أدوات اإلسعاف وإطفاء الحريق وغيرها ،         

   .ية للصحة والسالمةالمثالية واألنظمة العالم

  

أما حصول مجال مستوى الثقافة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية المتوفرة لدى المـوظفين علـى               

درجة أقل فيعزى إلى قلة التوعية واإلرشاد وقلة الدورات التدريبيـة الخاصـة بمجـال الـصحة                 

خالل تبادل الخبـرات بـين      من  فقط  والسالمة المهنية وانما يتم تحصيل الثقافة والخبرة في المجال          

شديد أما وجود ضعف     .الموظفين من رؤساء ومرؤوسين ضمن ما تقتضيه حاجات العمل األساسية           

يعزى فيمكن أن   وخلل بدور إدارات البلديات في تطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة المهنية،            

  :لألسباب التالية 

  

ديات وتحـدد األدوار والمـسؤوليات      عدم توفر أنظمة وتشريعات واضحة تخص أعمال البل        •

  .المناطة بإدارات البلديات تجاه تطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة المهنية 

ضعف في العمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وإرشاد ورقابة وغياب الـدور التنـسيقي               •

  .الفعال بين المسؤولين في اقسام البلديات  

مة وإجراءات الصحة والسالمة المهنيـة مـن قبـل          ضعف الدور الرقابي على تطبيق أنظ      •

 .الجهات الحكومية المختصة 

  

جراءات إوبالنسبة للضعف في دور رقابة الجهات الحكومية المختصة على اإللتزام بتطبيق أنظمة و            

  :يعزى إلى فيمكن أن الصحة والسالمة المهنية 

  

  .عدم وجود سياسة واضحة للصحة والسالمة المهنية في فلسطين  •

 من ضعف في اإلمكانيـات       ذلك  في كيان السلطة الفلسطينية وما يرافق      وجود استقرار عدم   •

 .المادية

تداخل األدوار والصالحيات بين الوزارات والجهات المشرفة على تنفيذ سياسـة الـصحة              •

 .والسالمة المهنية 

  

جنـوب الـضفة    الستجابات موظفي بلديات    ية واإلنحرافات المعيارية    وقد كانت المتوسطات الحساب   

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيـة كمـا             مجاالت  الغربية حول   

  .)(7.4، ) (6.4، )(5.4، ) (4.4،) (3.4توضحها فقرات الدراسة كما هو ملحق بالجداول 
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الضفة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  الستجابات موظفي بلديات جنوب           :3.4 جدول

 الغربية حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الـضفة الغربيـة             

 كمـا   لمجال مدى تطبيق إدارات البلديات ألنظمة وإجراءات الصحة والسالمة المهنيـة          

  .توضحها فقرات الدراسة

  

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

يق إدارات  البلديات ألنظمة وإجراءات الصحة والسالمة لمجال  مدى تطب

  المهنية

  المتوسطات

  الحسابية

  اإلنحرافات

  المعيارية

 1.32 2.55  تؤمن إدارة البلدية الموظفين ضد حوادث العمل  10
 1.36 2.19  تسمح اإلدارة بوجود تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون  17

 1.34 2.14  ة  للصحة والسالمة المهنيةتتبنى إدارة البلدية تشريعات واضح  1
تواصل إدارة البلدية توعية الموظفين بطرق الوقاية من مخـاطر             5

  العمل 
2.07 1.30 

 1.18 2.04  يتم إجراء الفحص الطبي األولي للموظفين عند تعيينهم  6
 1.51 1.92  تستخدم اإلدارة  سجالت خاصة بحوادث العمل  11
صابات عمل ماليا بقـدر كـاف يالئـم         يتم تعويض المتعرضين إل     14

  درجة إصابتهم
1.91 1.38 

تأخذ اإلدارة رأي الموظفين قبل إعداد أي برنامج يتعلق بالـصحة             2

  والسالمة المهنية
1.84 1.26 

 1.42 1.79 تستجيب اإلدارة إلقتراحات الموظفين فيما يتعلق بالصحة والسالمة  12
إجـراءات الـصحة والـسالمة      تتابع إدارة البلدية فاعلية تطبيق          13

  المهنية في مواقع العمل
1.74 1.34 

 1.07 1.72  تتوفر في البلدية أجهزة خاصة لقياس مالءمة بيئة العمل  9
 1.21 1.69  يتوفر وصف شامل لمهام وواجبات أي وظيفة في البلدية  3

 1.24 1.63  تتم معاقبة غير الملتزمين بتطبيق إجراءات السالمة المهنية  16
تعقد إدارة البلدية دورات تدريب كافية في مجال الصحة والسالمة            8

  المهنية
1.60 1.24 

 1.07 1.58  يتم إجراء فحوصات طبية للموظفين بشكل دوري  7
 1.22 1.52  تتم مكافأة الملتزمين بتطبيق إجراءات السالمة المهنية  15

 1.03 1.38  نيةلمتابعة شؤون الصحة والسالمة المهتتوفر في البلدية دائرة   4
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 البلديات في تطبيق أنظمة وإجراءات      إداراتأن استجابات الموظفين حول دور      )  (3.4يبين الجدول   

 كانت بدرجة قليلة جدا لمعظم الفقرات مما يشير إلى ضـعف شـديد فـي             الصحة والسالمة المهنية  

لى درجة متوسـطة    دارية ، ويالحظ أن الفقرة الوحيدة التي حصلت ع        في جميع العمليات اإل   دورها  

وهي ضرورة ملحـة ومطلـب      هي التي تنص على أن اإلدارة تؤمن الموظفين ضد حوادث العمل            

  .أساسي للموظفين ال يمكن إهماله من قبل أية إدارة

  

الستجابات موظفي بلديات جنوب الضفة     الحسابية واإلنحرافات المعيارية     المتوسطات   : 4.4جدول  

  والسالمة المهنية في بلديات جنوب الـضفة الغربيـة        الغربية حول واقع إدارة الصحة      

  .كما توضحها فقرات الدراسة  اتلمجال مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلدي

  

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلـديات جنـوب الـضفة            

  الغربية لمجال مدى سالمة بيئة العمل المتوفرة في البلدية

المتوسطات 

  الحسابية

حرافات اإلن

  المعيارية
 1.07 2.80  تتوفر إنارة كافية في مكان عملي   18
 1.21 2.52  التهوية مناسبة في مكان عملي  20
 1.26 2.45  درجة الحرارة مناسبة في مكان عملي  19
 1.19 2.44  تتوفر أجهزة إطفاء حريق في األماكن الالزمة  27
 1.31 2.18  مالتجهيزات المكتبية في أماكن العمل مريحة للجس  29
 1.19 2.16  توجد أجهزة إنذار حريق في مباني البلدية حيث يلزم  25
 1.36 2.11  مستوى الضجيج في مكان العمل مقبول  21
 1.21 2.07  أدوات اإلسعاف األولي متوفرة في األماكن الالزمة  24
 1.23 1.98  توجد مخارج طوارىء في مباني البلدية  28
 1.33 1.95  خالية من الملوثاتالبيئة التي أعمل بها   22
 1.29 1.91  يتم إجراء صيانة دورية لألجهزة والمعدات الخاصة بالسالمة  26
 1.32 1.78  تتوفر لدي أدوات الوقاية الشخصية  23

  

أن استجابات الموظفين حول سالمة بيئة العمل المتوفرة فـي البلـديات كمـا              )  (4.4يبين الجدول   

والتي تنص على توفر اإلنارة الكافيـة      ) 18( أعلى شيء للفقرة رقم      توضحها فقرات الدراسة كانت   

التهويـة  على التوالي والتي تتعلـق ب )  27(،  )19( ، )20( رقم  ات الفقرتلتهافي مكان العمل ، 

، وهذه شروط تعمل أي ادارة على تأمينهـا         والحرارة وتوفر أجهزة اطفاء الحريق في أماكن العمل         
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ية أساسية ، ولكن لو نظرنا الى الشروط التي تحتاج الى متابعة واختصاص             كمتطلبات صحية ووقائ  

في اجراءات الصحة والسالمة المهنية فنجد أنها غير متوفرة في البلديات مثل إجراء صيانة دورية               

  .  وتوفير أدوات الوقاية الشخصيةلألجهزة والمعدات الخاصة بالسالمة

  

الستجابات موظفي بلـديات جنـوب الـضفة         المعيارية   الحسابية واإلنحرافات سطات  : 5.4 جدول

الغربية حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيـة             

كما توضـحها   لمجال مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنية المتوفرة لدى الموظفين          

  .فقرات الدراسة 

  

جنوب واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات   

الضفة الغربية لمجال مستوى ثقافة الصحة والسالمة 

  المهنية المتوفرة لدى الموظفين

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية

 1.31 2.27  لدي معلومات كافية عن مصادر الخطر في عملي  31
أعلم جيدا الكيفية  السليمة إلستخدام أدوات السالمة المتعلقة           33

  بعملي
2.13 1.33 

 1.34 2.11  إجراءات اإلسعاف األولي واضحة لدي  32
 1.22 1.93  تلقيت سابقا دورات تدريبية حول الصحة والسالمة المهنية  34
معرفتي جيدة بتشريعات الصحة والسالمة المهنية المتبعـة          30

  في البلدية
1.75 1.44 

  

وذلـك  نية المتوفرة لديهم ،     لى تدني مستوى ثقافة الصحة والسالمة المه      إتشير استجابات الموظفين    

لوجود نقص في برامج التدريب والتوعية حول تشريعات واجراءات الصحة والـسالمة المهنيـة ،               

  .نحو ذلكلتقصير االدارة في دورها ويرى الباحث أن ذلك هو نتيجة حتمية 

  

ظفين جود بعض المؤشرات التي تدل على حرص المو       و) 6.4(الجدول  أما النتائج كما هي مبينه في       

على تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية تتمثل بتنبيـه المـسؤولين حـول أخطـار العمـل                 

وحرصهم على سالمة المعدات ولكن هذا الحرص تنقصه الخبرة والدراية بكيفية تطبيـق األنظمـة               

  .واإلجراءات
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جنوب الـضفة   الستجابات موظفي بلديات    الحسابية واإلنحرافات المعيارية     المتوسطات   :6.4جدول  

 الغربية حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الـضفة الغربيـة             

 كما توضـحها    لمجال مدى التزام الموظفين بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية        

  .فقرات الدراسة 

  

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية          

م الموظفين بتطبيق إجـراءات الـصحة والـسالمة         لمجال مدى التزا  

  المهنية

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية

 1.13 2.84  أنبه مسؤولي عن أي خطر أواجهه في عملي  40
 1.20 2.50  أحافظ على سالمة المعدات  37
 1.30 2.33  أتبع إجراءات السالمة الصادرة من اإلدارة أثناء قيامي بعملي  39
به المسؤولين عن أي خلل بأدوات السالمة الشخصية التـي          أن  38

  بحوزتي
2.21 1.40 

 1.30 2.16 ألتزم باستخدام أدوات السالمة المهنية المتوفرة لدي  35
 1.41 2.14  أتأكد من سالمة المعدات قبل استخدامها  36

  

ات جنوب الـضفة    الستجابات موظفي بلدي  الحسابية واإلنحرافات المعيارية    المتوسطات  : 7.4جدول  

الغربية حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الـضفة الغربيـة              

لمجال مدى رقابة الجهات الحكومية المختصة على تطبيق إجراءات الصحة والـسالمة            

  .كما توضحها فقرات الدراسة المهنية 

  

واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلـديات جنـوب الـضفة            

ربية لمجال مدى رقابة الجهات الحكومية المختصة على تطبيـق          الغ

  إجراءات الصحة والسالمة المهنية

 المتوسطات

   الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية

 1.28 1.62  توفر الحكومة المشرفة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة  43
تتابع الجهات الحكومية المخالفات التي يتم ضـبطها أثنـاء            42

  يش حتى يتم القضاء عليها نهائياالتفت
1.61 1.37 

توجد رقابة مستمرة على البلدية من قبل الجهات الحكوميـة            41

  المشرفة على تطبيق إجراءات  الصحة والسالمة المهنية
1.58 1.42 



 56

وجود ضعف شديد في دور الجهات الحكومية المختصة فـي متابعـة تطبيـق              ) (7.4يبين الجدول   

المة المهنية في البلديات ويتمثل ذلك في عدم توفر مراكـز تـدريب وعـدم               إجراءات الصحة والس  

  .تفتيش ومتابعة في مواقع العمل 
 

  : إجابة السؤال الثاني.2.1.4

  

  .معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

  

افـات  لمتوسطات الحـسابية واإلنحر   من خالل احتساب ا   جاءت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال       

 الستجابات الموظفين حول معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلدياتهم كما             المعيارية

  ).(8.4هو ملحق في الجدول 

  

 الستجابات موظفي بلديات جنوب الـضفة        الحسابية واإلنحرافات المعيارية   المتوسطات: 8.4جدول  

 إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة         الغربية حول معيقات تطوير   

  .الغربية حسب مجاالت الدراسة

  

معيقات تطوير  إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات         الرقم 

  جنوب الضفة الغربية

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية
ة المعيقات المتعلقة بتطبيق إدارات البلديات إلجراءات الصح        1

  والسالمة المهنية 
2.40 0.91 

المعيقات المتعلقة بالتزام العاملين بتطبيق إجراءات الـصحة          2

  والسالمة المهنية
2.08 0.97 

 0.84 2.26 الدرجة الكلية  
  

إدارة الـصحة    حـول معيقـات تطـوير        أن متوسط استجابات الموظفين    )(8.4يتضح من الجدول    

، ) 2.26(بمتوسط حـسابي    و قليلة  بدرجة فة الغربية كانت  والسالمة المهنية في بلديات جنوب الض     

 حيث كانـت بدرجـة    ولقد كانت ابرز هذه المعيقات في المجال المتعلق بمعيقات دور إدارة البلدية             

ها المعيقات المتعلقة بالتزام العاملين بتطبيق إجراءات الصحة        ، تلت )2.40(بمتوسط حسابي متوسطة و 

ويعزو الباحث سبب حصول مجال معيقـات   .2.08بمتوسط حسابي    و بدرجة قليلة والسالمة المهنية   

 إلـى أن    - أي اعتباره معيـق بدرجـة أكبـر          –دور إدارات البلديات على متوسط حسابي أعلى        
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 ، فـاإلدارة    أكبر من دور المرؤوسين    أهمية     لهالموظفين يرون أن دور اإلدارة العليا في البلديات         

خطيط وتنفيذ برامج الصحة والسالمة ، وتلقـى علـى كاهلهـا            هي المسؤولة بالدرجة األولى عن ت     

مسؤولية الحفاظ على صحة وسالمة العاملين وتدريبهم وتوعيتهم وإرشادهم ، وأي عائق يتعلق بهذا              

وقد كانت المتوسطات الحسابية    . الدور ينعكس سلبا بصورة كبيرة على جميع العاملين في المؤسسة           

ابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول معيقات تطوير إدارة          واإلنحرافات المعيارية  الستج   

الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية كما توضحها فقرات الدراسة كمـا هـو                

  ).(9.4ملحق بالجداول 

  

 الستجابات موظفي بلديات جنوب الـضفة        الحسابية واإلنحرافات المعيارية   لمتوسطات: 9.4جدول  

ة حول معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الـضفة             الغربي

  .الغربية كما توضحها فقرات الدراسة 

  
معيقات تطوير  إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة             الرقم 

  الغربية

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية
 1.33 2.65 ة لمتابعة شؤون الصحة والسالمة المهنيةإفتقار البلدية إلى دائرة خاص 48

تدني دورالحكومة في الرقابة على اإللتزام بإجراءات الـصحة والـسالمة            47

 المهنية
2.59 1.33 

 1.30 2.55  شح الموارد المالية المخصصة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية 44

 1.38 2.50 ة في البلديةنقص تشريعات الصحة والسالمة المهنية المتبع 49

 1.45 2.40 ضعف نظام الحوافز المادية و المعنوية 46

 1.42 2.23 عدم كفاية أدوات ومعدات السالمة المتوفرة في أماكن للعمل 51

 1.35 2.15 ضعف الرقابة على الموظفين أثناء تأديتهم للعمل 54
 1.46 2.14 قلة التخطـيط المؤسسـي بشكل عام في البلدية 50

 1.44 2.11 ضغوط العمل الواقعة على كاهل الموظفين 56

 1.40 2.07 تدني الروح المعنوية لدى الموظفين 55

 1.49 2.02 تجاهل إدارة البلدية لموضوع تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية 45

 1.35 1.99 تدني مستوى الخبرة والمهارة لدى الموظفين 53

 1.44 1.94  العملضعف كفاءة وإشراف مسؤولي 52
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إلى أن أبرز معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنـوب             ) (9.4يشير الجدول   

الضفة الغربية كانت إفتقار البلدية إلى دائرة خاصة لمتابعة شؤون الصحة والسالمة المهنيـة،تالها              

شح المـوارد   تالها  مة المهنية ،  تدني دورالحكومة في الرقابة على اإللتزام بإجراءات الصحة والسال        

 نقص تشريعات السالمة المهنية     ومن ثم  ،المالية المخصصة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية        

  . ضعف نظام الحوافز المادية و المعنويةو المتبعة في البلدية

  

ما يسببه غياب   عدم توفر دائرة تختص بالسالمة المهنية في البلدية أكبرمعيق، ل         ويعلل الباحث اعتبار  

دائرة مختصة من تخبط وعشوائية وتداخل في الصالحيات ونقص في الخبرة والمعلومـات فيمـا               

تدني دور الحكومة بالرقابـة علـى       ، أما اعتبار     يتعلق بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية     

ومية لـدورها   إغفال الجهات الحكفيمكن أن يعزى الى أنإجراءات الصحة والسالمة المهنية معيق ، 

في اإلرشاد والرقابة وفرض تطبيق األنظمة يخول اإلدارات في البلديات حرية التصرف المطلقة ،              

أما اعتبار شح الموارد الماليـة       .همال جوانب السالمة    ويترك األمور لتقديراتها مما قد يساهم في إ       

مكانيات المادية من أجل    المخصصة لتطوير إدارة الصحة والسالمة كمقيق يعود إلى أهمية توفر اإل          

التمكن من تغطية تكاليف احتياجات برامج السالمة المهنية سواء من حيث توفير أدوات السالمة أو               

  .من حيث عقد الدورات وبرامج التوعية أو أية برامج أخرى

  

 التـشريعات تـشكل     ألنأما نقص تشريعات السالمة المهنية المتبعة في البلديات فاعتبرت معيقـا            

ع األساسي للحسم في أي قضية تتعلق بالصحة والسالمة المهنية وأي نقص فيها يشكل لـبس                المرج

 كمعيـق   ضعف نظام الحوافز المادية والمعنويـة      وأخيرا فإن اعتبار     .حول كيفية التصرف السليم     

يعود إلى أهمية دور تطبيق هذا النظام في رفع الروح المعنوية لدى المـوظفين وزيـادة انتمـائهم                  

  . اتهم وتحفيزهم نحو اإللتزام بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية لبلدي

  

  :اجابة السؤال الثالث3.1.4. 

  

  .المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية 

  

ة واإلنحرافـات   جاءت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال من خالل احتساب المتوسطات الحـسابي           

المعيارية  الستجابات الموظفين حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في             

  .)(10.4 كما هو ملحق في الجدول بلدياتهم حسب مجاالت الدراسة
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  الستجابات مـوظفي بلـديات جنـوب            : 10.4ل  جدو

ة حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنيـة فـي            الضفة الغربي 

  .بلديات جنوب الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة

  
المقترحات الالزمة لتطوير  إدارة الصحة والـسالمة المهنيـة فـي            الرقم 

  بلديات جنوب الضفة الغربية

المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية

 0.88 2.99  لصحة والسالمة المهنية تطبيق برامج ا  

 0.83 2.80 تخطيط برامج السالمة المهنية   

 0.79 2.88  الدرجة الكلية  

  

نرى أن استجابات الموظفين حول المقترحات الالزمـة لتطـوير  إدارة            ) (10.4من خالل الجدول    

،ولقـد  ) 2.88 (الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية كانت عالية بشكل عـام            

تركزت هذه المقترحات في مجال تطبيق برامج الصحة والسالمة المهنية تالهـا تخطـيط بـرامج                

ويعزو الباحث حصول المقترحات التطويرية المتعلقة بتطبيـق بـرامج الـسالمة             .السالمة المهنية 

ين تجهـل   المهنية على درجة تأييد أعلى من قبل المستجيبين ، إلى أن شريحة كبيرة مـن المـوظف                

بمحتوى األمور المتعلقة بالتخطيط وأهمية دوره في تطوير مستوى إدارة الصحة والسالمة المهنيـة              

ويظهر ذلك  . وانما تهتم أكئر بجانب التطبيق العملي واإلجراءات الملموسة في مرحلة تنفيذ البرامج             

ت تطويرية مهمـة ،     جليا من خالل فقرات الدراسة التي حصلت على أعلى تأييد من قبلهم كمقترحا            

حيث يلمس الموظفون أثرها بشكل مباشر من الناحية العملية مثل عقد الدورات التدريبيـة والعمـل                

على منع الخطر ،وتوفير معدات السالمة  وإجراء الفحوصات الطبية لهم كما هو واضح من خالل                

  )ب-11.4أ، -11.4( يجدول

  

المعيارية  الستجابات موظفي بلـديات جنـوب        طات الحسابية واإلنحرافات    المتوس: أ-11.4جدول  

الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في           

  .بلديات جنوب الضفة الغربية حسب فقرات الدراسة

  
  الرقم

  المقترحات الالزمة لتطوير  إدارة الصحة والسالمة المهنية
المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  اريةالمعي
 1.00 3.14 والسالمة المهنية عقد دورات تدريبية للموظفين لبناء الوعي بنظام الصحة 71
نشر الوعي والتثقيف حول الصحة والـسالمة المهنيـه بوسـائل متعـددة              70

 .كالمحاضرات واألفالم والبرامج الحاسوبية 
3.11 .97 
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 الستجابات موظفي بلديات جنـوب      طات الحسابية واإلنحرافات المعيارية     المتوس: ب-11.4جدول  

الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي            

  .بلديات جنوب الضفة الغربية حسب فقرات الدراسة

  
  الرقم

  المقترحات الالزمة لتطوير  إدارة الصحة والسالمة المهنية
المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية
 1.14 3.06 وفير كل ما يلزم من أدوات ومعدات للسالمة المهنيةت 73
 1.08 3.05 إجراء فحوصات طبية أولية ودورية للموظفين 72
 1.11 3.05 العمل على منع المخاطرة في العمل والتي قد تؤدى حوادث إثناء العمل 79
اإلشراف المباشرعلى الموظفين للتحقق مـن تطبيـق تعليمـات الـصحة             76

 المه المهنيه أثناء تأدية العملوالس
2.96 1.08 

 1.18 2.92 القيام بتفتيش دورى لمواقع العمل المختلفة في مؤسسات البلدية 75
تطبيق أسلوب التحفيز الخاص بالسالمة المهنيـة بمـنح حوافزللمـوظفين            77

 المساهمين في تقليل الحوادث من خالل التزامهم بالتعليمات
2.91 1.25 

 1.22 2.90 لتحقيقات فى حوادث العمل لتحديد أسبابهاإجراء ا 74
 1.19 2.89 توفير وصف شامل لمهام وواجبات أي وظيفة في البلدية 63
 1.22 2.87 إشراك الموظفين في إعداد برامج الصحة والسالمة المهنية 69
 1.14 2.84 إجراء دراسة تشخيصية لبيئة العمل لقياس وتقييم المخاطر المهنية فيها 67
إعداد السجالت والتقارير التي تغطي جميع جوانب برامج السالمة والحفاظ           68

 عليها
2.83 1.11 

 1.15 2.82 وضع اإلستراتيجيات لتحقيق أهداف الصحة والسالمة المهنية 58
 1.15 2.82 رسم سياسات الصحه والسالمه المهنيه من قبل مختصين 59
 1.26 2.82 بعة شؤون الصحة والسالمة المهنيةتوفير دائرة خاصة في البلدية لمتا 62
 1.25 2.81 إعداد البرامج الزمنية لوضع األهداف موضع التنفيذ 61
تكوين جسم نقابي على أساس مهني بهدف رعاية مصالح الموظفين والدفاع            66

 .عن حقوقهم
2.80 1.27 

 1.16 2.79 تحديد اإلجراءات والقواعد الالزمة لتحقيق األهداف 60
 1.33 2.77 معاقبة غير الملتزمين بتعليمات السالمة المهنية 78
 1.22 2.72 تحديد األهداف المنشودة من إدارة الصحة والسالمة المهنية 57
 1.35 2.70 .تحليل حوادث العمل بهدف التشخيص المبكر لمخاطر العمل 64
لميه المختصه فى   متابعة التقارير واألبحاث سواء المحليه او اإلقليمية او العا         65

 .السالمه المهنيه لمواكبة تطورها
2.68 1.31 
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  اختبار فرضية الدراسة  2.4

  

 بين متوسط استجابات مـوظفي      α ≤ 0.05 مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        

ـ              ي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية ف

 ،طبيعـة العمـل   برةبلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الجنس ،المؤهالت العلمية ،سنوات الخ  

وللتحقق مـن صـحة الفرضـية تـم اسـتخراج           . عمر البلدية ،عدد الموظفين    ،الصفة الوظيفية ،  

 حاديالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت ،ونتائج اختبار تحليل التباين األ           

  :وكانت النتائج حسب التالي 

  

  : الفروق حسب الجنس1.2.4. 

  

  ).12.4(الفروق بين المبحوثين بحسب الجنس يلخصها جدول 

  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بـين متوسـط            : 12.4جدول

زمة لتطـوير إدارة  استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الال   

  .الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الجنس

  

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى الداللة   قيمة ت

  اإلحصائية

 199 760. 2.92 200  ذكر

 370. 900. 2.68 38  أنثى
1.673 .0960 

  

 بـين  α ≤  0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )   (12.4يشير الجدول

متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمـة لتطـوير إدارة              

وبـذلك تـم قبـول    .الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الجـنس،       

  .الفرضية الصفرية

  

  :المؤهالت العلميةفروق حسب  ال2.2.4.

  

  ).13.4(الفروق بين المبحوثين بحسب المؤهالت العلمية يلخصها جدول 
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لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط اسـتجابات مـوظفي   : 13.4ل  جدو

بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة           

  .ة في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى المؤهالت العلمية المهني

  

  العدد  المؤهالت العلمية
المتوسطات 

  الحسابية

اإلنحرافات 

  المعيارية

 0.80 2.94 66  ثانوية عامة فمادون

 0.76 2.79 87  دبلوم

 0.74 2.96 74  بكالوريوس

 1.16 2.71 11  دبلوم عالي فأكثر

 0.79 2.88 238  المجموع

  

أن متوسط استجابات الموظفين حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة          ) (13.4يبين الجدول   

والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى المؤهالت العلمية كانت أعلى شـيء               

 اذا كان   لدى حملة البكالوريوس ، في حين كانت اقل استجابة لدى حملة الدبلوم العالي ، ولمعرفة ما               

  ). (14.4هناك فروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي كما في الجدول 

  

نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات موظفي بلـديات جنـوب              : 14.4جدول  

الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي            

  .نوب الضفة الغربية تعزى إلى المؤهالت العلمية بلديات ج

  

  مصدر التباين
  مجموع

   المربعات

  درجات

   الحرية

  متوسط

   المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.578 3 1.734  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
144.684  234  .6180  

    237  146.418  المجموع

0.935 
 
 

0.424 
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 بـين  α ≤  0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى  )  (14.4 الجدوليشير

متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمـة لتطـوير إدارة              

الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى المـؤهالت العلميـة  ،حيـث       

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. وهي غير دالة إحصائيا0.05>اإلحصائية كانت الداللة 

  

  : برةالفروق حسب سنوات الخ3.2.4. 

  

  ).15.4(الفروق بين المبحوثين بحسب سنوات الخبرة  يلخصها جدول 

  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط استجابات مـوظفي          : 15.4جدول  

نوب الضفة الغربية حول المقترحـات الالزمـة لتطـوير إدارة الـصحة             بلديات ج 

   . الخبرةوالسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى سنوات 

  

  العدد   الخبرةسنوات
المتوسطات 

  الحسابية
  اإلنحرافات المعيارية

 0.84 2.99 71   سنوات5اقل من 

 0.70 2.89 86   سنوات5-10

 0.81 2.83 46   سنة11-15

 0.92 2.72 27   سنة15أكثر من 

 0.79 2.89 230  المجموع

  

نرى أن متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حـول           ) (15.4من خالل الجدول    

المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعـزى              

 سنوات بمتوسـط    5 دون   برتهمأعلى شيء لدى الموظفين الذين سنوات خ       كانت   برةإلى سنوات الخ  

 سـنة   15هم فوق   برت ، في حين كانت اقل اإلستجابات لدى الموظفين الذين سنوات خ           2.99حسابي  

 ، ولمعرفة ما اذا كان هناك فروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التبـاين               2.72وبمتوسط حسابي   

  ). (16.4جدول األحادي وذلك كما هو في ال

  

 α إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند          )16.4جدول   (تشير نتائج تحليل التباين األحادي    

 بين متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحـات الالزمـة              0.05  ≥
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 سنوات الخبـرة    لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى           

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.  وهي غير دالة إحصائيا0.05>،حيث كانت الداللة اإلحصائية 

  

 نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات موظفي بلديات جنـوب              : 16.4جدول  

ية فـي   الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهن         

  .برةبلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى سنوات الخ

  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.536 3 1.609  بين المجموعات

  6280.  226  141.830  داخل المجموعات

    229  143.439  المجموع

0.855 
 
 

0.465 
 
 

  

  :الفروق حسب طبيعة العمل4.2.4. 

  

  ).17.4(الفروق بين المبحوثين بحسب طبيعة العمل يلخصها جدول 

  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط استجابات مـوظفي          : 17.4ل  جدو

بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة           

  .مهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى طبيعة العملال

  

  العدد  طبيعة العمل
المتوسطات 

  الحسابية
 اإلنحرافات المعيارية

 0.93 2.86 83  أعمال مكتبية

 0.67 2.86 72  أعمال ميدانية

 0.73 2.91 83  كالهما

 0.79 2.88 238  المجموع

  

 الموظفين حول المقترحات الالزمة لتطـوير إدارة  أن متوسط استجابات)  (17.4يتضح من الجدول

الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى طبيعة العمل  كانـت أعلـى                 
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، في حين كانت اقـل      معا تشمل طبيعة عملهم األعمال المكتبية والميدانية     شيء لدى الموظفين الذين     

ـ  أ  فقط  ميدانية  تقتصرعلى أعمال  لهماإلستجابات لدى الموظفين الذين طبيعة عم        ،   ة فقـط  و مكتبي

ولمعرفة ما اذا كان هناك فروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي حـسب الجـدول                 

18.4) .(  

  

نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات موظفي بلـديات جنـوب              : 18.4جدول  

الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي        الضفة الغربية حول المقترحات     

  .فة الغربية تعزى إلى طبيعة العملبلديات جنوب الض

  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 0.051 2 0.102  بين المجموعات

  6230.  235  146.316  داخل المجموعات

    237  146.418  المجموع

0.082 
 
 

0.921 
 
 

  

 α ≤  0.05أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          ) (18.4 الجدول   يتبين من خالل  

 حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في          الموظفينبين متوسط استجابات    

 وهي  0.05>ة العمل ، حيث كانت الداللة اإلحصائية        بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى طبيع      

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. غير دالة إحصائيا

  

  : الفروق حسب الصفة الوظيفية5.2.4.

  

  ).19.4(الفروق في اجابات المبحوثين تبعا لصفاتهم الوظيفية يلخصها جدول 

  

ات جنوب الضفة الغربيـة حـول       أن متوسط استجابات موظفي بلدي    ) (19.4يتضح لنا من الجدول     

المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعـزى              

إلى الصفة الوظيفية كانت أعلى شيء لدى الموظفين الذين مسماهم الوظيفي رئيس قسم فـي حـين                 

،ولمعرفة ما اذا كان هناك فروق      كانت اقل اإلستجابات لدى الموظفين الذين مسماهم الوظيفي عمال          

  ). (20.4تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضح من الجدول 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط استجابات مـوظفي          : 19.4جدول  

ة الصحة والسالمة   بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدار        

  .المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الصفة الوظيفية 

  

 اإلنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد  الصفة الوظيفية

 0.88 2.91 45  رئيس قسم

 0.87 2.85 103  موظف إداري

 0.64 2.90 72  فني

 0.62 2.78 14  عامل

 0.79 2.88 234  المجموع

  

نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات موظفي بلـديات جنـوب              : 20.4لجدو

الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي            

   .بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الصفة الوظيفية 

  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 103. 3 310.  بين المجموعات

  627.  230  144.277  داخل المجموعات

    233  144.586  المجموع

.164 
 
 

.920 
 
 

  

 بـين  α ≤  0.05يشير الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى  )  (20.4الجدول

يات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمـة لتطـوير إدارة           متوسط استجابات موظفي بلد   

الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى الصفة الوظيفية ،حيث كانـت               

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.  وهي غير دالة إحصائيا0.05>الداللة اإلحصائية 

  

  :  الفروق حسب عمر البلدية6.2.4. 

  

  ).21.4( يلخصها جدول عمر البلديةالفروق في اجابات المبحوثين تبعا ل

  



 67

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بـين متوسـط            : 21.4جدول

استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمـة لتطـوير            

ات جنوب الضفة الغربية تعـزى إلـى عمـر          إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلدي     

  .البلدية

  

المتوسط   العدد  عمر البلدية

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة 

  ت

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 101 0.76 3.00 102  بلديات مستحدثة

 133 0.80 2.78 134  بلديات قديمة

2.530 
 
 

0.082 
 
 

  

 بـين  α ≤  0.05ود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى  عدم وج إلى)  (21.4يشير الجدول

متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمـة لتطـوير إدارة              

الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى عمر البلدية  ، حيـث كانـت                  

  .وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. إحصائيا وهي غير دالة 0.05>الداللة اإلحصائية 

  

  :   الفروق حسب عدد موظفي البلديات7.2.4

  

  ).22.4( يلخصها جدول لعدد موظفي البلديةالفروق في اجابات المبحوثين تبعا 

  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للفروق بين متوسط استجابات مـوظفي          : 22.4جدول  

لغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والـسالمة         بلديات جنوب الضفة ا   

  .المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى عدد موظفي البلديات  

  

  اإلنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد  عدد الموظفين

 0.79 2.94 122   موظف50اقل من 

 0.76 2.67 59   موظف51-100

 0.78 2.96 57  ظف مو100أكثر من 

 0.79 2.88 238  المجموع
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أن متوسط استجابات موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية حول المقترحـات           ) (22.4يبين الجدول   

الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلـى عـدد                

 موظف  100ن عدد موظفي بلدياتهم اكثر من        كانت أعلى شيء لدى الموظفين الذي      اتموظفي البلدي 

 موظـف ،    100-51في حين كانت أقل اإلستجابات لدى الموظفين الذين عدد موظفي بلدياتهم من             

ولمعرفة فيما إذا كانت هنالك فروق تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي وذلك كما يبين                

  ). (23.4الجدول 

  

باين األحادي  للفروق بين متوسط استجابات موظفي بلـديات جنـوب            نتائج تحليل الت  : 23.4جدول  

الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية فـي            

  بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى عدد موظفي البلدية 

  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  وبةالمحس

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

 1.719 2 3.438  بين المجموعات

  6080.  235  142.980  داخل المجموعات

    237  146.418  المجموع

2.825 
 
 

0.061 
 
 

  

  ≥ αتشير نتائج تحليل التباين األحادي إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى                 

ت جنوب الضفة الغربية حول المقترحات الالزمة لتطوير         بين متوسط استجابات موظفي بلديا     0.05

إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى عدد موظفي البلديـة  ،                 

 .وبذلك تم قبول الفرضية الـصفرية     .  وهي غير دالة إحصائيا    0.05>حيث كانت الداللة اإلحصائية     

ستجابات الموظفين حول مقترحـات تطـوير إدارة الـصحة          ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين ا      

  : إلى ما يليالمتغيراتوالسالمة المهنية في البلديات المبحوثة باختالف 

  

وسهولة وضوح المقترحات التطويرية المطروحة من قبل الباحث في فقرات أسئلة اإلستبانة             •

  .فهمها من قبل أفراد العينة

البلديات لدى معظم الموظفين مما سـاهم بدرجـة         وضوح القصور من ناحية  تطبيقها في         •

كبيرة في توحيد استجاباتهم نحو تأييد تطبيق معظم هذه المقترحات لإلرتقاء بمـستوى إدارة              

 .الصحة والسالمة 
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تشابه ظروف وطبيعة العمل ، وطبيعة الخدمات ، والظروف اإلقتصادية والسياسية لمعظـم              •

 .أفراد العينة

  .لفروق بين استجابات الموظفين في هذا المجال ل ذلك ساهم في تالشي اك •

  

  لدراسة بنتائج الدراسات السابقةمقارنة نتائج ا 3.4

  

فيما يتعلق بنتائج الدراسة الخاصة بإجابة السؤال حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية              •

الت جميع مجا في   سيء واقع   وجودفي بلديات جنوب الضفة الغربية ، فقد دلت النتائج على           

 الخلف ،لبد ،الزهراني ، الخطيب ،     ،  وهذا يتشابه مع نتائج دراسة كل من دراسات           الدراسة

ويختلف مع نتائج دراسة كل من أبو السعود ، هيويه ، المطيري ، العويوي التـي                . الخواجا

  .أشارت الى توفر واقع جيد في جميع مجاالته

 النتائج إلى ضعف فـي مجـال دور         أما بالنسبة لمجاالت الواقع كل على حدة  فقد أشارت          •

الزهرانـي ،   إدارات البلديات في تطبيق إجراءات السالمة المهنية حيث اتفقت مع دراسـة             

 من حيث ضعف دورها بما يتعلق بالتوعية واإلرشاد والتدريب ، وتـشابهت مـع               الخطيب

 ، الخواجا من حيث ضعف دورها بالتفتيش وإجـراء الفحوصـات الطبيـة              محموددراسة  

. ورية ومع دراسة الزهراني، من حيث ضعف الرقابة وعدم وجود أنظمـة للعقوبـات               الد

واختلفت مع دراسة وينج من ناحية كفاية ووضوح التشريعات ، ولكنها أتفقت معهـا بمـا                

كما وأشارت النتائج إلـى ضـعف فـي دور الجهـات             .يتعلق بضعف الناحية التطبيقية       

ات الصحة والسالمة  ، واتفقت بذلك مـع دراسـة           الحكومية في الرقابة على تطبيق إجراء     

  .الخواجا 

أما فيما يتعلق بمجال سالمة بيئة العمل فقد أشارت نتائج الدراسة إلى توفر بيئة عمل مقبولة                 •

ه هـذا  إلى حد ما ، ولكنها تحتوي على قصور في بعض جوانبها ، واتفقت حول بعض أوج          

 من حيـث    محمودارج طواىء ودراسة    من حيث عدم توفر مخ    القصور مع دراسة الخواجا     

  .قياس سالمة بيئة العمل و دراسة الخطيب من حيث عدم توفر أدوات الوقاية 

فيما يتعلق بنتائج الدراسة الخاصة بإجابة السؤال حـول معيقـات تطـوير إدارة الـصحة                 •

والسالمة المهنية ، فقد اتفقت مع دراسة الخواجا من حيث ضعف دور الجهات الحكومية في               

لرقابة و دراسة الخطيب من حيث عدم توفر أدوات الوقاية ، واتفقـت مـع العديـد مـن                   ا

الدراسات من حيث القصور في دور اإلدارة بشكل عام مـن حيـث التخطـيط والتنظـيم                 

  .والتوجيه والرقابة 
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فيما يتعلق بنتائج الدراسة الخاصة بإجابة السؤال حول مقترحـات تطـوير إدارة الـصحة                •

ية فقد تميزت الدراسة في أنها توصلت إلى مقترحات تطـوير مـن خـالل               والسالمة المهن 

حصولها على درجة تأييد لمدى مالئمة هذه المقترحات لتطبيقها في البلـديات مـن خـالل                

  .استجابات المبحوثين 

لم تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى دراسة الفروق بين اسـتجابات المبحـوثين حـول                 •

 . إدارة الصحة والسالمة المهنية بصورة مستقلة معيقات ومقترحات تطوير

  

   استنتاجات الدراسة4.4

  

من خالل نتيجة السؤال األول والتي دلت على سوء واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في                •

 بدور إدارات البلديات فـي      فيما يتعلق البلديات المبحوثة في كافة مجاالت الواقع وباألخص        

ودور الجهات الحكومية المختصة على     ،  لصحة والسالمة المهنية  تطبيق أنظمة وإجراءات ا   

  :، استنتج الباحث ما يليتطبيق إجراءات الصحة والسالمة المهنية

  

o              دور إدارات البلديات في تطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة المهنية مبني علـى

 خاصة لمتابعة شـؤون     توفر دوائر  في عدم     بالدرجة األولى  ذلك ويتمثلالعشوائية والتخبط ،    

داريـة  كما تبين وجود خلل في جميـع الوظـائف اإل   في البلديات، الصحة والسالمة المهنية  

يالحظ من عدم توفر وصف لمهام وواجبات الوظائف علما بأنه مطلب أساسـي يبنـى               

دارة مـن   دارة الصحة والسالمة ، وكذلك تقصير فـي دور اإل         إعليه أي برنامج يتعلق ب    

والرقابـة علـى تطبيـق األنظمـة        ت التدريبية وتوعيـة المـوظفين       حيث عقد الدورا  

عداد البرامج المتعلقـة    إدارة ال تسمح للموظفين بالمشاركة في       والتشريعات ، كما أن اإل    

دارة في  نما يقتصر دور اإل   إو.بالصحة والسالمة ، وال تتبع معهم أسلوب التحفيز للعمل        

بشكل نسبي وذلـك مـن حيـث       ساسية  بعض الجهود الرامية للمحافظة على حقوقهم األ      

جراء فحوصات طبية أولية للموظفين     إتأمينهم ضد حوادث العمل ،وتمثيلهم بنقابات ، و       

  .الجدد

o             دور المؤسسات الحكومية ذات العالقة بموضوع الصحة والسالمة المهنية يكاد يكـون

ادي األول فـي    منعدم تجاه البلديات المبحوثة ، علما بأنه ينبغي أن يكون لها الدور الري            

صياغة تشريعات الصحة والسالمة المهنية على مستوى الوطن، و فرض تطبيقها فـي             

كافة المؤسسات بما فيها البلديات ، وهذا ال يتحقق إال من خالل توفير مراكز تـدريب                
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بكوادر مؤهلة ومختصة بشؤون الصحة والسالمة المهنية ، ومتابعة أعمـال التفتـيش             

  .مل بشكل منتظم من خالل مفتشيها واإلرشاد في مواقع الع

o        لى حد ما ، حيث أنها لم تأخـذ بالحـسبان           إبيئة العمل المتوفرة لموظفي البلديات سيئة

نما اقتـصرت علـى تـأمين بعـض         إجميع متطلبات بيئة العمل السليمة والصحية ، و       

نـارة والتهويـة    متطلبات بيئة العمل الملموسة بشكل مباشر للموظفين مـن حيـث اإل           

سعاف رارة ، وأهملت بقية مستلزمات بيئة العمل الصحية من حيث توفير أدوات اإل            والح

جراء برامج صيانة دورية لألجهـزة والمعـدات ،         إاألولي وأدوات الوقاية الشخصية و    

جراء فحوص وقياسات لمدى سالمة بيئة العمل ، وهذا يعتبر مؤشر على عـدم              إوكذلك  

حيث أن بيئـة    مة المهنية في البلديات المبحوثة      دارة الصحة والسال   إل ناجحاتباع برنامج   

لتـزام بمتطلبـات الـصحة والـسالمة        العمل تعكس خالصة جهود أية مؤسسة في اإل       

  .المهنية 

o     جراءات الصحة والسالمة المهنية يكمن في حرصـهم        إالتزام الموظفين بتطبيق أنظمة و

طـار  إت السالمة في    تعليماممتلكات المؤسسة ومحاولتهم لتطبيق     على سالمتهم وسالمة    

  .جراءات الصحة والسالمة المهنية إمعرفتهم الضيقة بأنظمة و

o              ، هنالك تدني في مستوى ثقافة الصحة والسالمة المهنية لدى موظفي البلديات المبحوثة

في عدم امتالكهم لمعرفة جيدة بتـشريعات الـسالمة المهنيـة ، وطـرق              ويتمثل ذلك   

لغيـاب بـرامج التوعيـة والتـدريب        نتيجة حتمية   جراءات الوقاية في العمل، وتلك      إو

  .ة المهنية في البلديات المبحوثةلممارسات الصحة والسالم

  

تمثلت أبرز معيقات تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في البلديات المبحوثة في افتقـار          •

اءات  تختص بالسالمة المهنية ، تدني دور الحكومة بالرقابة علـى إجـر   وائر إلى د  اتالبلدي

الصحة والسالمة المهنية ، شح الموارد المالية ، نقص تشريعات السالمة المهنية و ضعف              

دارات إوهذا يدل على الضعف الشديد في دور كـل مـن            . ةنظام الحوافز المادية والمعنوي   

البلديات والجهات الحكومية  وافتقارهما للمقومات األساسية الالزمة لتنفيذ أي برنامج يتعلق            

  .  والسالمة المهنيةبالصحة

كانت أبرز المقترحات الالزمة لتطوير إدارة الصحة والسالمة في البلديات المبحوثة عقـد              •

الدورات التدريبية  للموظفين ، نشر الوعي والتثقيف حول السالمة المهنية ، توفير كل مـا                

 ،  ظفينيلزم من أدوات ومعدات للسالمة المهنية و إجراء فحوص طبية أولية ودورية للمـو             

مما يوجب  وهذه جميعها تشكل عناصر أساسية لتحقيق إدارة ناجحة للصحة والسالمة المهنية          
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 لمتطلبـات    اتباع برنامج متكامل يشمل النواحي النظرية والتطبيقيـة        على إدارات البلديات  

  .الصحة والسالمة المهنية

ة والـسالمة   عدم وجود فروق بين استجابات الموظفين حول مقترحات تطوير إدارة الصح           •

يعـزز ثقـة الباحـث      الديموغرافيـة ،    المهنية في البلديات المبحوثة باختالف المتغيرات       

  .رتقاء بمستوى إدارة الصحة والسالمة المهنيةبضرورة تطبيق هذه المقترحات لإل
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  رحاتهاتوصيات الدراسة ومقت

  
  .أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج  يتناول هذا الفصل

  :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية 

  

  :، هيدارات البلدياتللقائمين على إأهم التوصيات الموجهة 

  

اقم مؤهل ومدرب بحيث تكون مسؤولة عن متابعة        إستحداث دائرة في كل بلدية تتألف من ط        •

  .تطبيق أنظمة واجراءات الصحة والسالمة المهنية في البلدية 

زيادة اإلهتمام بعقد دورات تدريبية للموظفين تختص بأنظمة وإجراءات الصحة والـسالمة             •

نـشر  المهنية ، ودراسة مدى مالءمتها وانعكاسها على أدائهم ،باإلضافة إلى المحافظة على             

الوعي والتثقيف حول السالمة المهنية بكافة الطرق المتاحة كالمحاضرات واألفالم والبرامج           

  .الحاسوبية 

لرفع مستوى السالمة في بيئة العمل وذلك بتوفير كل ما يلزم من أدوات              اتخاذ كافة التدابير   •

ار طـوارىء وأجهـزة إنـذ     لحماية الموظفين ، وتوفير مخارج      ومعدات الوقاية الشخصية    

وكذلك رفع درجة الوقايـة      ،في األماكن الالزمة    وإطفاء الحريق وأدوات اإلسعاف األولي      

من األمراض المهنية وذلك بالمحافظة على إجراء فحوصات طبية أولية ودورية للموظفين            

  .من قبل أطباء مختصين بالسالمة المهنية 

 الوظائف ، تطبيق نظام     توفير وصف شامل لمهام ومتطلبات    : تفعيل دور اإلدارة من حيث       •

الحوافز المادية والمعنوية تجاه الملتزمين بتطبيق إجـراءات الـصحة والـسالمة المهنيـة              
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ومعاقبة غير الملتزمين ، إشراك العاملين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالـصحة والـسالمة              

ـ             صحة المهنية ، إستخدام سجالت خاصة بحوادث العمل ومتابعة فاعلية تطبيق إجراءات ال

  .والسالمة المهنية من حيث الرقابة واإلرشاد والتفتيش

 .وتنفيذ برامجهاتخصيص الموارد المالية الكافية لتحقيق متطلبات الصحة والسالمة المهنية  •

  

  :، فجاءت كما يأتيموجهة لموظفي البلدياتالتوصيات أما اهم ال

  

ي العمل ، واإللتزام بتطبيـق      المحافظة على أدوات الوقاية الشخصية واإللتزام باستخدامها ف        •

 .التعليمات الموجهة من اإلدارة بخصوص إجراءات الصحة والسالمة المهنية 

  

  :، هيالمشرفة على الصحة والسالمة في البلدياتموجهة للجهات الحكومية التوصيات ال

  

تفعيل دور الجهات الحكومية المختصة من حيث اعتمـاد تـشريعات واضـحة ومكتملـة                •

ومتابعـة مـدى   من أجل اتباعها في البلديات     ت الصحة والسالمة المهنية     بخصوص إجراءا 

  .مالءمتها للتطبيق

تفعيل الدور الرقابي واإلشرافي من قبل الجهات الحكومية المختصة على تطبيق إجـراءات              •

 وذلك بزيادة التركيز على التفتيش في مواقـع العمـل  الصحة والسالمة المهنية في البلديات   

  .لتفادي األخطاء المحتملة في العمل   وتقديم التوجيه واإلرشادياتالتابعة للبلد

  .شراف حكومي إإنشاء مراكز تدريب خاصة بالصحة والسالمة المهنية ب •

  . إنشاء عيادات مختصة في الطب المهني في كافة محافظات فلسطين بإشراف حكومي •

  

  :، فيمكن اجمالها فيما يأتيمقترحات للباحثينأما ال

  

اسات حول واقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات فلسطين اعتمادا علـى             إجراء در  •

  .نسبة حوادث العمل من حيث تكرارها وشدتها لقياس الواقع

إجراء دراسات من قبل مختصين حول فاعلية تطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والـسالمة              •

  . المهنية في البلديات باستخدام المالحظة كأداة للدراسة 
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 م2000لسنة ) 7(رقم الفلسطيني  قانون العمل: 1.2 ملحق

  

 شروط وظروف العمل: الباب الخامس

 لسالمة والصحة المهنية: الفصل الرابع

  

ختصاص يـصدر مجلـس الـوزراء       بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع جهات اإل       : )90(المادة  

  :األنظمة الخاصة بالصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي

  

  .وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة •

  .الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل •

  .وسائل اإلسعاف الطبي للعمال في المنشأة •

  .الفحص الطبي الدوري للعمال •

  

مات الخاصـة   وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعلي         :)91(المادة  

بالسالمة والصحة المهنية والئحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، و تعلق هذه التعليمات              

  .في أماكن ظاهرة في المنشاة

  

جره لقاء توفير شروط    أال يجوز ألية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من            : )92(المادة  

  .السالمة والصحة المهنية
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  ستبانة للرأيإ: 1.3ملحق 

  

  السادة موظفي بلديات جنوب الضفة الغربية  المحترمين

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

  :بعنوانيقوم الباحث بدراسة 

  

دارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة إل ية تطويرمقترحات

  الغربية

  

 –معة القدس   وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جا        

  .  تخصص بناء مؤسسات –معهد التنمية المستدامة -كلية الدراسات العليا 

  

لذا . وقد صممت هذه اإلستبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة         

يرجو الباحث من حضراتكم التكرم باإلجابة علىفقرات اإلستبانة بكـل دقـة            

 بان كافة المعلومات التي سترد      وموضوعية لتحقيق الهدف المرجو منها، علما     

في االستبانة سوف تعامل بسرية ، ولن يتعدى استخدامها أغـراض البحـث             

  .العلمي

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  وجدي محمد سلطان: الباحث

  شريف أبو كرش.د: إشراف 
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  :  بيانات عامة حول المستجيبين-أ: الجزء األول

  

  .بق على إجابتك في الوضع الذي ينط ) x( يرجى وضع إشارة 

  

       أنثى    ذكر  الجنس 

   دبلوم عالي فأكثر   بكالوريوس   دبلوم   الثانوية العامة فما دون  المؤهل العلمي

   سنة15 أكثر من    سنوات15-11     سنوات10-5    سنوات5 أقل من   سنوات الخدمة

     كالهما   أعمال ميدانية   أعمال مكتبية  طبيعة العمل

   عامل     فني   موظف إداري  رئيس قسم  الوظيفية الصفة

  

  : بيانات حول البلدية التي تعمل لديها -ب

  :أسم البلدية التي تعمل لديها 

  

     بلدية قديمة   بلدية مستحدثة  عمر البلدية

   موظف100 أكثر من    موظف100-51من     موظف50 أقل من   عدد الموظفين

  

   الدراسة مجاالت:الجزء الثاني

  

 ) x(  يرجى وضع إشارة      .واقع إدارة  الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربية          : المجال األول   

  .في المربع الذي يعبر عن وجهة نظرك حول واقع إدارة  الصحة  والسالمة المهنية في البلدية التي تعمل لديها

  

  درجة االستجابة

أوافق    البلدياتواقع إدارة الصحة والسالمة المهنية في  الرقم

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة
تتبنى إدارة البلدية تشريعات واضـحة  للـصحة           1

  والسالمة المهنية 
          

تأخذ اإلدارة رأي الموظفين قبل إعداد أي برنـامج           2

  يتعلق بالصحة والسالمة المهنية
          

يفة في  يتوفر وصف شامل لمهام وواجبات أي وظ        3

  البلدية
          

تتوفر في البلدية دائرة خاصـة لمتابعـة شـؤون            4

  الصحة والسالمة المهنية
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  الرقم
تتمة واقع إدارة الصحة والسالمة المهنيـة فـي         

  البلديات

ــق  أواف

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعـارض  

  بشدة

تواصل إدارة البلدية توعية الموظفين بطرق الوقاية         5

  ملمن مخاطر الع
          

يتم إجراء الفحص الطبي األولي للمـوظفين عنـد           6

  تعيينهم
          

            يتم إجراء فحوصات طبية للموظفين بشكل دوري  7
تعقد إدارة البلدية دورات تدريب كافية في مجـال           8

  الصحة والسالمة المهنية
          

 أجهزة خاصة لقياس مالءمة بيئة      تتوفر في البلدية    9

  العمل
          

            تؤمن إدارة البلدية الموظفين ضد حوادث العمل  10
            تستخدم اإلدارة  سجالت خاصة بحوادث العمل  11
تستجيب اإلدارة إلقتراحات الموظفين فيما يتعلـق         12

  بالصحة والسالمة 

          

ات الصحة  تتابع إدارة البلدية فاعلية تطبيق  إجراء        13

  والسالمة المهنية في مواقع العمل

          

يتم تعويض المتعرضين إلصابات عمل ماليا بقدر         14

  كاف يالئم درجة إصابتهم

          

تتم مكافأة الملتزمين بتطبيق إجـراءات الـسالمة          15

  المهنية

          

16  
تتم معاقبة غير الملتزمين بتطبيق إجراءات السالمة       

  المهنية
          

اإلدارة بوجود تنظيم نقابي حر ضمن حدود       تسمح    17

  القانون
          

            تتوفر إنارة كافية في مكان عملي   18
            درجة الحرارة مناسبة في مكان عملي  19
            التهوية مناسبة في مكان عملي   20
            مستوى الضجيج في مكان العمل مقبول  21
            البيئة التي أعمل بها خالية من الملوثات   22
            تتوفر لدي أدوات الوقاية الشخصية   23
            أدوات اإلسعاف األولي متوفرة في األماكن الالزمة  24
          توجد أجهزة إنذار حريق في مباني البلدية حيـث           25
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  يلزم
يتم اجراء صـيانة دوريـة لألجهـزة والمعـدات            26

  الخاصة بالسالمة

          

            تتوفر أجهزة إطفاء حريق في األماكن الالزمة  27
            توجد مخارج طوارىء في مباني البلدية  28
            التجهيزات المكتبية في أماكن العمل مريحة للجسم  29
ة المهنيـة   معرفتي جيدة بتشريعات الصحة والسالم      30

  المتبعة في البلدية

          

            لدي معلومات كافية عن مصادر الخطر في عملي  31
            إجراءات االسعاف األولي واضحة لدي  32
أعلم جيدا الكيفية  السليمة إلستخدام أدوات السالمة          33

  المتعلقة بعملي

          

تلقيت سابقا دورات تدريبية حول الصحة والسالمة         34

  المهنية

          

            التزم باستخدام أدوات السالمة المهنية المتوفرة لدي  35
            أتأكد من سالمة المعدات قبل استخدامها   36
            أحافظ على سالمة المعدات  37
أنبه المسؤولين عن أي خلـل بـأدوات الـسالمة            38

  الشخصية التي بحوزتي

          

ة أثنـاء   أتبع إجراءآت السالمة الصادرة من اإلدار       39

  قيامي بعملي

          

  
            أنبه مسؤولي عن أي خطر أواجهه في عملي  40
توجد رقابة مستمرة على البلدية من قبل الجهـات           41

الحكومية المشرفة على تطبيق إجراءات  الـصحة        

  السالمة المهنيةو

          

تتابع الجهات الحكومية المخالفات التي يتم ضبطها         42

  أثناء التفتيش حتى يتم القضاء عليها نهائيا

          

 مراكـز للتـدريب     الجهات الحكومية المشرفة  توفر  43

  المهني حسب الحاجة
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  .نية في بلديات جنوب الضفة الغربيةمعيقات تطوير إدارة الصحة  والسالمة المه: المجال الثاني 

  

في المربع الذي يعبر عن وجهة نظرك حول معيقات تطوير إدارة الـصحة والـسالمة                ) x(  يرجى وضع إشارة    

  .المهنية في البلدية التي تعمل لديها

  

  درجة االستجابة

  الرقم
معيقات تطوير مستوى إدارة الصحة والسالمة 

  المهنية في البلديات
أوافق 

  دةبش
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة
 إدارةشح الموارد المالية المخصـصة لتطـوير         44

  الصحة والسالمة المهنية

          

تجاهل إدارة البلديـة لموضـوع تطـوير إدارة           45

  الصحة والسالمة المهنية

          

            ضعف نظام الحوافز المادية و المعنوية  46
إللتـزام  تدني دورالحكومة في الرقابـة علـى ا         47

  بإجرءات الصحة والسالمة المهنية

          

إفتقار البلدية الى دائرة خاصة لمتابعة شـؤون          48

  الصحة والسالمة المهنية 

          

نقص تشريعات الصحة والسالمة المهنية المتبعة        49

  في البلدية

          

             بشكل عام في البلديةقلة التخطـيط المؤسسـي  50
عدات السالمة المتوفرة في    عدم كفاية أدوات وم     51

  أماكن للعمل

          

            ضعف كفاءة وإشراف مسؤولي العمل  52

            تدني مستوى الخبرة والمهارة لدى الموظفين  53
ضعف الرقابة على المـوظفين أثنـاء تـأديتهم           54

  للعمل

          

            تدني الروح المعنوية لدى الموظفين  55
            ل الموظفينضغوط العمل الواقعة على كاه  56
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  . تطوير إدارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب الضفة الغربيةمقترحات:المجال الثالث 

  

 تطوير إدارة الـصحة والـسالمة   مقترحاتفي المربع الذي يعبر عن وجهة نظرك حول          ) x( يرجى وضع إشارة    

  .المهنية في البلدية التي تعمل لديها
 

  درجة االستجابة

  الرقم
زمة لتطوير إداراة الصحة والسالمة  الالالمقترحات

  المهنية في البلديات
أوافق 

  بشدة
  أعارض  محايد  أوافق

أعارض 

  بشدة
تحديد األهداف المنشودة من إدارة الصحة والسالمة         57

  المهنية 

          

وضع االسـتراتيجيات لتحقيـق أهـداف الـصحة           58

  والسالمة المهنية

          

صحه والسالمه المهنيه مـن قبـل       رسم سياسات ال    59

  مختصين

          

            تحديد اإلجراءات والقواعد الالزمة لتحقيق األهداف  60

إعداد البرامج الزمنية لوضـع األهـداف موضـع           61

  التنفيذ

          

توفير دائرة خاصة في البلديـة لمتابعـة شـؤون            62

  الصحة والسالمة المهنية

          

بات أي وظيفة فـي     توفير وصف شامل لمهام وواج      63

  البلدية

          

تحليل حوادث العمل بهـدف التـشخيص المبكـر           64

  .لمخاطر العمل

          

متابعة التقارير واألبحاث سواء المحليه او اإلقليمية         65

او العالميه المختصه فى السالمه المهنيه لمواكبـة        

  .تطورها

          

تكوين جسم نقابي على أساس مهني بهدف رعايـة           66

  .الموظفين والدفاع عن حقوقهممصالح 

          

إجراء دراسة تشخيصية لبيئة العمل لقياس وتقيـيم          67

   فيهاالمخاطر المهنية

          

68  
تي تغطي جميع جوانب    إعداد السجالت والتقارير ال   

  برامج السالمة والحفاظ عليها

          

شراك المـوظفين فـي إعـداد بـرامج الـصحة  إ  69

  والسالمة المهنية
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نشر الوعي والتثقيف حول الصحة والسالمة المهنيه         70

بوسائل متعددة كالمحاضرات واألفـالم والبـرامج       

  .الحاسوبية 

          

موظفين لبناء الوعي بنظـام     عقد دورات تدريبية لل     71

  والسالمة المهنية الصحة

          

            إجراء فحوصات طبية أولية ودورية للموظفين  72

توفير كل ما يلزم مـن أدوات ومعـدات للـسالمة             73

  المهنية

          

            إجراء التحقيقات فى حوادث العمل لتحديد أسبابها  74

لفـة فـي    القيام بتفتيش دورى لمواقع العمـل المخت        75

  مؤسسات البلدية

          

اإلشراف المباشرعلى الموظفين للتحقق من تطبيق        76

  تعليمات الصحة والسالمه المهنيه أثناء تأدية العمل

          

تطبيق أسلوب التحفيز الخاص بالـسالمة المهنيـة          77

بمنح حوافزللموظفين المساهمين في تقليل الحوادث      

  من خالل التزامهم بالتعليمات

          

            معاقبة غير الملتزمين بتعليمات السالمة المهنية  78

العمل على منع المخاطرة في العمل والتي قد تؤدى           79

  حوادث إثناء العمل

          

  

  

  شكرا لحسن تعاونكم
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  تحاليل االرتباط: 2.3ملحق 

  

  يبين ارتباط فقرات الدراسة الخاصة بواقع إدارة السالمة المهنية مع درجتها الكلية : 5.3جدول 

  
لفقراتا )ر(قيمة معامل االرتباط    

1 *.619 
2 *.526 
3 *.408 
4 *.488 
5 *.699 
6 *.561 
7 *.703 
8 *.687 
9 *.650 
10 *.490 
11 *.562 
12 *.709 
13 *.715 
14 *.568 
15 *.565 
16 *.472 
17 *.452 
18 *.329 
19 *.470 
20 *.446 
21 *.345 
22 *.536 
23 *.715 
24 *.691 
25 *.591 
26 *.747 
27 *.614 
28 *.524 
29 *.517 
30 *.628 
31 *.565 
32 *.621 
33 *.651 
34 *.634 
35 *.564 
36 *.579 
37 *.558 
38 *.566 
39 *.581 
40 *.310 
41 *.693 
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42 *.645 
43 *.645 

  

   يبين ارتباط فقرات الدراسة الخاصة بمعيقات إدارة السالمة المهنية مع درجتها الكلية: 6.3جدول 

  
)ر(مل االرتباط قيمة معا الفقرات  

44 *.374 
45 *.644 
46 *.680 
47 *.599 
48 *.714 
49 *.682 
50 *.735 
51 *.655 
52 *.761 
53 *.636 
54 *.734 
55 *.724 
56 *.648 

  

أن جميع فقرات الدراسة الخاصة بمعيقات إدارة السالمة المهنية علـى    ) (6.3يتضح لنا من الجدول     

  ع درجتها الكلية ،مما يشير إلى صدق أداة الدراسة الخاصة بهذا البعدارتباط دال إحصائيا م

  

 يبين ارتباط فقرات الدراسة الخاصة بمقترحات تطوير إدارة الـسالمة المهنيـة مـع                :7.3جدول  

  درجتها الكلية

  
)ر(قيمة معامل االرتباط  الفقرات  

57 *.591 
58 *.653 
59 *.649 
60 *.718 
61 *.735 
62 *.704 
63 *.687 
64 *.726 
65 *.752 
66 *.663 
67 *.725 
68 *.742 
69 *.690 
70 *.782 
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71 *.772 
72 *.724 
73 *.790 
74 *.696 
75 *.794 
76 *.768 
77 *.774 
78 *.727 
79 *.760 

  

لخاصة بمقترحات تطـوير إدارة الـسالمة       أن جميع فقرات الدراسة ا    ) (7.3يتضح لنا من الجدول     

المهنية على ارتباط دال إحصائيا مع درجتها الكلية ،مما يشير إلى صدق أداة الدراسة الخاصة بهذا                

  .البعد
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  تحكيمكتاب ال: 3.3ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  كتاب التحكيم

  

  حضرة المحكم المحترم 
  

دارة الصحة والسالمة المهنية في بلديات جنوب       إل ية تطوير مقترحات "بعنوان  ة  يقوم الباحث بدراس  

 –، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعـة القـدس              " الضفة الغربية   

  .  تخصص بناء مؤسسات–معهد التنمية المستدامة -كلية الدراسات العليا 

  

مية وعملية، يرجى من حضرتكم التكـرم بتحكـيم اإلسـتبانة            ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة عل      

  . المرفقة، وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها، وإضافة وحذف ما ترونه مناسباً

  

  

  وشكراً لحسن تعاونكم

  الباحث

  التميميسلطانمحمد وجدي 
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  أسماء المحكمين لالستبانة: 4.3ملحق 

  
  الدرجة العلمية  المؤسسة  اسم المحكم

  دكتوراه  أبو ديس –جامعة القدس   سان سرحاندغ

  دكتوراه  أبو ديس –جامعة القدس   عفيف زيدان

  دكتوراه  أبو ديس –جامعة القدس   محسن عدس

  دكتوراه  مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  حمدي الخواجا

  دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  رجاء عسيلي

  هدكتورا  جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين

  دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  نبيل المغربي

  دكتوراه  أريحا–األكاديمية العسكرية   نور الدين أبو الرب

  ماجستير  المركز الهندسي الفلسطيني لألمن الصناعي  أشرف عمرو

  ماجستير  جامعة القدس المفتوحة  محمد خالف
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