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 بنصحيا الدائـ كدعائيا الصالح الذم أنار لي الطريؽ 
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الرسالة كانت نتيجة ألبحاثي الخاصػة، باسػتثناء مػا تمػت اةشػارة إليػو حيثمػا كرد، كاف ىػذه الرسػالة، أك 

 زء منيا، لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم جامعة أك معيد.أم ج
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الشكر والتقدير

أشكر أؤلئؾ األخيار الذيف قدمكا لي يد المساعدة خالؿ ىذه الفترة كفي مقدمتيـ أستاذتي المشرفة عمى 

الدكتكرة سمية الصايج التي لـ تدخر جيدا في مساعدتي كارشادم كتعديؿ كافة االخطاء لتصؿ  الرسالو

 الرسالة إلى شكميا العممي.  

كما أتكجو بعظيـ الشكر كاالمتناف لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشو ىذه 

 الرسالة .

  .غريبفريد الدكتكر 

 اياد خميفةكالدكتكر 

أشكر القائميف عمى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كعمى رأسيـ مدير المعيد الدكتكر كما 

 .عزمي األطرش الذم لـ يبخؿ عمي بعمـ أك خبرة أك إرشاد

كما اتقدـ بالشكر إلى العالميف في مستشفى المقاصد عمى سعة صدرىـ كتحممكني في تعبئة االستبانو.



 ج

الممخص 
التعرؼ الى درجة كعي كتطبيؽ مكظفي مستشفى المقاصد بمعايير االمف لى ىدفت الدراسة إ

كالسالمة العامة، كذلؾ التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة االحصائية عند مستكل الداللة في مستكل 
كعي كتطبيؽ العامميف الجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تعزل لمتغيرات)الجنس، المؤىؿ 

ؿ، سنكات الخبرة، الدكرات التدريبية(.العممي، طبيعة العم

( مف العامميف في المستشفى مف الذككر كاالناث، 380كاستخدمت الباحثة عينة دراسة مككنو مف )
 كقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي في الدراسة.

ءات السالمة كاالمف لدل العامميف في مجاؿ تكصمت الدراسة إلى أف  مستكل الكعي  كالتطبيؽ بإجرا
السالمة كاالمف  في مستشفى المقاصد جاء بدرجة عاليةػ ، في حيف جاء مستكل الخدمات المتعمقة 
باالمف كالسالمة بدرجة متكسطة، كاظيرت النتائج ان و ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 

كعي كتطبيؽ اجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تعزل  الداللة فيما يتعمؽ باراء المبحكثيف حكؿ
لمتغير )المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة( في حيف اظيرت فركؽ تبعا لمتغيرات )الجنس، طبيعة 

 العمؿ، الدكرات التدريبية(
كتكصي الباحثة بالعمؿ المستمر عمى تمكيف االفراد العامميف في مجاؿ االمف كالسالمة مف الحصكؿ 

لدكرات التدريبية المكثفة كالحديثة في مجاؿ االمف كالسالمة، لتمكينيـ مف القياـ باجراءات االمف عمى ا
عمى افضؿ كجو، كتعزيز قدرات االفراد في مجاؿ االمف فيما يتعمؽ باالمف الخارجي لممستشفى كعمؿ 

كعي العامميف  الخطط التي تساعد عمى حماية المستشفى مف التسمؿ اك السرقة اك االقتحاـ، كزيادة
في المستشفى بشكؿ عاـ مف خالؿ كرش العمؿ، كالندكات كالنشرات الحديثة لمتعامؿ مع االخطار 
التي يمكف اف يكاجيكنيا خالؿ عمميـ في المستشفى، كتفعيؿ الرقابة الداخمية مف قبؿ ادارة المستشفى 

تباعيـ ليذه االجراءات فيما يتعمؽ باجراءات االمف كالسالمة، كمراقبة كافة العامميف كمدل ا
 .المنصكص عمييا مف كحدة االمف كالسالمة لمعرفة مدل تطبيقيا



 د

The Degree of Awareness and Implementation of the Standards of Public Safety and 

Security by Employees at Al Makassed Charitable Hospital. 

Prepared by:Amenh Khalil Ahmad Bassa 

Supervisor: Dr. Sumaia Sayj.  

Abstract 

The study aimed to identify the level of Al Makassed Hospital staff awareness and 

implementation of security and public safety standards, as well as identifying the statistical 

significance differences in the level of awareness and implementation of the safety and 

security procedures by the staff of the hospital due to (gender, scientific qualification, 

nature of work, years of experience and training courses) variables. 

The researcher used a sample of (380) male and female from the hospital staff who were 

randomly selected. The researcher used the descriptive method in the study. 

The study found that the level of awareness and implementation of the safety and security 

procedures by the staff working in area of safety and security at Al Makassed Hospital was 

high, while the level of security and safety services was moderate. The results shows that 

there were no statistically significant differences with regard to respondents' opinions of  

the awareness and implementation of safety and security procedures in the hospital due to 

the variables (qualification and years of experience).however, differences were clearer 

depending on the variables (sex, nature of work, training courses). 

The researcher recommends working constantly on the empowerment of individuals 

working in the field of safety and security through helping them to access to intensive and 

modern training courses in the field of safety and security, in order for them to carry out 

procedures for security in the best way. Also, strengthen the capacity of individuals in the 

field of security regarding the external security of the hospital and work on plans that help 

protect hospital from infiltration, theft or intrusion. Moreover, they should increase 

awareness of the hospital staff in general through workshops and seminars to deal with the 

danger that they could face during their work in the hospital, as well as, activating the 

internal control by the hospital administration regarding safety and security procedures and 

monitor all employees and the extent of their following of the procedures stipulated by the 

Security and Safety Unit 
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 األول الفصل
 وأبعادىا الدراسة مشكمة

 

 :مقدمة 1.1

يتعرض العمؿ االنساني إلى الخطر في كؿ امكر حياتو، كىذا الخطر يككف ناجما عف طبيعة 

لعمؿ الذم يقـك بو، اك مف خالؿ اعماؿ اخرل، كفي حاؿ نجـ الخطر عف طبيعة العمؿ في ا

تتسبب في خسائر مادية كاخرل بشرية،  المجاؿ المختص فيو يمكف اف يؤدم إلى حدكث اصابات

كتعد الخسائر البشرية اىـ في ككنيا الفاعؿ االساسي في االنتاج، لذلؾ تصبح ىناؾ حاجة ماسة 

 (.2008 كآخركف، )حمدمالكعي كاالدراؾ لتجاك ىذه االخطار لمنظكمة مف 

كمف أجؿ ذلؾ عممت الكثير مف المؤسسات كالشركات كالمصانع عمى تكفير كحدة مف اجؿ 

السالمة كالحماية المينية فييا، لضماف تطكير الكادر الميني في كيفية تجاكز المخاطر كحماية 

 .(2011 كآخركف، طيشاتق) نفسو مف الكقكع فييا

بأنيا النشاطات كاالجراءات التي تتخذىا  كالصحة المينية ىيكيمكف تعريؼ مفيـك السالمة  

)عباس،  ا لطبيعة العمؿ الذم يقـك بوالحفاظ عمى سالمة العامميف لدييا طبقن المؤسسة مف أجؿ 

2003.) 

قكمكف بيا، كىناؾ حاجة مف قبؿ العامميف لمعرفة اساليب كطرؽ تأميف انفسيـ في االعماؿ التي ي

أم كىذا يعتمد عمى مستكل الكعي  كالتطبيؽ لما يتـ تعميمو ليـ عند بداية العمؿ، كبالتالي فإف 

عامؿ يقـك بتطبيؽ اجراءات السالمة كالكقاية، يككف مدل تعرضو لالصابة قميؿ مقارنو بغيره، 
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يككف مستكل كبشكؿ عاـ فإف أم مؤسسة تعمؿ عمى تطبيؽ اجراءات االمف كالسالمة بشكؿ كامؿ 

 تعرضيا لمحكادث اقؿ بكثير مف عدـ تطبيقيا.

كتعد المستشفيات مف اىـ النقاط التي يككف فييا تجمعات بشرية، كذلؾ ككنيا تحكم عامميف 

كمرضى كزكار، كايضا فنييف كادارييف، اضافة إلى الكادر الطبي كالكادر التمريضي، كىذا الكـ 

حيث اف ذلؾ لضماف عدـ تعرضيـ الم مكركه، سكاء داخؿ اليائؿ مف االفراد يحتاج إلى تأميف، ك 

المرضى غير قادريف عمى مغادرة المستشفى كحدىـ في حاؿ حصكؿ أم طارئ، لذلؾ يككف مف 

 الميـ اف يككف مستكل االمف في المستشفى مرتفع، كمراقب عمى مدار الساعة.

 الصحة، مجاؿ كمنيا ت،المجاال جميع في تطكرناكتشيد مستشفى المقاصد الخيرية  شيدت كقد

 تألك ال الذم اةنساف بكياف اتصالو بحكـ األىمية الشديدة المجاالت مف الصحة مجاؿ كيعتبر

 مف ىذه المستشفى  ،كتعتبر الفمسطيني المكاطف كفاءة رفع أجؿ مف فيو البذؿ مف جيدنا الدكلة

 .ليا مةكالسال األمف درجات أقصى تكفير يجب التي الحضارية المستشفيات معالـ

 مف كجيةمستشفى المقاصد الخيرية  في كالسالمة األمف خدمات عف الرضا مدل بياف فإف لذا

 تحديث كدرجة ، تطبيؽ معايير االمف كالسالمة العامةك كعي  درجة بياف خالؿ مف الباحثو نظر

األمف  بإجراءات العامميف معرفة كمدل كضكحيا، كمدل دكرية، بصكرة األمف كالسالمة خدمات

 طريقة تزكيدىـ عمى كالتعرؼ ،كالسالمة األمف إجراءات بتطبيؽ التزاميـ كمدل السالمة،ك 

 حيث ىذه الدراسة، مكضكع الختيار الرئيسية األسباب أىـ مف يعتبر كالسالمة، األمف بإجراءات

مستشفى المقاصد الخيرية  في األمف كالسالمة تطبيؽ معاييرك كعي درجة  في تسيـ أف المؤمؿ مف

 العامميف بتنمية اةسياـ في فعالية كذات كنتائج دقيقة بتكصيات كالخركج العامميف، نظر يةكج مف

 مستشفى المقاصد الخيرية.ب كالسالمة األمف مستكل كتطكير
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 الدراسةمشكمة  2.1

عادة ماتحتاج المستشفيات إلى جيكد كبيرة مف قبؿ العامميف في مجاؿ السالمة كاالمف البشرم، 

د الكثير مف الدكرات التأىيمية كذلؾ لضماف الحفاظ الدائـ كالمستمر عمى امف كتحتاج إلى عق

كمف ضمف اجراءات المستشفى في كؿ طارمء ككنيا مكانا عاما، كيحتاج إلى تأميف مستمر، 

السالمة اف يككف لدل العامميف كعي كادراؾ كتطبيؽ لكافة ىذه االجراءات، الف ىذا يسيؿ عممية 

 مة يمكف اف تحدث داخؿ المستشفى.السيطرة عمى أم مشك

 في األمف كالسالمة تخدماكعي تطبيؽ معايير درجة   معرفة في الحالية الدراسة مشكمة كتنحصر

 تنمية إلى ستشفى المقاصدم تحتاج حيث ,العامميف نظر كجية مف ستشفى المقاصد الخيرية م

 المخاطر مستمرة لتالفي رةبصك  كالسالمة األمف خدمات عفتطبيؽ معايير كعي بالدرجة  كتطكير

 حاسمنا يعد الذم عنصر الكقت كاستغالؿ, كالفاعؿ المناسب البشرم العنصر كاستثمار المحتممة

 البشرية الخسائر مف عميو المزيد يترتب تأخير أم ألف الطارئة؛ أك العادية الظركؼ في سكاء

 :لتاليا التساؤؿ في الدراسة مشكمة صياغة يمكف المنطؽ ىذا كمف المادية،

 ستشفى المقاصد الخيريةم فيوعي الموظفين بتطبيق معايير االمن والسالمة العامة درجة  ما

 العاممين؟ نظر وجية من
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 أسئمة الدراسة 3.1

 : ةالتالي تتحاكؿ الدراسة االجابة عمى التساؤال

 ؟المف كالسالمة العامةمستشفى المقاصد بمعايير ا مكظفيكعي درجة  ما .1

 معايير االمف كالسالمة العامة؟بة تطبيؽ مكظفي مستشفى المقاصد درج ما .2

ذات الداللة االحصائية عند مستكل الداللة في مستكل كعي كتطبيؽ العامميف ىؿ ىناؾ فركؽ  .3

الجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تعزل لمتغيرات)الجنس، المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، 

 ريبية(.سنكات الخبرة، الدكرات التد

 

 -االىداف: 4.1

 د بمعايير االمف كالسالمة العامة.التعرؼ الى درجة كعي مكظفي مستشفى المقاص -1

 بمعايير االمف كالسالمة العامة. التعرؼ الى درجة تطبيؽ مكظفي مستشفى المقاصد -2

 كتطبيؽ التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة االحصائية عند مستكل الداللة في مستكل كعي -3

في المستشفى تعزل لمتغيرات)الجنس، المؤىؿ العممي، الجراءات االمف كالسالمة العامميف 

 .طبيعة العمؿ، سنكات الخبرة، الدكرات التدريبية(

 -الدراسة:أىمية  5.1

 ككنيا:  مف البحث ىذا أىمية تبرز

 كجية مفستشفى المقاصد الخيرية م في العامة كالسالمة األمفمعايير تركز عمى  طرح  .1

، حيث لـ يتـ دراسة ىذا المكضكع مف قبؿ، كتعد ىذه الدراسة ىي االكلى في مميفالعا نظر

 ىذا لمجاؿ عمى المستشفيات الفمسطينية حسب عمـ الباحثة.
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 في في إجراءات األمف كالسالمة كذلؾ جكانب الضعؼك  القكة جكانبتحاكؿ تكضيح   .2

 السالمة في المستشفى.كىذا مف شأنو اف يحدد مستكل االمف ك  ،ستشفى المقاصد الخيريةم

تسعى ىذه الدراسة  إلى إضافة معمكمات جديدة حكؿ كعي العامميف لمسألة اجراءات   .3

 في المكضكع ىذا حكؿ أخرل لدراسات بداية الدراسة ىذه تككف أف يمكف كمااالمف، 

 .كالمدنية األمنية المجاالت

 كما معمكمات، مف نتوتضم بما الدراسة ىذه تسيـ أف المنتظر مفعمى المستكل التطبيقي  .4

 كسالمة أمف عف كالمسئكليف المختصيف مساعدة في مف نتائج كتكصيات، إليو انتيت

ا عمكمنا مستشفى المقاصد الخيرية في المستشفيات المكجكديف  .خصكصن

 كضع عميو يترتب مما تزكيد اداة االمف كالسالمة في المستشفى بحالة االمف كالسالمة، .5

جراءات سياسات  لمكاجية كالسالمة األمف إجراءات فعالية زيادة إلى تيدؼ متطكرة كا 

 .كالطارئة العادية الظركؼ فيستشفى المقاصد الخيرية م تكاجو التي المشكالت

 

 :الدراسة فرضيات 6.1

 الفرضية األولى:

المتكسطات  في مستكل( α≤0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال 

معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد  عيالحسابية لمستكل ك 

 .الخيرية يعزل لمتغير الجنس
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 الفرضية الثانية:

كعي كتطبيؽ  مستكل( في α≤0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال 

يرية يعزل لمتغير معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخ

 المؤىؿ العممي "

 الفرضية الثالثة:

( في كاقع درجة كعي كتطبيؽ α≤0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةال 

معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير طبيعة 

 العمؿ

 الفرضية الرابعة: 

( في كاقع درجة كعي كتطبيؽ α≤0.05) ؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةتكجد فرك ال 

معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير 

 .سنكات العمؿ في المستشفى

 الفرضية الخامسة: 

ي كاقع درجة كعي كتطبيؽ ( فα≤0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة

معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير 

 .الحصكؿ عمى دكرات تتعمؽ بإجراءات األمف كالسالمة العامة
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 دود الدراسة: ح 7.1

ةسالمية في عمى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية ا الدراسة ىذه اقتصرت :المكانية الحدود -1

 القدس.

 . العامميف عمى الدراسة ىذه طبؽت : البشرية الحدود -2

 2016\2017لثاني مف العاـ الدراسي خالؿ الفصؿ الدراسي ا : الزمانية الحدود -3

 

 المصطمحات والتعريفات االجرائية  8.1

ة االمف التابعة كالخطكات التي تقـك بيا كحد اةجراءات :  إجرائًيا الدراسة ىذه في األمن يعرف

لمستشفى المقاصد كذلؾ مف اجؿ الحفاظ عمى االفراد كأمنيـ سكاء كانكا مرضى، اك عامميف، اك 

 زكار، اك غيرىـ ممف لو عمؿ في المستشفى .

 

اجراءات السالمة التي تضمف الحد اك تقميؿ  : بأنيا إجرائًيا الدراسة ىذه في السالمة وتعرف

لكيربائي، كالنفايات الطبية، كالذم تقـك بو كحدة االمف كالسالمة مخاطر حدكث الككارث كالتماس ا

 داخؿ مستشفى المقاصد. 
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 الفصل الثاني
_________________________________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة 
 

 مقدمة 1.1
حيث تساعد عمى فيـ المفاىيـ االساسية الكاردة في  تعد االدبيات مف اىـ مككنات الدراسة،

الدراسة، كتبيف اىميتيا كفي ىذه الدراسة تتناكؿ مفيـك األمف كالسالمة، إضافة إلى تكضيح مفيـك 

 المستشفيات  كاىمية حفظ االمف كالسالمة فييا.

، ستحاكؿ كألف مفيـك االمف كالسالمة مف المفاىيـ التي تحتاج إلى تكضيح في المجاؿ الصحي

الباحثة في ىذا الجانب تفسير مفيـك االمف الصحي، ثـ تكضيح مفيـك السالمة، كذكر المفاىيـ 

 المتعمقة بالسالمة كالكقاية في المستشفيات.

 : الصحي مفيوم االمن 2.2
يعد االمف مف المفاىيـ التي اخذت الكثير مف التفكير في التعريؼ، فاألمف ىك ما يحتاجو االنساف 

نية كسكينو كىدكء، كتعكد جذكر ىذا المفيـك إلى ما رافؽ الصناعة مف ظركؼ صعبة كاف مف طمأ

ليا الثر في تحديد مفيـك االمف مف قبؿ العامميف في مجاؿ الصناعة بداية مف اجؿ تعزيز صمكد 

 (.2009المكظفيف في اماكف عمميـ )مزاىرة، 
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يث القيمة بيف عناصر االنتاج، لذلؾ العنصر البشرم يعتبر مف اكثر العناصر اىمية مف ح كألف  

كاف البد مف الحفاظ عمى سالمتو كأمنو في مكاف عممو، فكجكد الكثير مف االالت كالمعدات في 

اماكف االنتاج، كأيضا كجكد الكثير مف االجيزة الطبية في المستشفيات إضافة إلى الجك العاـ 

 (.2009، يفرض االىتماـ باالمف كالسالمة الصحية لمعامميف )سالـ

كيمكف تعريؼ األمف بأنو ايجاد بيئة خالية مف العكامؿ التي تؤدم إلى اسباب الخطر الذم يمكف 

اف يتعرض لو األفراد خالؿ تكجدىـ في المكاف سكاء كاف مؤسسة حككمية اك خاصة، اك مكاف 

اجؿ  عاـ  كذلؾ مف خالؿ تكفير االجراءات التي تؤدم إلى حماية األفراد مف ىذه المخاطر مف

 (.2013، العايبمنع كقكع حكادت )

 المنشآت في المخاطر كقكع منع أجؿ المبذكلة مف كالجيكد اةجراءات كافة بأنيا تعرؼ السالمةك 

 أجؿ مف الضارة آثاره مف تقمؿ أك تمنع الخطر التي كالتقنية الفنية الكسائؿ باستخداـ الصناعية

 (.2006االقتصادية)الرشيدم،  مى المكاسبع كالمحافظة العامميف كسالمة صحة عمى المحافظة

كالسالمة الصحية  تتمثؿ في النشاطات كاالجراءات التي تستخدـ مف اجؿ منع اك تقميؿ حدكث 

مشكالت لدل العامميف في المجاؿ الصحي، سكاء المكظفيف اك الزكار اك المرضى )المغني، 

2006.) 

لمكظفكف كالزكار كالمرضى في المؤسسات كىناؾ العديد مف المخاطر التي يمكف اف يتعرض ليا ا

الصحية، مف أىميا المخاطر الكيميائية التي يمكف أْف تخرج منيا غازات سامة اذا لـ يحسف 

استخداميا، إضافة إلى ما يتعمؽ بالمخاطر الكيربائية الناتجة عف كشؼ بعض االسالؾ كعدـ 

يمكف اف تككف مف مخمفات  تغطيتيا، كذلؾ ىناؾ بعض المخاطر الناتجة عف النفايات التي
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المستشفى، ككؿ ىذه المخاطر يمكف اف يتعرض ليا المكظؼ اك الزائر اك المريض )الشيخ خميؿ، 

2008.) 

كغيرىا مف  ( أْف الغاية مف تكفير األمف كالسالمة في المستشفيات2013كقد بيف العايب)

بيئة العمؿ، كذلؾ المؤسسات ىك حماية العنصر البشرم مف االصابات الناجمة عف مخاطر 

الحفاظ ايضا عمى مقكمات العنصر المادم، كاالجيزة كالمعدات بكافة اشكاليا، اضافة إلى المباني 

العامة مف التمؼ عند الحكادث، كىذا العمؿ ضركرم أف يتكفر في كؿ مؤسسة حيث اف التشريعات 

، كىذا يساعد عمى استمرار الحككمية تمـز ىذه المؤسسات بتكفير الحماية كالسالمة العامة لممكظفيف

 العمؿ في المؤسسة، كفي حاؿ كاف ىناؾ عارض، يككف نسبة السالمة العامة اعمى.

 

 أىداف السالمة والصحة المينية 3.2
 ( اف اىداؼ السالمة كالصحة المينية تتمخص فيما يمي:2012كضح اليابيؿ كعايش)

ة عف مخاطر العمؿ كظركؼ البيئة، االىتماـ بالعناصر البشرية كحمايتيا  مف االضرار الناتج .1

 كذلؾ عف طريؽ ازالة مسببات الخطر كتقميؿ التعرض ليا.

العمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ آمنة تحقؽ الكقاية مف المحاطر لمستخدمي المختبرات العممية  .2

 كالعامميف فييا، كذلؾ بإيجاد االحتياطات كاالجراءات الكقائية الالزمة.

اج مف التمؼ كالضياع نتيجة لحكادث العمؿ، كيشمؿ االالت القياـ بحماية عناصر االنت .3

 كاالماكف كاالجيزة كالمعدات كالمكاد.
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العمؿ عمى تخفيض النفقات المتعمقة بكقت العمؿ الضائع نتيجة حدكث اصايات العمؿ  .4

كاالمراض المينية كتكاليؼ استبداؿ العامؿ كتدريب مف يحؿ محمو كالنفقات التي تترتب عف ذلؾ 

 ير في انجاز العمؿ كمكاعيد التسميـ.مف تأخ

العمؿ المستمر مف اجؿ خمؽ الكعي لدل العامميف فيما يتعمؽ باالساليب كالطرؽ االمنة ألداء  .5

العمؿ كأىمية االلتزاـ بقكاعد السالمة كالتي مف شأنيا تدعيـ السالمة كالصحة المينية ككذلؾ رفع 

 زيادة انتاجيتيـ. معنكيات العامميف كزيادة ثقتيـ بأفسيـ كبالتالي

القياـ بتخفيض تكمفة االنتاج كذلؾ بتكفير االمكاؿ التي قد تدفع نتيجة كقكع حكادث العمؿ مف  .6

تعكيضات كمصارؼ عالج كنقؿ كاصالح كاستبداؿ المعدات كاالجيزة اك المنشات التي تتعرض 

 لمتمؼ كالدمار.

 وسائل تحقيق أىداف السالمة والصحة المينية 4.2
 ( اف كسائؿ تحقيؽ اىداؼ السالمة كالصحة المينية تتمثؿ فيما يأتي:2006اب )فيما كضع ذي

مف خالؿ تحسيف بيئة العمؿ الفيزيائية: كتشمؿ انظمة البناء كاالضاءة كالصكت كالتيكية  .1

 كدرجة الحرارة المناسبة.

ككذلؾ تاميف كانشاء انظمة االمف كالسالمة التقنية: كتشمؿ انظمة االنذار كاالطفاء التقنية  .2

 انظمة ككسائؿ كادكات الحماية الشخصية.

المراقبة كالتفتيش: كتتعمؽ باكتشاؼ االخطاء المينية كمحاكلة السيطرة عمييا كاتخاذ االجراءات  .3

 كاالنظمة لمعالجة ىذه االخطاء.

الدراسات كالبحكث: يجب تكافر الدراسات كالبحكث بشكؿ مستمر لمعرفة اسباب كقكع الحكادث  .4

 انظمة ككسائؿ السالمة سكاء كاف بحثا فنيا اك سيككلكجيا اك دراسات احصائية.كمدل فاعمية 
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 : الوقائية السالمة مبادئ5.2
 األساسية المبادئ مراعاة ينبغي أىدافيا الكقائية السالمة تحقؽ ( أن و حتى2007بيف الكىيب )

 : التالية

 كذلؾ بشرية مادية أك ائرخس أك إصابات إلى تؤدم ربما لمخطر مصادر بكجكد التنبؤ إمكانية .1

 . لإلصابات كالخسائر تجنبنا إزالتيا كمحاكلة الخطر، مصادر في التحكـ بغية

 . متطمباتيا عمى كالرقابة كالمتابعة التنظيـ خالؿ مف لمسالمة لتخطيط  .2

 بدكر يسيـ كمسؤكلياتيـ كصالحياتيـ اةدارية السالمة عمى لمعامميف اةدارم الييكؿ تنظيـ  .3

 الييكؿ تنظيـ يمـز فإنو الدكر ىذا العممية اةدارية تؤدم كحتى الكقائية، السالمة قيؽتح في ىاـ

 . كالمسؤكليات لمصالحيات ككاضح دقيؽ صحيح، بتكصيؼ نحك عمى لمعامميف اةدارم

 الخطط في كضع مستقبال ذلؾ مف لالستفادة .الحكادث مسببات كتحميؿ األخطار تحديد  .4

 .المناسبة المعالجة كأساليب

 اجراءات السالمة العامة في المستشفيات  6.2

 مفيوم المستشفى 1.6.2
 كالمعدات الطبية األجيزة يضـ فنينا جزءنا تتضمف ككنيا التعقيد، بالغة صحية منظمة المستشفىتعد 

 إدارية، متكسطة كأخرل فنية عاممة كقكل كالثقافة الميارة عالية عاممة قكل يضـ كما الطبية، كغير

 كاالتصاالت كالمراسالت، النظافة قطاع في المستخدميف مثؿ ميارة بال عاممة قكل جانب إلى

 المستشفى تحقيؽ أىداؼ إلى النياية في تيدؼ متداخمة كلكنيا مختمفة أدكار يؤدكف جميعنا كىؤالء

 في كالمتمثمة أنشأت ليا التي الغايات إلى كالكصكؿ كالكقاية العالج خدمات تقديـ في المتمثمة
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؛ عبد الحميـ، 2008حمداف، الصحية ) السكاف الحتياجات مالئـ بشكؿ الصحية الخدمات تكفير

2001). 

كلـ تعد مجاالت المستشفيات المعاصرة مقتصرة عمى االنشطة الخاصة باستقباؿ المرضى كالعالج، 

بؿ تعددت لتصبح اكبر مف ذلؾ مف خالؿ تعزيز فرص التعميـ كالتدريب عمى الميف الصحية 

ة، اضافة إلى ككنيا مراكز لالبحاث العممية الطبية، كليذا اصبحت المستشفيات الحديثة المختمف

 (.2010مميزة مف حيث التسيير كالتنظيـ كالخدمات كاالىداؼ )الحاج، 

كتعد المستشفى مف المؤسسات المنظمة ككنيا تقدـ خدمات تخصصية تتسـ إلى حد كبير بطبيعتيا 

كمف ىنا تعد المستشفى منظكمة متكاممة ليا مجمكعة مف النشاطات العاجمة غير القابمة لمتأجيؿ، 

تكعية لكؿ ىذه كىذا التنظيـ لممستشفى يسيـ في التركيز عمييا مف حيث ضركرة اف يككف ىناؾ 

االدارات لضماف السالمة كاالمف بشكؿ مستمر في المستشفى، كألنيا ايضا تحكم الكثير مف 

مكاف لمعالج، كايضا مكاف لمتعميـ، فزيادة عدد الكظائؼ في  الكحدات التخصصية المختمفة، ككنيا

نفس المؤسسة العامة يؤدم إلى حاجتيا إلى نظاـ أمني متكامؿ مف اجؿ ضماف السالمة باستمرار 

 (2012)بحدادة، 

مف المؤسسات العامة التي يتكاجد فييا فئات الشعب المختمفة كاالطباء يضا أككف المستشفيات ك 

كار كالمرضى، اضافة الى العامميف في المجاالت االخرل كاالشعة كالمختبرات، كالممرضيف كالز 

كذلؾ مكظفي المستكدعات كاالمف كمكظفي االستقباؿ كالنظافة العامة، كؿ ىذه الفئات عرضة 

ك غيرىا ألمحكادث التي يمكف اف تحدث داخؿ المستشفى، سكاء تمؾ التي ليا عالقة باألمراض، 

سكاء الكيربائية اك المتعمقة بالنفايات، لذلؾ تككف الحاجة ماسة لالىتماـ مف الحكادث العارضة 

بمظاىر السالمة كاالمف في المستشفى، كىذا يتطمب مف الجزء دائـ العمؿ في المستشفى في معرفة 
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طرؽ التعامؿ مع كؿ ما يمكف اف يؤثر عمى السالمة العامة، فالمكظفيف العامميف عمييـ التعرؼ 

مبادئ السالمة العامة كاالمف لتفادم الحكادث، كيجب عمييـ ايضا االخبار عف  كالكعي كتطبيؽ

مكر أك النفايات الصحية كغيرىا مف األكؿ ما يمكف اف يؤدم الى الحكادث كاالباريز المكشكفة، 

 (.2013داخؿ المستشفى)السبيعي، 

الحكادث، يمكف  جؿ ضماف استمرارية العمؿ داخؿ المستشفيات بما يقمؿ مف مستكل كقكعأكمف 

 (: 2012القياـ بما يأتي كما بينتو ىدار )

 العمؿ عمى تحديد السياسات الكقائية كالعالجية مف جميع انكاع الحكادث قدر االمكاف. .1

القياـ بالفحص الدكرم كبصكرة مستمرة كفي فترات قصيرة لجميع المنشآت كالمعدات التابعة  .2

 لممستشفى.

 ركط كاألمنية في العمؿ.تكفير شركط الصحة كالنظافة كالش .3

العمؿ ايضا عمى تحضير كافة المعدات كالمكاـز الضركرية الستخداميا في الحاالت الطارئة  .4

 كالضركرية.

 

 األساسية : المستشفى وظائف 2.6.2
 األىداؼ األىداؼ اختالؼ إلى يرجع قد بعض عف بعضيا المستشفيات كظائؼ اختالؼ إف

 (: 2007ف )ابك جمدة، إنشائيا كما بي كراء مف التقميدية

 المريض معالجة  -1

 باألبحاث. القياـ  -2

 .الطبية الكميات طالب تعميـ -3
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 كىك ،"العامة الصحة" ىدؼ كىك السابقة األىداؼ إلى إضافة آخر ىدفنا( 2007كقد اضاؼ جمدة )

 ـ 1953 عاـ لندف في الثامف في اجتماعو حدد الذم العالمي المستشفيات اتحاد مع يتفؽ بذلؾ

 لممستشفيات كما يأتي:  كأىداؼ التالية ؼالكظائ

 .المرضى إلى صحية كعناية مالئمة طبية خدمات تقديـ -1

 .الصحية كالمدارس الطبية الكمية طالب تعميـ  -2

 .الصحة حقكؿ مختمؼ كفي المستشفى في األبحاث برامج في المشاركة  -3

 .دلمبم الكقائي البرنامج كضع في كالمساىمة العامة الصحة عمى المحافظة  -4

كىي كما بينيا  في العالـ الحديثة المستشفيات معظـ فييا التي تشترؾ أالساسية أما أىـ الكظائؼ

(Zuckerman et al, 2001 :) 

 .كالمصاب لممريض الطبية الرعاية جكدة مف عالي مستكل تحقيؽ -1

 .الطبية المساعدة العمـك كفي كالتمريضية الطبية المجاالت في العامميف كتدريب تعميـ  -2

 .بالصحة العالقة ذات األخرل العمـك كفي الطبية العمـك مجاالت في البحكث عزيزت -3

 .المجتمع صحة لتعزيز الالزمة األكلية الصحية الرعاية خدمات تكفير -4

 أمر أم مستشفى، قبؿ مف كالمصاب لممريض الطبية الرعاية جكدة مف عالي مستكل تحقيؽك 

 كالمتعمؽ الطبية لمرعاية التقني التدبير ناصر حسفع تكافر إمكانية بمدل األمر حقيقة في يرتبط

 الفردية الصحية المشاكؿ تشخيص بيدؼ األخرل، كالعمـك الصحية الطب كتكنكلكجيا عمـك بتطبيؽ

 لزيادة ذلؾ يؤدم أف دكف مف الصحية المنافع حد مف أقصى تكفير يساعد عمى بشكؿ كعالجيا

 بيف فيما المتبادلة الشخصية العالقات في دبيرالت المريض، كحسف ليا يتعرض قد المخاطر التي

 نجاح لتسييؿ كذلؾ بينيما، القائـ كالنفسي االجتماعي كالمتعمؽ بالتفاعؿ كمريضو، الطبيب
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 يجدىا التي كالتسييالت كالمتعة الراحة كسائؿ كعالجيا كتكفر الفردية المشاكؿ الصحية تشخيص

 كاةقامة، كالفحص االنتظار غرؼ في الراحة ئؿككسا الجيد، الطعاـ :مثؿ المستشفى، في المريض

  (Gaskin, 2001؛ 2007)ابك جمدة،  ذلؾ كغير كالخصكصية كالترحيب، في الخدمة، كالسرعة

 مف جكدة عالي مستكل تحقيؽ لضماف كذلؾ لممرضى المقدمة الطبية الرعاية كمية مالئمة كذلؾ

 كافية غير لمريض ما المقدمة الطبية يةالرعا تككف عندما :المثاؿ سبيؿ فعمى الطبية، الرعاية

 مالئمة لعدـ ضعيفنا الرعاية الطبية جكدة مستكل يعتبر الصحية، لحالتو مممكسة منافع لتحقيؽ

 الرعاية أف إذ لممريض، مؤذية تككف قد غير الضركرية الرعاية أف كما المقدمة الطبية الرعاية كمية

 ألف كذلؾ سيء، طبي مستكل عف بالتأكيد ـتت كاحد، آف كمؤذية في ضركرية غير تعد التي

 .(2013)السبيعي،  الصحية المنافع تكقعات مع ال يتساكل تحدثو التي الضرر

 

 السالمة ما يأتي: األمن و معايير  7.2
كما  تقع مسؤكليات برامج السالمة المينية كالصحية عمى كافة العامميف في المستشفى كىي

 :(2007كضحيا )جمدة، 

يث يقع عمييـ جميعا االلتزاـ بأف يؤدكا ميماتيـ في تحمؿ مسؤكلية امف العامميف: ح .1

المستشفى، كاف يككنكا عمى معرفة كدراية بنظـ كقكاعد السالمة العامة، كاف يبذلكا اقصى 

 االنتباه فيما يتعمؽ بتطبيؽ لكائح كتعميمات السالمة المينية بعد معرفتيـ اياىا. 

المسؤكلة عف تكفير كسائؿ السالمة المينية كالصحية االدارة العميا: حيث تعد الجية  .2

الخاصة بمكظفييـ، ككضع المكائح كالتعميمات التي تنظـ استخداـ تمؾ الكسائؿ، كما كتعد 
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تمؾ االدارة مسؤكلة مسؤكلية كاممة عف تكفير االفراد ذكم االختصاص بتصميـ السالمة 

 المينية كالعمؿ عمى تنفيذىا.

فكف: كتقع عمييـ مسؤكلية الحفاظ عمى السالمة المينية كالصحية  مدراء االدارات كالمشر  .3

الخاصة بمكظفييـ، كالتأكد مف ظركؼ العمؿ كتكفير السالمة ما امكف، كاف يدربكا 

 مكظفييـ عمى العمؿ باسمكب سميـ.

مسؤكلي السالمة كالصحة: حيث تقع عمييـ المسؤكلية المطمقة في الحفاظ عمى امف  .4

 ا يضمف الحفاظ عمى االركاح. كسالمة المستشفى بم
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 اجراءات الوقاية في المستشفيات 8.2
 جراءات  الكقاية في المستشفيات ىي: إىـ مف أ ف  إ( 2007كيبيف الكىيب )

.العمؿ بأحد األنظمة الذكية ةدارة المباني: كتعمؿ عمى ربط كافة االجيزة االلكتركنية كااللية 1

كارمء بشكؿ مقنف كبدكف حاالت ارباؾ كأف يتـ ربط ببرنامج يمكف مف التصرؼ في اكقات الط

 كقكع انذار معيف في منطقة ما باطالؽ اجراس االنذار في تمؾ المنقطة فقط.

تأميف استخداـ األدكية ذات الخطكرة العالية مف خالؿ كضعيا في مكاف مخصص، كعميو . 2

د مكاف العممية، كالتأكد تحدي .عالمة خطر، مع مراجعة األدكية مف أكثر مف ممرض قبؿ إعطائيا

 .مف الجيات العممية، مع كجكد نمكذج المكافقة عمى العممية، كالشامؿ لكافة البيانات المطمكبة

تقميؿ تعرض المرضى لمسقكط لمنع اةصابات مف خالؿ كجكد الممرض عند تحرؾ المريض، 

 .ألسرة عند النـككجعؿ األسر ة في الكضع المنخفض، مع تكفير اةضاءة الجيدة، كرفع حكاجز ا

 تقميؿ انتقاؿ عدكل المستشفيات مف خالؿ غسؿ اليديف بعد كؿ إجراء، كتكفير كسائؿ غسؿ اليديف.

 

  الطبية السالمة من  النفايات 9.2
 بحيث منيا التخمص في مالكيا كيرغب يمكف نقميا التي النفايات تعرؼ النفايات الطبية بانيا تمؾ

تعد النفايات الطبية مف اخطر المجتمع،  مصمحة مف منيا التخمصك  كمعالجتيا جمعيا كنقميا يككف

ما يمكف اف يمس العامميف  كالمكظفيف كالزكار كالمرضى في  المستشفيات، كىي مف الخطر 

حيث يترتب عمي عدـ الكبير الذم يجب االىتماـ بيا لتكفير السالمة كالصحة المينية لمجميع، 

  (.2016دريس، )مراضاالىتماـ بيا انتشار الكثير مف اال
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كفي  خارجيا أك الصحي المرفؽ داخؿ بالمرضي لمعناية أك لمتشخيص المستخدمة المكاد كؿ كىي 

منيا  التخمص كيجب مباشرة غير أك مباشرة بطريقة المريض جسـ كسكائؿ بدـ اھتمكث حالة

 العناية عف الناتجة الطبية كغيره  منالمخمفات كالتعقيـ كاألفراف المحارؽ طريؽ عف السميمة بالطرؽ

 التحاليؿ أك التشخيص عمميات عف الطبية الناتجة المخمفات أك المستشفيات في بالمرضى الصحية

 اآلثار ذات المعدية الخطرة المكاد مف كبيرة عمى كميات تحتكم الطبية كالمختبرات بمعامؿ الطبية

 أمراض ليـ فتسبب أنفسيـ مرضىلم كثيرة كأحيانا كالمحيطيف ليـ العامميف لألفراد الضارة الصحية

 (.2015لذلؾ المرفؽ )سعيد،  بيا دخمكا التي غير أخرل

مف كالسالمة المينية تنفيذ برامج تكعية كتثقيؼ في مجاالت االمف كالسالمة كيجب عمى لجاف األ

ك المسمكعة، أالمينية مف خالؿ المعنية كالمشرفيف عف طريؽ الكسائؿ المختمفة سكاء المرئية 

إلى عرض دكرات تدريبية مختمفة تسيـ في تمكيف المكظفيف كالعامميف كالزكار  كالمرضى ضافة إ

ايضا مف التعامؿ مع كافة الظركؼ ذات العالقة باالمف كالسالمة سكاء مف خالؿ تفادييا اك مف 

بالغ ذكم األخالؿ معرفة   (.2005مر بيا )العداكف، أخطارىا، كا 

 

– أىدافيا- شفى المقاصد الخيري )نشأتيامست في والسالمة األمن إدارة 10.2
 أقساميا(

 -: النشأة

بيدؼ تقديـ خدمات عالجية كصحية  1968عاـ مستشفى المقاصد الخيرية  تأسيس فكرة نشأت

كطبية لمحافظة القدس ككذلؾ لسكاف الضفة الغربية كقطاع غزة، يحتكم مستشفى المقاصد بالقدس 

 226مكظفا، منيـ  979معناية المكثفة، كيعمؿ فيو سبعكف سريرا ل سريرا، مف بينيا 300عمى 
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)مستشفى  33دمات مساندة:خإداريا ك  179فنيا ك 92ممرضا كممرضة، ك 449، كطبيب

 .(2017المقاصد، 

 :كيضـ مجمكعة مف التخصصات الطبية النكعية، مف ضمنيا

(http://almakassed.org/?p=5217): 

 اطنية كتشمؿ؛ أمراض القمب، أمراض الغدد الصماء، أمراض الرئة، كأمراض الكمىاألمراض الب 

  الجراحة العامة التخصصية بما فييا؛ جراحة العظاـ كجراحة األعصاب كجراحة القمب المفتكح

 لمكبار كجراحة األكعية الدمكية كالجراحة الصدرية

 مركز جراحة قمب األطفاؿ 

 أمراض النسائية كالكالدة 

 يف كطب األطفاؿ كطب حديثي الكالدةطب الجن 

 األشعة 

 :كما يدير المستشفى عددا من المختبرات المتخصصة وىي

سريرا، إلى  80سريرا، أما قسـ العناية الحثيثة فيضـ  20في حيف يضـ قسـ الطكارئ في المستشفى 

الؿ العاـ جانب عدد مف العيادات الخارجية التي تقدـ خدماتيا لممكاطنيف. كقد أجرل المستشفى خ

 .عممية جراحية 8.500أكثر مف  2016
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 رسالة المستشفى

تتمثؿ رسالة المستشفى في تقديـ الخدمات الطبية بأعمى مستكل ممكف ككذلؾ تعزيز برامج البحث 

العامميف ضمف برنامج التخصص الذم يرعاه المستشفى مف اجؿ  العممي كالطبي بيف أطباء التخصص

ب األردني كالفمسطيني ككذلؾ تدريب طالب الطب التابعيف لجامعة الحصكؿ عمى شيادة مجمسي الط

مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اةسالمية مستشفا تحكيميا يستقبؿ   القدس كمية الطب. يعتبر

المرضى مف كافة أرجاء الكطف في الضفة الغربية كقطاع غزة كىك ليس فقط مستشفى عالجي 

 الطب كطمبة التمريض كاألطباء المقيميف. منحا رئيسيا لتدريب طمبةلمحاالت العادية كالمعقدة ، كلكنو 

(http://almakassed.org/?p=5217) 

بمغ عدد عدد القكل العاممة في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية في  2014في العاـ 

مف برنامج طبيبان مقيمان ض 74طبيبان اختصاصيا كمستشار،  48مكظفان بينيـ  750القدس الشرقية 

فني يعممكف في اقساـ  77كممرضان،   ممرضة 365اطباء طكارمء  3التدريب الذم يرعاه المستشفى، 

 مستخدمان. 40اداريان،  164المستشفى االدارية 

لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية ىك تقديـ الخدمات الطبية لممكاطنيف  اليدف الرئيسياف 

ربية كقطاع غزة كشرؽ القدس بغض النظر عف جنسيـ، لكف بشرتيـ، الفمسطينييف في الضفة الغ

 اصكليـ ، دينيـ كمعتقداتيـ السياسية.

في البعد الطبي العممي التعميمي فالمقاصد ىك مستشفى متعػدد الخػدمات كقػد قػدـ لمػكطف كالمكاطف 

، ام ٨٦٩١يػسو عػاـ الفمسطيني، كما زاؿ يقدـ، خدمات متميزة في مجاالت عديدة، كقد حقؽ منذ تأس

بعد االحتالؿ بسنة كاحدة فقط، تطكرات متميزة في معظـ مجاالت العمؿ الطبي، اف ما يحدث في 
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الكاقع العممي مف تطكير في طبيعة كمستكل خدماتو خالؿ السنكات القميمة الماضية قد نقؿ اقسامو 

تتناسػب ” االقساـ“ـ تعد تسمية المختمفة، كبتفاكت ما، الى مجاؿ االختصاصات الفرعية المعمقة حيث ل

كطبيعية العمؿ القائـ، فقد اصبح يضـ اختصاصات فرعية معمقة، ككمثاؿ عمى ذلؾ كليس لمحصر 

ليصبح ” قسـ لطب االطفاؿ العاـ“نأخذ احد اقساـ المستشفى كىك قسـ طب االطفاؿ الذم تطكر مف 

استشارم  11عمؿ بو االف كعف جدارة مجمع لكحدات مف االختصاصات الفرعية المعمقة حيث ي

كاختصاصي اطفاؿ باختصاصات فرعية كاختصاصات امراض الجياز اليضمي، كامراض الجيػاز 

التنفػسي، كاال مػراض الكراثية كالجينية، كامراض االستقالب )االيض( كالغدد الصماء كالػسكرم، ك 

الكراثة الجينية، كمختبر اعػصاب كعػضالت كتشنجات االطفاؿ، ليدعـ عمميـ بمخابر متقدمة كمختبر 

االيض كاالسػتقالب، كمختبر كظائؼ الدماغ كالعضالت، ككحدة تنظير الجياز اليضمي، ككحدة 

 .تنظير الجياز التنفسي ككحدة العالج المكثؼ

 3غـ فما فكؽ كيعمؿ بو 450الى جانب ذلؾ يقؼ قسـ الخدج كالذم يستقبؿ حاالت الخداج باكزاف 

كذلؾ ىنالؾ قسـ جراحة قمب االطفاؿ كالذم يعمؿ بو اختصاصي  . دجاستشارييف فرعييف في الخ

فرعي في امراض القمب لػدل االطفاؿ حيث المكاف الكحيد في فمسطيف التي تجرل فيو عمميات القمب 

الجراحية المعقدة مف قبؿ اطقػـ عالمية تأتي تباعا الى المقاصد الجراء ىذه العمميات، تحضيرا المتالؾ 

 .شرية الفمػسطينية القادرة عمى القياـ بيذا العمؿ المتقدـ بشكؿ مستقؿالقدرات البػ

الى جانب ذلؾ ىنالؾ جراحة االطفاؿ التي يعمؿ في اطارىا استشارياف اثناف. كليعذرني الزمالء في 

االقساـ االخرل في المستشفى كلضيؽ المجاؿ في ىذه المقالة لعدـ سرد العمؿ الكبير الذم يقكمكف بو 

زكه مف تقدـ مممكس كجذرم في كافة اقساميـ االخرل التي تقدـ الخدمة الطبية لممرضى الى كما احر 
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جانب االقساـ الداعمة ليا مف مخابر ككحدات لمتشخيص كعمميات كطكارئ ككحدات االنعاش كالعناية 

 .المكثفة

 

 المقاصد..المستشفى التعميمي األول في فمسطين

ستشفى المقاصد ىك مستشفى تعميمي جامعي، حيث برنػامج االقامة التعميمي فم –اما في البعد العممي 

التخصصي الى جانب تدريب االطباء الجدد في سنة االمتياز ككذلؾ التدريس السريرم لطمبة كمية 

جامعة القدس، ىذا عدا عف كمية التمريض التابعة لو اف برنامج االقامة التخصصي ىك  –الطب 

صييف في سبعة مجاالت تخصصيو ىي اختػصاصات الباطنيػة ، ك برنامج تدريبي العداد االختصا

االطفػاؿ ك، النسائية كالتكليد، ك الجراحة العامة، كجراحة العظاـ، كالتخدير، كاالشعة التشخيصية، 

 20-15سنكات ليتـ سنكيا تخريج نحك  4طبيبا كلمدة  80البرنامج حاليا حيث يتػدرب في ىذا 

عد اجتيازىـ امتحاف المجمس الطبي الفمسطيني اختصاصييف في ليصبحكا ب 4اختصاصيا جديدا 

 . (http://almakassed.org/?p=5217)مجاالتيـ كليحؿ مكانيـ سنكيا نفس العدد مف المتدربيف

اختصاصيا  290الجامعػة مػا يقػ ارب مػف  –كحتى االف تخرج مف ىذا المستػشفى  1988منذ العاـ 

الضفة كغزة كالقدس، كتجدر االشارة الػى اف معظػـ المقيميف تحت يعمؿ معظميـ في انحاء الكطف في 

 (http://almakassed.org/?p=5217)التدريب االف ىـ مف خريجي كميات الطب الفمسطينية

اف مستشفى المقاصد بككنو تعميميا جامعيا يختمؼ كؿ االختالؼ عف ام مستشفى يقتصر عممو عمى 

ي القطاع العاـ اـ في القطاع الخاص، حيث اف معظـ الحاالت التي تقديـ الخدمة الطبية سكاء أكػاف فػ
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يتـ التعامؿ معيا في المقاصد ىي حاالت معقدة تستمـز ميارات طبية عالية، كأياـ إدخاؿ طكيمة، 

 . كمستمزمات تقنية متقدمة، كمخابر تشخيػصية مكمفة، اضافة الى المستمزمات الدكائية الخاصة

 

 

 : مستشفى المقاصد الخيرية في ةوالسالم األمن واجبات

 :(2013كما بينيا السبيعي ) كمداخميا المستشفيات في األمف رجاؿ مياـ

التركيز عمى حجـ كنكع االشخاص المتكافديف إلى المستشفى كمراقبتيـ كمالحظة   -1

 تحركاتيـ بشكؿ مستمر.

ؿ إلى المستشفى مف قبؿ رجاؿ األمف كىذا يساعد في الكصك التعرؼ عمى جميع اجزاء  -2

 .المكاف بسرعة

التركيز عمى كؿ مف ال يحمؿ بطاقة كمتكاجد في اماكف مخصصة لالدارييف اك الكادر   -3

 الطبي، اك في اكقات الدكاـ غير الرسمي لمعرفة سبب تكاجده في ىذا المكاف دكف اذف.

العمؿ بشكؿ مستمر لعدـ السماح بخركج أم اجزة سكاء كانت صغيرة اك كبيرة اال باذف  -4

 مف ادارة المستشفى.رسمي 

االطفاؿ مف التكاجد في االقساـ الخاصة بالتنكيـ كغيرىا الزكار كتحديدا  العمؿ عمى منع  -5
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 عمييا والتعقيب السابقة الدراسات 11.2

 : العربية الدراسات

يسيـ في تعزيز الرسالة، كفي تمكيف الباحثة مف عمؿ المقارنو  السابقة الدراسات عمى الكقكؼ إف

 سة.المطمكبة بيف الدراسة الحالية كما سبقيا مف دراسات ذات عالقة بمكضكع الدرا

 

 في المينية كالصحة السالمة إجراءات تقييـ إلىكالتي ىدفت  (2015دراسة سعيد ).1

 إختيار تـ كقد العامميف أداء تحسيف فى اھكاثر العامميف مف  كجية نظر السكدانية المستشفيات

 تـ ـ كقد 2014 ديسمبر – نكفمبر) مابيف الفترة في حالة التعميمي كدراسة الخرطـك مستشفى

 .الكصفي جھالمف ـإستخدا

الدراسة  مجتمع تككف كقد فقرة 30 تشمؿ أبعاد5مف مككنة الالزمة البيانات لجمع إستبانة إعداد تـ

حيث  الميدانية البيانات جمع في العشكائية الطبقية العينة إستخداـ تـ كلقد بالمستشفى، العامميف مف

 التزاـ أف الدراسة نتائج حتأكض (60االسترداد) نسبة كبمغت شخصا (100) العينة حجـ بمغ 

 كما ، المستشفى في ينيةالم السالمة كالصحة إجراءات كجكد فى عالية بدرجة يؤثر العميا اةدارة

 العامميف إلتزاـ عمى متكسطة يؤثر بدرجة العمؿ بيئة في كالكقاية السالمة ككسائؿ قكاعد تكفير أف

 كيفية حكؿ كافية تدريبات لـ يتمقكا ميفالعام أف كماأتضح نية،ھالـ كالصحة السالمة بإجراءات

 . يةمينال السالمة كأدكات كسائؿ استخداـ

 المؤسسات داخؿ نيةھالـ كالصحة السالمة ةدارة متخصص قسـ إنشاء بضركرة الدراسة أكصت
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عمى  كالعمؿ ـ،ھلدی اراتھالـ كتطكير الكعي لتعزيز العامميف بتدريب تماـھاال كضركرة ، الصحية

تفعيؿ  ك الصحية المؤسسات داخؿ العامميف كحماية بسالمة المتعمقة كالمكائح القكانيف كافة تطبيؽ

 .1997 لسنة السكداني العمؿ قانكف أقره ما كفؽ المستشفيات داخؿ السالمة أنظمة

 

 مف المينية كالسالمة الصحة إجراءات فعالية عمى لمتعرؼ  ىدفت الدراسة( 2015دراسة نوار ).2

 بحصر المينية، كذلؾ كاألمراض العمؿ حكادث إصابات مف الكقاية في فالعاممي نظر كجية

 :عمى البحث ىذا في المينية كالسالمة الصحة إجراءات

 المينية كالسالمة الصحة كالمكائح األنظمة 

 المينية كالسالمة الصحة كسائؿ تكفير 

 الصحية الخدمات 

 اةرشادية البرامج 

 الصيانة مديرية اختيار تـ ميدانيا فييا كالتحكـ اةشكالية ىذه معالجة أجؿ كمف

 تـ الدراسة تساؤالت عمى كلإلجابة الميدانية، الدراسة ةجراء ( مكاناDMBسكناطراؾ بسكرة )

عينة البحث  عمى كتكزيعو االستبياف تصميـ في تمثمت المعمكمات لجمع أدكات عدة عمى االعتماد

 كمعالجتيا عمييا المتحصؿ المعمكمات جمع تـ الكصفي المنيج خطكات (كبإتباع40كالمككنو مف )

 .الحسابية كالمتكسطات المئكية كالنسب تاالتكرار  عمى باالعتماد إحصائيا،

 مديرية في المطبقة اةجراءات جميع اف إلى الدراسة نتائج تكصمت األخير كفي

 كالسالمة لصحةا كالمكائح األنظمة فعالية :العامميف نظر كجية مف فعالة سكناطراؾ بسكرة  الصيانة

 .المينية
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التعرؼ عمى مدل الرضا عف خدمات االمف  ىدفت الدراسة إلى( 2013دراسة السبيعي ).3

كالسالمة في مدينة الممؾ فيد الطبية مف كجية نظر المبحكثيف في المدينة، كقد تمثمت عينة 

تحميمي، ( مف العامميف في المستشفى، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ال403الدراسة في )

كتكصمت الدراسة إلى اف افراد الدراسة مكافقكف عمى خدمات االمف كالسالمة في المدينة، كذلؾ 

مكافقكف عمى العكامؿ المؤثرة سمبا عمى الخدمات، كايضا ال يكجد فركؽ في اتجاىات الذككر 

 الطبية.كاالناث فيما يتعمؽ بمالمح الرضا عف الخدمة المقدمة مف االمف كالسالمة في المدينة 

 

 السالمة إجراءات فعالية مدل تقييـ إلى الدراسة ىذه ىدفت( 2012دراسة اليابيل وعايش ).4

 المنيج باستخداـ الباحثاف الفمسطينية كقاـ الجامعات في العممية في المختبرات المينية كالصحة

 البيانات جمع في ئيةالعشكا الطبقية استخداـ العينة تـ كلقد الالزمة، لجمعالبيانات التحميمي الكصفي

 في شارككا الذيف مف% 80 االسترداد كبمغت نسبة (شخصان 218) العينة حجـ بمغ حيث الميدانية

 التساؤالت بعض عمى لإلجابة ثانية الشخصية كأداة المقابالت اعتماد إلى إضافة الدراسة، ىذه

 .بالدراسة الخاصة

 إجراءات السالمة فعالية عمى متكسطة بدرجة يؤثر العميا اةدارة التزاـ أف الدراسة نتائج أكضحت

 في بيئة كالكقاية السالمة ككسائؿ قكاعد تكفير أف كما العممية، المختبرات في المينية كالصحة

 أف العامميف اتضح كما المينية، كالصحة السالمة إجراءات فعالية عمى متكسطة بدرجة يؤثر العمؿ

 أكصت الدراسة .المينية السالمة كأدكات كسائؿ اـاستخد كيفية حكؿ كافية تدريبات يتمقكا لـ

 كضركرة االىتماـ الجامعات، داخؿ المينية كالصحة السالمة ةدارة متخصص قسـ إنشاء بضركرة

 القكانيف كالمكائح كافة تطبيؽ عمى كالعمؿ لدييـ، الميارات كتطكير الكعي لتعزيز العامميف بتدريب
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 العمؿ الفمسطيني قانكف أقره ما كفؽ العممية المختبرات خؿدا العامميف كحماية بسالمة المتعمقة

 الجامعات الفمسطينية. في العممية المختبرات داخؿ السالمة أنظمة كتفعيؿ ـ 2000 ( لسنة7رقـ)

 

األمف كالسالمة في محطات خدمة  البحث في آليات ىدفت الدراسة إلى( 2011دراسة القاسم ).5

كيفترض البحث كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف آليات  تكزيع الكقكد في محطة اـ درماف،

االمف كالسالمة المتبعة في محطات خدمة تكزيع الكقكد كضكابط كمتطمبات البيئة كالسالمة 

كالصحة المينية التي تحددىا مستشارية البيئة كالسالمة ، كتكصمت الدراسة إلى اف المعدؿ العاـ 

% مف عينة البحث، 66بمحطات خدمة تزكيد الكقكد بمغ لاللتزاـ بمسافات االماف المخصصة 

كذلؾ كجكد العديد مف المرافؽ التجارية غير المصرح بيا كالتي تشكؿ خطرا كبيرا داخؿ ىذه 

% 72المحطات، كاكدت النتائج اف معدؿ االلتزاـ بكجكد المكحات االرشادية كالتحذيرية بمغ 

%، اضافة إلى االىتماـ 85.7مة الذم بمغ فضالت عف االلتزاـ الكاضح بتكافر معدات السال

 بتدريب العامميف في ىذه المحطات.

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ شركات صناعة  (2009دراسة الزواىرة والنوافعة  ).6

( بتطبيؽ كتكفير متطمبات السالمة الصحية كالمينية،  QIZااللبسة في المناطؽ الصناعية المؤىمة )

( مصنعا عينة دراسية، تكصمت الدراسة 15( مصنعا، كتـ اختيار )91تمع ادراسة مف )كتككف مج

الى اف ادارات الشركات ال تمتـز بتطبيؽ متطمبات السالمة كالصحة المينية، كما اف اتجاىات 

العامميف في الشركات المبحكثة نحك االلتزاـ بمتطمبات السالمة كالصحة المينية كاف منخفضا، كاف 
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% ال يركف اف ىناؾ كفاءة في التشريعات كالجيات الرقابية المتعمقة بالسالمة كالصحة 74ة ما نسب

 المينية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع الصحة كالسالمة المينية في ( 2009دراسة سالم ).7 

، كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ) ( مف العامميف في 314المنشآت الصناعية في محافظة طكلكـر

طاعات الصمناعة حسب تصنيؼ مكتب كزارة العمؿ في محافظة طكلكـر كىي الكسارات ق

المحاجر كالصناعات التحكيمية كالغاز كالمياه كالكيرباء، تكصمت الدراسة إلى اف  ىناؾ فركقا ذات 

داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس كلصالح الذككر بالنسبة لمحكر مدل التزاـ العامميف بتطبيؽ 

الصحة السالمة المينية، كاجراءاتيا في اثناء تأديتيـ لعمميـ، ككجكد فركؽ ايضا تبعا لمتغير قكاعد 

الحالة االجتماعية لصالح العزاب بالنسبة لمحكر رضا العاممني عف تطبيؽ قكاعد الصحة كالسالمة 

برامج المينية كاجراءاتيا في اماكف عمميـ، كما اكصت بضركرة تفعيؿ دكر العامميف بااللتزاـ ب

 االرشاد كالصحة كالقكاعد الخاصة بيا مف اجؿ الحفاظ عمى سالمتيـ.

ىدفت ىذه الدراسةالدراسة النكعية الكصفية التفسيرية الى  (2009دراسة سمارو واخرون ).8

التعرؼ عمى أثر تطبيؽ إجراءات األمف كالسالمة في حماية المكظفيف مف إصابات العمؿ المينية 

شفى نابمس التخصصي، حيث تـ اجراء مقابمة شخصية مف خالؿ استخداـ في قسـ األشعة في مست

صدؽ األداة مف خالؿ عرضيا عمى الدكتكر قاسـ محمد,   نظاـ األسئمة المفتكحة، كتـ التأكد مف

 .كأشار إلى صالحية االسئمة لمكضكع الدراسة، ثـ تحميؿ اجابات المقابمة

إف درجة األماف في بيئة العمؿ بقسـ األشعة في   في ضكء النتائج السابقة تستنتج الباحثات إلى

مستشفى نابمس التخصصي غير خالية مف المخاطر، يكجد معدات خاصة لمكقاية منيا المالبس 
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يكجد رقابة مف كزارة  (%100)الستر المرصصة( كاألقنعة كاألدكات الكاقية كلكنيا ليست آمنة )

قسـ األشعة في المستشفى كلكنيا ليست كافية الصحة عمى إجراءات األمف كالسالمة المتبعة في 

   :حيث تتـ مرتيف فقط عمى مدار العاـ، بناءا عمى االستناجات السابقة تكصي الباحثات بما يمي

ضركرة كجكد رقابة مف كزارة الصحة عمى إجراءات األمف كالسالمة المتبعة في قسـ األشعة في 

تكفير التثقيؼ الصحي كالدراية الكاممة المستشفى بشكؿ أفضؿ مما ىك عميو اآلف، ضركرة 

لممكظفيف بمخاطر العمؿ في قسـ االشعة، ضركرة كجكد الفحص الطبي الدكرم عمى العامميف في 

 قسـ األشعة في المستشفى، ضركرة تكفير برامج تدريبية لمحد مف التعرض لألشعة في المستشفى.

ؿ الكقاية كالسالمة المتكفرة في كالتي ىدفت إلى تقييـ كسائ (2008دراسة الشيخ خميل ).9

المتكفرة في المستشفيات الحككمية كالقكانيف كاالرشادات الضابطة الستخداـ كسائؿ الكقاية كالسالمة 

المينية، كمدل التزاـ العامميف باستخداميا كاثر تكفرىا  كاستخداميا عمى اداء العامميف، كذلؾ تقديـ 

كاالرشادات الداعية الستخداـ كسائؿ الكقاية كالسالمة،  مقترحات كتكثيات مف اجؿ تطكير القكانيف

كقد تككف مجتمع الدراسة مف اربع فئات ىي )االطباء كالممرضيف كالفنييف كاالدارييف( كبمغ عددىـ 

 ( شخصا. 485)

كقد اكضت النتائج اف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف مدل تكفر كسائؿ الحماية 

لتزاـ العامميف باستخداميا، إلى جانب كجكد عالقة ذات داللة احصائية بيف كجكد كالكقاية كمدل ا

ارشادات عمى كيفية استخداـ كسائؿ الكقاية كالسالمة كالتزاـ العامميف باستخداميا  كما اف ىناؾ 

عالقة ذات داللة احصائية بيف استخداـ كسائؿ السالمة كالكقاية كااللتزاـ كالقكانيف  كاالنظمة 

اخمية الضابطة في المستشفيات، كما كاف مف نتائج الدراسة عدـ االىتماـ ببرامج السالمة الد
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كالكقاية مف قبؿ االدارة العميا في المستشفيات، كعدـ كجكد قكانيف اك عقكبات ممزمة لمعامميف سكاء 

 كانت لكائح داخمية اك قكانيف تشريعية. 

 مف لمحد تيدؼ التي كسائؿ السالمة كافرت مدل معرفة إلى ىدفت( 2007) الوىيب دراسة.10

 الحريؽ حكادث مف لمحد التي تيدؼ الكقائية اةجراءات تطبيؽ مدل الحريؽ، كمعرفة حكادث

 عمى الكقائية كاةجراءات السالمة  كتطبيؽ كسائؿ تكفير دكف تحكؿ التي المعكقات عمى ،كالتعرؼ

 كسائؿ مف االستفادة لتفعيؿ كضعيا مف الممكف التي لممقترحات التكصؿ ،كمحاكلة كجو أكمؿ

 مدينة في الحككمية المستشفيات في الحريؽ مف حكادث الحد أجؿ مف الكقائية كاةجراءات السالمة

 جميع الدراسة مجتمع تضمف الكصفية،كقد ضمف الدراسات الدراسة ىذه الرياض،كتدخؿ

 بالمسح الدراسة يتأجر  كقد مستشفى (16) كعددىا مدينة الرياض في الحككمية المستشفيات

 بشكؿ متكفرة السالمة كسائؿ أن :أىميا مف لنتائج الباحث تكصؿ مجتمع البحث،كقد لكامؿ الشامؿ

حد  إلى مطبقة الكقائية السالمة إجراءات عاـ،كأف بشكؿ متكفرة كاةطفاء اةنذار عاـ،كأف كسائؿ

 ما.
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 الدراسات االجنبية

 (Silvestri et al, 2012دراسة ).1

مة خفض تكاليؼ التشغيؿ كتحسيف كفاءة التصنيع العديد مف شركات التصنيع لتنفيذ دفعت حم

منيجيات مختمفة مف أجؿ تحديد نمكذج مناسب لتقييـ المخاطر. لذلؾ، فإف االىتماـ بالسالمة في 

األنشطة الصناعية، سكاء داخؿ المؤسسات أك في محيطيا، لو دكر حاسـ. كنتيجة لذلؾ، فإف 

انيف كالمكائح كتقنيات تحميؿ المخاطر تتكيؼ بشكؿ جيد مع احتياجات الصناعة منذ العديد مف القك 

أف كضعت لغرضيا. كمع ذلؾ، فإف زيادة اجراءات السالمة غالبا ما تككف صعبة، خاصة عندما 

تككف قد حصمت بالفعؿ عمى نتائج جيدة، لذا فإف اليدؼ مف كرقتنا ىك اقتراح منيج جديد يسمى 

ييـ المخاطر  مف خالؿ دمج الجكانب التقميدية لما يسمى بكضع الفشؿ العاـ،  مع تحسيف سالمة تق

االعتبارات االقتصادية مف أجؿ مراعاة المخاطر كتقميؿ إجمالي تكاليؼ السالمة إلى الحد األدنى 

مف خالؿ تحديد مؤشر محدد يسمى الرقـ اةجمالي لألكلكية لممخاطر. كيستند المؤشر المقترح إلى 

 رقـ أكلكية المخاطر  كعممية الشبكة التحميمية ،كىي تقنية صنع القرارات متعددة المعايير. تحسيف

  

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة ستة ( Vredenburgh et al, 2002 دراسة).2

ممارسات إدارية متكررة في برامج السالمة )التزاـ اةدارة، كالمكافآت، كاالتصاالت، كالتغذية 

رتدة، كاالختيار، كالتدريب، كالمشاركة( في بيئة عمؿ آمنة لمكظفي المستشفيات. الطريقة: طمب الم

 62المشارككف عبر الياتؼ لممشاركة في دراسة بحثية تتعمؽ بإدارة مخاطر المستشفيات. كقدمت 

صابات المكظفيف. بشكؿ عاـ، فإف ممارسات اةدارة  مستشفى معمكمات عف ممارسات اةدارة كا 

قعت بشكؿ مكثكؽ معدالت اةصابة. كأدل تحميؿ العكامؿ الذم أجرم عمى نطاؽ ممارسات تك 
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اةدارة إلى كضع ستة مقاييس لمعامؿ. ككجد انحدار متعدد تـ إجراؤه عمى ىذه المقاييس لمعامؿ أف 

الممارسات االستباقية تكقعت بشكؿ مكثكؽ معدالت اةصابة. ككانت التدابير العالجية بمثابة 

ر قمع. في حيف أف معظـ المستشفيات المشاركة نفذت ممارسات رد الفعؿ )إصالح المشاكؿ متغي

بمجرد كقكعيا(، ما الفرؽ بيف المستشفيات ذات معدالت اةصابة المنخفضة ىك أنيا تستخدـ أيضا 

أف تدابير استباقية لمنع كقكع الحكادث. التأثير عمى الصناعة: إف الخطكة األكثر فعالية التي يمكف 

تتخذىا المستشفيات ىي في التكظيؼ األمامي كتدريب المكظفيف الجدد. كما ينبغي ليا أف تضمف 

أف يككف لدل مركز إدارة المخاطر تصنيؼ عمى مستكل اةدارة. كأظيرت ىذه الدراسة أيضا أف 

 التدريب في حد ذاتو غير كاؼ.

 

ات السالمة العامة في استكشاؼ مناخ ىدفت الدراسة الى (Baek et al, 2002دراسة ).3

 2003محطة في عاـ  642تـ إرساؿ مسح مناخ السالمة إلى  مصانع التصنيع الككرية، حيث

الستكشاؼ الممارسات المناخية لمسالمة في مصانع التصنيع الككرية، كخاصة في معامؿ معالجة 

كا في ٪( شارك30.4) 195مصنع تـ االتصاؿ بيا  642المكاد الكيميائية الخطرة. مف بيف 

كالبريد. ككاف  sqlاالستطالعات. تـ جمع البيانات عف طريؽ البريد اةلكتركني باستخداـ خادـ 

اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة ىك استكشاؼ ممارسات مناخ السالمة )مستكل مناخ األماف 

ستكل كالمشاكؿ الكامنة كراءه(. كباةضافة إلى ذلؾ، تـ استكشاؼ المتغيرات التي قد تؤثر عمى م

منظمة الصحة كالسالمة  مناخ السالمة بيف المديريف كالعماؿ. تـ تعديؿ االستبيانات التي كضعتيا

التنفيذية في المممكة المتحدة لدمج االختالفات في الثقافة الككرية. كتـ تمخيص أحد عشر عامال 

ي الشركة مف أقؿ مف ذه العكامؿ. كتراكح عدد العامميف فھىاما. تـ التحقؽ مف المكثكقية الداخمية ؿ
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٪(. كأظير كؿ مف المديريف كالعماؿ 37.4مكظؼ ) 1000٪( إلى أكثر مف 9.2مكظفا ) 30

عمى العمـك مستكل عاؿ مف الكعي بالمناخ في مجاؿ السالمة. ككانت المشاكؿ الرئيسية التي تـ 

ككسر  تحديدىا ىي عدـ كفاية إجراءات / قكاعد الصحة كالسالمة، كالضغط مف أجؿ اةنتاج،

القاعدة. ككاف طكؿ العمالة عامال مساىما ىاما في مستكل مناخ السالمة. في ىذه الدراسة، أظير 

المشارككف عمكما مستكل عاؿ مف مناخ السالمة، كطكؿ مدة العمؿ أثرت عمى االختالفات في 

ءات مستكل مناخ السالمة. كيكصى بضركرة التزاـ المديريف باالمتثاؿ لقكاعد السالمة كاةجرا

 كالتثقيؼ كالتدريب الفعاليف في مجاؿ السالمة.

 

 (cox et al, 1998دراسة ).4

شركة تعمؿ في  13كتكرد ىذه الكرقة جانبا كاحدا مف دراسة كاسعة النطاؽ لثقافة السالمة في 

عيا مف قطاع الصناعات التحكيمية في المممكة المتحدة. كتستند الدراسة إلى البيانات التي تـ جم

تقييمات كىي مكاف العمؿ،  , ثالثة مجاالت مختمفة مف القياس ذات الصمة لكصؼ ثقافة السالمة:

كسجالت  -بما في ذلؾ االستبياف كبيانات المقابمة  -كمسح لتصرؼ المكظفيف تجاه السالمة 

تجاه السالمة الحكادث الشركة. كتتعمؽ البيانات المكصكفة في ىذه الكرقة بالتنبؤ بااللتزاـ الممحكظ 

مف تصرفات المكظفيف تجاه السالمة كما كرد في االستبياف. كاستخدـ االلتزاـ بالسالمة كدليؿ عمى 

قكة ثقافة سالمة المنظمة. كأظيرت البيانات أف مكاقؼ المكظفيف مف السالمة يمكف أف تككف عمى 

جراءاتيـ غرار ثالثة عكامؿ: إجراءات اةدارة مف أجؿ السالمة، كنكعية التدريب ع مى السالمة كا 

الشخصية لمسالمة. كأظيرت مكاقفيـ فيما يتعمؽ باةجراءات اةدارية لمسالمة العالقة االقكل 
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بااللتزاـ باألماف. كتكقعت ىذه المكاقؼ أيضا تمؾ المتعمقة بنكعية التدريب عمى السالمة 

 كاةجراءات الشخصية لمسالمة

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة

راسات السابقة عمى تحقيؽ السالمة العامة، كاىمية ذلؾ كضركرتو في تحقيؽ االمف في ركزت الد

المستشفيات كالمصانع المختمفة، كايضا المختبرات، إذ اف العمؿ في بعض المجاالت يحتاج الى 

االىتماـ بدرجة كبيرة لتحقيؽ السالمة العامة لمعامميف كايضا لمزكار، فقد ركزت دراسة 

( حيث اتفقت الدراسات عمى ضركرة تعزيز 2012كدراسة اليابيؿ كعايش ) (2013السبيعي)

اجراءات االمف كالسالمة في اماكف العمؿ، كىك ما تدعك اليو الدراسات، كما اتفقت الدراسات عمى 

 اف اجراءات الكقاية تجنب المؤسسة الكثير مف المشكالت، كتؤدم الى الحفاظ عمى العامميف.

ت السابقة المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ مف خالؿ اخذ عينات مف استخدمت اغمب الدراسا

 العامميف لتطبيؽ الدراسة عمييـ.

تأتي ىذه الدراسة لقياس كعي كتطبيؽ اجراءات االمف كالسالمة، كلـ تقس أم مف الدراسات السابقة 

اسة تركز ذلؾ، اذ ركزت الدراسات السابقة عمى طرؽ تحقيؽ اجراءات االمف كالسالمة، كىذه الدر 

 عمى مدل كعي العامميف بيا كتطبيقيا.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنيج، كقد استفاد الباحثة مف الدراسات السابقة في 

 التشابية كاالختالؼ بينيا. 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػػالن التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، كمػػف ذلػػؾ تعريػػؼ مػػنيج 

عداد أداة الدراسة)االسػتبانة(، كالتأكػد مػف  الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

معالجػة النتػائج،  صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اةحصائية التي استخدمت فػي

 كفيما يمي كصؼ ليذه اةجراءات.

 
 منيج الدراسة 1.  3

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي. كيعػػرؼ بأنػػو 

المػػنيج الػػذم يػػدرس ظػػاىرة أك حػػدثان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػان يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات 

ف تػػػدخؿ مػػػف الباحثػػػة فييػػػا. كالتػػػي تحػػػاكؿ الباحثػػػة مػػػف خاللػػػو كصػػػؼ تجيػػػب عػػػف أسػػػئمة البحػػػث دك 

الظػػاىرة مكضػػكع الدراسػػة، كتحميػػؿ بياناتيػػا، كبيػػاف العالقػػة بػػيف مككنػػات كاآلراء التػػي تطػػرح حكليػػا، 

كالعمميػػات التػػي تتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي المػػنظـ 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.لكصؼ ظاىرة أك المشكم  ة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 
 مجتمع الدراسة  2.  3

( مكظفا 979كالبالغ عددىـ )، تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي مستشفى المقاصد الخيرية

، 33، خدمات مساندة:449، تمريض:179، ادارييف: 226كالتالي: اطباء قسميف م كمكظفة.

 .92فنييف: 
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 عينة الدراسة 3.  3

ة العينػػة العشػػكائية مػػف فػػراد بطريقػػ ىـتػػـ اختيػػا مكظفػػا كمكظفػػة (384اشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )

 ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة:1.3مجتمع الدراسة، كالجداكؿ )

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  4.  3

% 53.9( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة حسػػب متغيػػر الجػػنس، كيظيػػر اف نسػػبة 1.3يبػػيف الجػػدكؿ )

% لمػدبمـك فمػا دكف، 10.2ممػي أف نسػبة % لإلناث. كيبيف متغيػر المؤىػؿ الع46.1لمذككر، كنسبة 

% لمدراسات العميا. كيبيف متغير طبيعة العمؿ أف نسػبة 22.4% لمبكالكريكس، كنسبة 67.4كنسبة 

% لمفنػػي. 13.3% لػػإلدارم، كنسػػبة 11.5% لمطبيػػب، كنسػػبة 20.1% لمتمػػريض، كنسػػبة 55.2

% مػػف 32.6كف، كنسػػبة % لسػػنة فمػػا د14.3كيبػػيف متغيػػر سػػنكات العمػػؿ فػػي المستشػػفى أف نسػػبة 

سػػػنة، كنسػػػبة  20-11% مػػػف 13.5سػػػنكات، كنسػػػبة  10-6% مػػػف 20.1سػػػنكات، كنسػػػبة  2-5

الحصػػػػكؿ عمػػػػى دكرات تتعمػػػػؽ بػػػػإجراءات األمػػػػف سػػػػنة فمػػػػا فػػػػكؽ. كيبػػػػيف متغيػػػػر  21% مػػػػف 19.5

% لػال. كيبػيف متغيػر عػدد سػاعات التػدريب 47.4% لػنعـ، كنسػبة 52.6أف نسػبة  كالسالمة العامة

 10-5% مػػػف 19.3سػػاعات، كنسػػػبة  5% ألقػػؿ مػػػف 15.1% لػػػـ يجػػب، كنسػػػبة 47.4أف نسػػبة 

سػاعة فمػا فػكؽ. كيبػيف متغيػر  21% مػف 6.3سػاعة، كنسػبة  20-11% مػف 12ساعات، كنسػبة 

% 17.4% لػـ يجػب، كنسػبة 47.4األمػف كالسػالمة العامػة أف نسػبة تغطية الدكرات لجميع جكانب 

حػد مػا. كيبػيف متغيػر مصػدر ىػذه الػدكرات أف نسػبة  % إلػى25.3% لال، كنسػبة 9.9لنعـ، كنسبة 

% لػػدكرات خػػارج 6لمجنػػة السػػالمة العامػػة بالمستشػػفى، كنسػػبة % 44.5% لػػـ يجػػب، كنسػػبة 47.4
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% لمجنػػػػػة السػػػػػالمة العامػػػػػة فػػػػػي المستشػػػػػفى كدكرات خػػػػػارج نطػػػػػاؽ 2.1نطػػػػػاؽ المستشػػػػػفى، كنسػػػػػبة 

 المستشفى.

 .الدراسةات (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 1.3جدكؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 53.9 207 ذكر الجنس

 46.1 177 أنثى
 10.2 39 دبمـك فما دكف المؤىل العممي

 67.4 259 بكالكريكس
 22.4 86 دراسات عميا

 55.2 212 تمريض طبيعة العمل
 20.1 77 طبيب
 11.5 44 إدارم
 13.3 51 فني

 14.3 55 سنة فما دكف مستشفىسنوات العمل في ال
 32.6 125 سنكات 5-2مف 
 20.1 77 سنكات 10-6مف 
 13.5 52 سنة 20-11مف 
 19.5 75 سنة فما فكؽ 21مف 

الحصول عمى دورات تتعمق بإجراءات 
 األمن والسالمة العامة

 52.6 202 نعـ
 47.4 182 ال

 47.4 182 لـ يجب عدد ساعات التدريب
 15.1 58 عاتسا 5أقؿ مف 

 19.3 74 ساعات 10-5مف 
 12.0 46 ساعة 20-11مف 
 6.3 24 فما فكؽ 21مف 

ىل كانت الدورات التي حصمت عمييا 
تغطي جميع جوانب معايير األمن 

 والسالمة العامة

 47.4 182 لـ يجب
 17.4 67 نعـ
 9.9 38 ال 

 25.3 97 إلى حد ما
 47.4 182 لـ يجب مصدر ىذه الدورات

لجنة السالمة العامة 
 بالمستشفى           

171 44.5 
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دكرات خارج نطاؽ 
 المستشفى        

23 6.0 

لجنة السالمة العامة 
بالمستشفى كدكرات خارج 

 نطاؽ المستشفى        

8 2.1 

 
 صدق األداة 5.3

أداة الدراسة بعرضيا قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ 

عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، حيث كزعت الباحثة االستباف 

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة 

ضافة أم معمكمات أك تعديالت أك  الفقرات كسالمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.

لفقػرات االسػػتبانة مػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة أيضػان بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 

سػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ كاتضح كجكد داللة إحصائية فػي جميػع فقػرات االمع الدرجة الكمية لألداة، 

 التساؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

( لمصفكفة ارتباط فقرات درجة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.3جدكؿ )
 كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اةحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اةحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اةحصائية

1 0.307** 0.000 17 0.445** 0.000 33 0.631** 0.000 
2 0.369** 0.000 18 0.580** 0.000 34 0.781** 0.000 
3 0.431** 0.000 19 0.624** 0.000 35 0.692** 0.000 
4 0.431** 0.000 20 0.713** 0.000 36 0.664** 0.000 
5 0.330** 0.000 21 0.785** 0.000 37 0.667** 0.000 
6 0.417** 0.000 22 0.741** 0.000 38 0.719** 0.000 
7 0.632** 0.000 23 0.743** 0.000 39 0.784** 0.000 
8 0.598** 0.000 24 0.802** 0.000 40 0.740** 0.000 



41 

 

9 0.590** 0.000 25 0.730** 0.000 41 0.697** 0.000 
10 0.612** 0.000 26 0.755** 0.000 42 0.740** 0.000 
11 0.328** 0.000 27 0.759** 0.000 43 0.715** 0.000 
12 0.653** 0.000 28 0.754** 0.000 44 0.675** 0.000 
13 0.597** 0.000 29 0.743** 0.000 45 0.664** 0.000 
14 0.625** 0.000 30 0.668** 0.000 46 0.672** 0.000 
15 0.598** 0.000 31 0.763** 0.000    
16 0.642** 0.000 32 0.556** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 ثبات الدراسة  6.  3

 لباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،قامت ا

لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية لدرجة كعي كتطبيؽ معايير 

ة تشير كىذه النتيج ،(0.967األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية )

الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة 

 الكمية.

 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت(: 3.3جدكؿ )
 معامل الثبات المجاالت

درجة وعي الموظفين بإجراءات األمن والسالمة العامة في 
 مستشفى المقاصد الخيرية

0.891 

درجة تطبيق الموظفين إلجراءات األمن والسالمة العامة في 
 مستشفى المقاصد الخيرية

0.948 

واجبات األمن والسالمة العامة في مستشفى المقاصد 
 الخيرية

0.847 

 0.967 الدرجة الكمية
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 إجراءات الدراسة  7.  3
عمميػة تجميػع االسػتبيانات مػػف  قامػت الباحثػة بتطبيػؽ األداة عمػى أفػراد عينػة الدراسػة، كبعػد أف اكتممػت

أفراد العينة بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحيحة، تبػيف لمباحثػة أف عػدد االسػتبيانات المسػتردة الصػالحة 

 ( استبانو.384كالتي خضعت لمتحميؿ اةحصائي: )

 

 المعالجة اإلحصائية   8.  3

طائيػا أرقامتػا معينػة(، كذلػؾ تمييػدا بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إع

ةدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي ةجػػراء المعالجػػات اةحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

كفقػػا ألسػػػئمة الدراسػػة بيانػػػات الدراسػػة، كقػػػد تمػػت المعالجػػػة اةحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات 

(، كاختبار تحميػؿ t- testمف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( ) الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة

(، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا one way ANOVAالتبػػايف األحػػادم )

(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اةحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 ةنتائج الدراس
 
 تمييد  1.  4
 

 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "

درجة وعي وتطبيق معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد 

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  الخيرية

البيانات اةحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة 

 الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 1.80 منخفضة جدان 

 2.60-1.81 منخفضة

 3.40-2.61 متكسطة

 4.20-3.41 عالية

 فأعمى 4.21 عالية جدان 
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ما درجة وعي الموظفين بإجراءات األمن والسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية؟

الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  قامت الباحثة بحساب المتكسطات

درجة كعي المكظفيف بإجراءات األمف كالسالمة العامة في  عمى فقرات االستبانة التي تعبر عف

 . مستشفى المقاصد الخيرية

جة كعي المكظفيف (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدر 1.4جدكؿ )
 بإجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية جداً  0.553 4.76 أبمغ عف األجيزة العاطمة في مجاؿ عممي. 2

عند حدكث تماس كيربائي أقـك بإجراءات السالمة الالزمة بما فييا  5

 ستدعاء ذكم االختصاص.ا

 عالية جداً  0.574 4.72

 عالية جداً  0.608 4.68 أقـك باةبالغ الفكرم إذا حدث عارض غير طبيعي خالؿ عممي.  1

 عالية جداً  0.576 4.67 أقـك بإبالغ مسؤكلي المباشر كاالمف اذا شعرت بأم خطر خارجي. 3

المياه )تسريب، أقـك باةبالغ الفكرم عند حدكث مشكمة في حنفيات  4

 تمكث، صدأ.

 عالية جداً  0.856 4.39

 عالية جداً  1.081 4.21 ال أستخدـ األجيزة الطبية إذا لـ أكف مدربان عمييا.   11

 عالية 1.023 4.14 لدم درايو كافيو عف خطر النفايات الطبية. 9

 عالية 1.162 3.89 أستطيع التعامؿ مع المكاد الكيماكية في مجاؿ عممي. 6

 عالية 1.246 3.78 أقـك باةبالغ الفكرم عند حدكث مشكمة في مداخؿ ك مخارج المستشفى. 10

 عالية 1.023 3.76 لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت الحريؽ. 14
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 عالية 1.098 3.72 لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت السقكط. 15

 اليةع 1.057 3.69 لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت األزمات. 16

 عالية 1.346 3.60 أقـك باعادة ترتيب المكاد المتكفره في المستكدع لتكفير األمف كالسالمة.  8

 عالية 1.219 3.47 أقـك بإزالة أم عكائؽ تتكاجد أماـ مخارج الطكارئ. 13

 متوسطة 1.430 3.37 أقـك بإبالغ قسـ الصيانو عند انتياء صالحية الطفايات.  7

 متوسطة 1.256 3.21 كاٍؼ فيما يتعمؽ بإجراءات األمف داخؿ المستشفى. أحصؿ عمى تدريب 12

0.6446 4.0020 الدرجة الكمية

5 

 عالية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

عامة في مستشفى المقاصد عينة الدراسة عمى درجة كعي المكظفيف بإجراءات األمف كالسالمة ال

( كىذا يدؿ عمى أف 0.644( كانحراؼ معيارم )4.00الخيرية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

درجة كعي المكظفيف بإجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية جاء بدرجة 

 عالية.

( فقرات جاءت 8بدرجة عالية جدان، ك) ( فقرات جاءت6( أف )1.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

"  أبمغ عف األجيزة العاطمة في مجاؿ عممي بدرجة عالية كفقرتيف جاءتا بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة "

عند حدكث تماس كيربائي أقـك بإجراءات السالمة الالزمة بما (، كيمييا فقرة "4.76عمى أعمى متكسط حسابي )

أحصؿ عمى تدريب كاٍؼ فيما (. كحصمت الفقرة " 4.72بمتكسط حسابي )" فييا استدعاء ذكم االختصاص

أقـك بإبالغ قسـ (، يمييا الفقرة " 3.21"عمى أقؿ متكسط حسابي ) يتعمؽ بإجراءات األمف داخؿ المستشفى

 (.3.7"بمتكسط حسابي ) الصيانو عند انتياء صالحية الطفايات
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

ما درجة تطبيق الموظفين إلجراءات األمن والسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية في 

 جامعة القدس ؟

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

كالسالمة العامة في مستشفى درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات األمف  فقرات االستبانة التي تعبر عف

  المقاصد الخيرية.

درجة تطبيؽ المكظفيف (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2.4جدكؿ )
 ةجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 جةالدر 

يتـ التخمص مف النفايات الطبية في المستشفى بالطرؽ السميمة )كعاء  1
 األدكات الحاده، سمة المخمفات الطبية(.

 عالية جداً  0.908 4.40

تتكفر كافة أدكات الكقاية الشخصية الخاصو في كافة أقساـ  2
 المستشفى.)القفازات، القناع، مريكؿ العزؿ، غطاء الحذاء، طاقية الرأس( 

 عالية جداً  0.950 4.34

يتـ تطبيؽ االرشادات كالتعميمات بشأف كقايو المكظفيف مف األمراض  3
 المعدية.

 عالية جداً  0.983 4.21

 عالية 1.097 3.85 يتكفر مخارج طكارئ تعمؿ بشكؿ دائـ في المستشفى. 13
 عالية 1.055 3.78 يتـ تطبيؽ كافة قكانيف األمف كالسالمو فى كافة أنحاء المستشفى. 6

 عالية 1.052 3.77 يتـ مراقبو عمميات التنظيؼ كالغسيؿ لألدكات التى يتـ تداكليا. 11
 عالية 1.112 3.71 يتـ زيادة  الكعي لدل عماؿ النظافة لمفيـك المخمفات الطبية كخطكرتيا. 4

كمسؤكؿ األمف كالسالمة العامة في  بيف المكظفيف كتنسيؽ تعاكف يتكفر 10
 السالمة. تطبيؽ كسائؿ

 عالية 1.041 3.70

يتـ تكفير التدريب المناسب لممكظفيف عمى إجراءات األمف كالسالمة  5
 العامة.

 عالية 1.131 3.66

 عالية 1.107 3.65 يتـ التفتيش عمى أجيزة كاشؼ الدخاف كاالنذار كالتاكد مف صالحيتيا. 7
عة مف قبؿ يتـ تنفيذ كافة اجراءات السالمة المينيو كالصحيو المكضك  8

 األمف في المستشفى.
 عالية 1.045 3.64

 عالية 1.063 3.64يتـ تكفير التدريب عمى اىميو السالمو لممكظفيف كاةداره كالطاقـ الصحي  9
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 كالفني.
يتـ تكفير السجالت الخاصو كالمتنكعو باالمف كالسالمة العامة ألغراض  15

 التفتيش كتقييـ المخاطر كتكرار الحكادث. 
 عالية 1.126 3.61

 عالية 1.227 3.60 يكجد بركتكككؿ لمنع حاالت السقكط كالتعامؿ معيا في حاؿ حدكثيا. 17
يتـ تطكير ثقافة اجراءات السالمة بشكؿ مستمر  في  المستشفى لتصبح  12

ثقافو عف طريؽ  بتكفير البركشكرات ككتيبات سكاء الخاصو بالمكظفيف أك 
 قافة السالمة العامة.المرضى اك الزكار بيدؼ تعميـ ث

 عالية 1.099 3.57

 عالية 1.235 3.52 يكجد خطة كاضحو لمتعامؿ مع االزمات.  18
 عالية 1.166 3.44 يتـ تقييـ عمؿ مكظؼ قسـ األمف كالسالمة العامة بشكؿ دركم.  14
 متوسطة 1.402 3.17 تمقيت تدريبان خاصان بالتعامؿ مع الحريؽ. 16

 عالية 0.80533 3.7355 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

عينة الدراسة عمى درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد 

( كىذا يدؿ عمى أف 0.805) ( كانحراؼ معيارم3.73الخيرية أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية جاءت بدرجة 

 عالية.

( فقرة جاءت 14( فقرات جاءت بدرجة عالية جدان، ك)3( أف )2.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

يتـ التخمص مف النفايات الطبية في مت الفقرة " بدرجة عالية كفقرة كاحدة جاءت بدرجة متكسطة. كحص

(، 4.40" عمى أعمى متكسط حسابي )المستشفى بالطرؽ السميمة )كعاء األدكات الحاده، سمة المخمفات الطبية(

تتكفر كافة أدكات الكقاية الشخصية الخاصو في كافة أقساـ المستشفى.)القفازات، القناع، مريكؿ العزؿ، كيمييا فقرة " 

تمقيت تدريبان خاصان بالتعامؿ مع (. كحصمت الفقرة " 4.34" بمتكسط حسابي )الحذاء، طاقية الرأس(غطاء 

يتـ تقييـ عمؿ مكظؼ قسـ األمف كالسالمة العامة (، يمييا الفقرة " 3.17" عمى أقؿ متكسط حسابي ) الحريؽ

 (.3.44" بمتكسط حسابي ) بشكؿ دركم
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 ثالث: النتائج المتعمقة بالسؤال ال  3.2.4

 ما مستوى واجبات األمن والسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية؟

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

 . كاجبات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية فقرات االستبانة التي تعبر عف

مستكل كاجبات األمف (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل3.4)جدكؿ 
 كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 خطر  مف المتكاجديف في المستشفى الكافية لممرضى تكفير الحماية 2
 انتشار العدكل مف خالؿ كضع بركتكككالت لمتعامؿ مع ىذه الحاالت

 عالية 0.973 4.01

 عالية 1.064 3.82 التي تحيط بعمميـ. المخاطر مف لكافة مكظفي المستشفى تكفير الحماية 1
 الناتجة عف التمكث المخاطر مف الخارجي تكفير الحماية الالزمة لممجتمع 3

 العالجية. األنشطة
 عالية 1.013 3.73

 عالية 1.087 3.68  األخطار. مف السالمةتكفير برامج  6

 عالية 1.030 3.64 تكفير الحمكؿ الفكرية ألم مشكمة تتعمؽ بإجراءات السالمة. 5
 عالية 1.123 3.59 اختراؽ. أم مف  الكثائؽ كالمعمكمات حفظ كغرؼ االتصاؿ كسائؿ تأميف 12
 عالية 1.076 3.54 .كجكانبيا لمحطية بالمستشفى بكافة أبعادىاتكفير الحماية الالزمة لمبيئة ا 4

 عالية 1.131 3.50 المستشفى. داخؿ المركبات بحركة القكاعد الخاصة كضع 11
 الدكريات األمنية أعماؿ تنظيـ مسؤكلية بالمستشفى األمف إدارة ُتكلي 10

 المختمفة.
 متوسطة 1.207 3.37

 متوسطة 1.180 3.35 تكقؼ. دكف أم الزمني المدل عمى فيذلمتن صالحة أمنية يتـ عمؿ خطة 8
التصدم لكافة  يكفؿ عمؿ أسمكب عمى مشتممة األمنية تككف الخطة 9

 المستشفى. أمف تيدد التي األخطار
 متوسطة 1.129 3.33

 متوسطة 1.323 3.25 التسمؿ أك االقتحاـ. مف محاكالت المستشفى يتـ تأميف 7
0.8868 3.5690 الدرجة الكمية

6 
 عالية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

عينة الدراسة عمى كاجبات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية أف المتكسط الحسابي 
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ف مستكل كاجبات األمف كالسالمة ( كىذا يدؿ عمى أ0.886( كانحراؼ معيارم )3.56لمدرجة الكمية)

 العامة في مستشفى المقاصد الخيرية جاء بدرجة عالية.

( فقرات جاءت 4( فقرات جاءت بدرجة عالية ك)8( أف )3.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

شار خطر انت  مف المتكاجديف في المستشفى الكافية لممرضى تكفير الحمايةبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " 

(، كيمييا 4.01" عمى أعمى متكسط حسابي ) العدكل مف خالؿ كضع بركتكككالت لمتعامؿ مع ىذه الحاالت

(. 3.82" بمتكسط حسابي ) التي تحيط بعمميـ المخاطر مف لكافة مكظفي المستشفى تكفير الحمايةفقرة " 

(، 3.25ى أقؿ متكسط حسابي )" عم التسمؿ أك االقتحاـ مف محاكالت المستشفى يتـ تأميفكحصمت الفقرة " 

 المستشفى أمف تيدد التي التصدم لكافة األخطار يكفؿ عمؿ أسمكب عمى مشتممة األمنية تككف الخطةيمييا الفقرة " 

 (.3.33" بمتكسط حسابي )

 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.2.4

الموظفين في مستشفى  درجة وعي وتطبيق معايير األمن والسالمة العامة من قبلىل يختمف 

حسب متغيرات الجنس والمؤىل العممي وطبيعة العمل، وسنوات العمل في  المقاصد الخيرية

 المستشفى، والحصول عمى دورات تتعمق بإجراءات األمن والسامة العامة ؟

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 
 
 
 
 

 نتائج الفرضية األولى: 
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( في واقع درجة وعي وتطبيق α ≥ 0.05) وق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فر ال  "

معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية يعزى لمتغير الجنس 

" 

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

ة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى الدراس

 المقاصد الخيرية حسب لمتغير الجنس. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف 4.4جدكؿ )
 مستشفى المقاصد الخيرية حسب متغير الجنسكالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

درجة كعي المكظفيف بإجراءات األمف 
كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد 

 الخيرية

 0.087 1.716 0.66994 3.9499 207 ذكر

 0.60999 4.0629 177 انثى

جة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات در 
األمف كالسالمة العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.017 2.399 0.79969 3.6449 207 ذكر

 0.80117 3.8415 177 انثى

 0.002 3.147 0.90825 3.4388 207 ذكر كاجبات االمف كالسالمة في المستشفى

 0.83834 3.7213 177 انثى

 0.007 2.701 0.69991 3.6972 207 ذكر الدرجة الكمية

 0.67111 3.8871 177 انثى

(، أم 0.007(، كمستكل الداللة )2.701يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

في درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ  ذات داللة احصائية أنو تكجد فركؽ

لمقاصد الخيرية تعزل لمتغير الجنس، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ درجة المكظفيف في مستشفى ا

كعي المكظفيف بإجراءات األمف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية ككانت الفركؽ لصالح 

 اةناث. كبذلؾ تـ رفض الفرضية األكلى. 
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 نتائج الفرضية الثانية: 
( في واقع درجة وعي وتطبيق α ≥ 0.05) توى الداللةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسال  "

معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية يعزى لمتغير المؤىل 

 العممي "

تـ فحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى كاقع درجة 

األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل كعي كتطبيؽ معايير 

 لمتغير المؤىؿ العممي. 

لكاقع درجة كعي كتطبيؽ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:5.4)جدكؿ 
 د الخيرية يعزل لمتغير المؤىؿ العمميمعايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاص

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

درجة كعي المكظفيف بإجراءات 

األمف كالسالمة العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.58393 3.9599 39 دبمـك فما دكف

 0.64419 3.9978 259 بكالكريكس

 0.67721 4.0334 86 دراسات عميا

درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات 

األمف كالسالمة العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.72004 3.6880 39 دبمـك فما دكف

 0.80923 3.7514 259 بكالكريكس

 0.83686 3.7093 86 دراسات عميا

كاجبات األمف كالسالمة العامة في 

 مستشفى المقاصد الخيرية

 0.74730 3.6624 39 دبمـك فما دكف

 0.90678 3.5875 259 بكالكريكس

 0.88532 3.4709 86 دراسات عميا

 0.57231 3.7759 39 دبمـك فما دكف الدرجة الكمية

 0.70054 3.7944 259 بكالكريكس

 0.72341 3.7599 86 دراسات عميا
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ؽ معايير األمف ( كجكد فركؽ ظاىرية في كاقع درجة كعي كتطبي5.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )
كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، 

( كما يظير في one way ANOVAكلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 (:6.4الجدكؿ رقـ )

فراد العينة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أ(6.4)جدكؿ
 كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة كعي المكظفيف 

األمف كالسالمة بإجراءات 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.190 0.079 2 0.158 بيف المجمكعات

 

0.827 

 0.417 381 159.004 داخؿ المجمكعات 

 383 159.163 المجمكع 

درجة تطبيؽ المكظفيف 

ةجراءات األمف 

كالسالمة العامة في 

مستشفى المقاصد 

 الخيرية

 0.163 0.106 2 0.212 بيف المجمكعات

 

0.850 

 0.651 381 248.183 داخؿ المجمكعات 

 383 248.395 المجمكع 

كاجبات األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.798 0.628 2 1.256 بيف المجمكعات

 

0.451 

 0.787 381 299.985 داخؿ المجمكعات 

 383 301.241 المجمكع 

 0.083 0.040 2 0.080 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.920 

 0.482 381 183.542 داخؿ المجمكعات 

 383 183.622 المجمكع 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.920( كمستكل الداللة )0.083يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كاقع درجة كعي ك ) تطبيؽ معايير األمف كالسالمة

العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ 

 لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 
 نتائج الفرضية الثالثة: 

وتطبيق ( في واقع درجة وعي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية يعزى لمتغير طبيعة 

 العمل "

كلفحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى كاقع درجة 

تشفى المقاصد الخيرية يعزل كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مس

 لمتغير طبيعة العمؿ. 

لكاقع درجة كعي كتطبيؽ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:7.4)جدكؿ 
 معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير طبيعة العمؿ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ة العملطبيع المجال
درجة كعي المكظفيف 
بإجراءات األمف 
كالسالمة العامة في 
مستشفى المقاصد 

 الخيرية

 0.50528 4.2208 212 تمريض

 0.73822 3.5893 77 طبيب
 0.70761 3.7472 44 إدارم
 0.56554 3.9350 51 فني

درجة تطبيؽ 
المكظفيف ةجراءات 

مف كالسالمة األ
العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.67686 3.9460 212 تمريض
 0.87054 3.4149 77 طبيب
 0.77309 3.6073 44 إدارم
 0.96328 3.4553 51 فني

كاجبات األمف 
كالسالمة العامة في 

 0.83546 3.7508 212 تمريض
 1.00133 3.2944 77 طبيب



54 

 

مستشفى المقاصد 
 الخيرية

 0.75659 3.4261 44 ارمإد
 0.86044 3.3513 51 فني

 0.58762 3.9907 212 تمريض الدرجة الكمية
 0.77609 3.4441 77 طبيب
 0.63284 3.6087 44 إدارم
 0.72998 3.5951 51 فني
( كجكد فركؽ ظاىرية في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف 7.4يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

ة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير طبيعة العمؿ، كلمعرفة كالسالمة العام

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

(8.4:) 

طبيؽ معايير األمف : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في كاقع درجة كعي كت(8.4)جدكؿ
 كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير طبيعة العمؿ

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة كعي المكظفيف 

بإجراءات األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 لمقاصد الخيريةا

 25.133 8.784 3 26.352 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.350 380 132.810 داخؿ المجمكعات 

 383 159.163 المجمكع 

درجة تطبيؽ المكظفيف 

ةجراءات األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 12.332 7.346 3 22.037 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.596 380 226.358 كعاتداخؿ المجم 

 383 248.395 المجمكع 

كاجبات األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 7.165 5.376 3 16.128 بيف المجمكعات

 

0.000 

 0.750 380 285.113 داخؿ المجمكعات 

 383 301.241 المجمكع 
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 16.466 7.041 3 21.124 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.000 

 0.428 380 162.498 داخؿ المجمكعات 

 383 183.622 المجمكع 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )16.466يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة )

لعامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير طبيعة العمؿ، ككذلؾ لممجاالت. ا

 كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة.

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )

جابات أفراد عينة الدراسة حسب ( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستLSD(: نتائج اختبار )9.4الجدكؿ )
 متغير طبيعة العمؿ 

الفروق في  المتغيرات المجال

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

درجة كعي المكظفيف بإجراءات 

األمف كالسالمة العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 000. *63153. طبيب تمريض

 000. *47365. إدارم

 002. *28576. فني

 000. *63153.- تمريض طبيب

 158. 15787.- إدارم

 001. *34576.- فني

 000. *47365.- تمريض إدارم

 158. 15787. طبيب

 123. 18789.- فني

 002. *28576.- تمريض فني
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 001. *34576. طبيب

 123. 18789. إدارم

درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءات 

األمف كالسالمة العامة في مستشفى 

 قاصد الخيريةالم

 000. *53115. طبيب تمريض

 008. *33869. إدارم

 000. *49068. فني

 000. *53115.- تمريض طبيب

 188. 19246.- إدارم

 772. 04047.- فني

 008. *33869.- تمريض إدارم

 188. 19246. طبيب

 339. 15199. فني

 000. *49068.- تمريض فني

 772. 04047. طبيب

 339. 15199.- إدارم

كاجبات األمف كالسالمة العامة في 

 مستشفى المقاصد الخيرية

 000. *45641. طبيب تمريض

 024. *32465. إدارم

 003. *39948. فني

 000. *45641.- تمريض طبيب

 421. 13176.- إدارم

 716. 05693.- فني

 024. *32465.- تمريض إدارم

 421. 13176. طبيب

 675. 07483. فني
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 003. *39948.- تمريض فني

 716. 05693. طبيب

 675. 07483.- إدارم

 000. *54657. طبيب تمريض الدرجة الكمية

 000. *38197. إدارم

 000. *39561. فني

 000. *54657.- تمريض طبيب

 184. 16460.- إدارم

 202. 15096.- فني

 000. *38197.- مريضت إدارم

 184. 16460. طبيب

 919. 01364. فني

 000. *39561.- تمريض فني

 202. 15096. طبيب

 919. 01364.- إدارم

 ككانت الفركؽ بيف لصالح التمريض.
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 نتائج الفرضية الرابعة: 
جة وعي وتطبيق ( في واقع در α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية يعزى لمتغير سنوات 

 العمل في المستشفى "

كلفحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى كاقع درجة 

قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل  كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف

 لمتغير سنكات العمؿ في المستشفى. 

لكاقع درجة كعي كتطبيؽ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدكؿ 
ل لمتغير سنكات العمؿ في معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعز 

 المستشفى
سنوات العمل في  المجال

 المستشفى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

درجة كعي المكظفيف 

بإجراءات األمف 

كالسالمة العامة في 

مستشفى المقاصد 

 الخيرية

 0.56556 4.0432 55 سنة فما دكف

 0.70176 3.9525 125 سنكات 5-2مف 

 0.64179 3.9854 77 كاتسن 10-6مف 

 0.63101 4.0877 52 سنة 20-11مف 

 0.61954 4.0117 75 سنة فما فكؽ 21مف 

درجة تطبيؽ 

المكظفيف ةجراءات 

األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.77665 3.7545 55 سنة فما دكف

 0.75433 3.7609 125 سنكات 5-2مف 

 0.86558 3.7590 77 سنكات 10-6مف 

 0.88071 3.6976 52 سنة 20-11مف 

 0.80814 3.6815 75 سنة فما فكؽ 21مف 

 0.89109 3.7288 55 سنة فما دكفكاجبات األمف 
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كالسالمة العامة في 

مستشفى المقاصد 

 الخيرية

 0.87825 3.5300 125 سنكات 5-2مف 

 0.89137 3.5714 77 سنكات 10-6مف 

 1.01695 3.5256 52 سنة 20-11مف 

 0.80414 3.5444 75 سنة فما فكؽ 21مف 

 0.65281 3.8482 55 سنة فما دكف الدرجة الكمية

 0.68982 3.7673 125 سنكات 5-2مف 

 0.71836 3.7888 77 سنكات 10-6مف 

 0.77344 3.7885 52 سنة 20-11مف 

 0.65317 3.7606 75 سنة فما فكؽ 21مف 

( كجكد فركؽ ظاىرية في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف 10.4ـ )يالحظ مف الجدكؿ رق

كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير سنكات العمؿ في 

( كما one way ANOVAالمستشفى، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

 (:11.4يظير في الجدكؿ رقـ )

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف (11.4)جدكؿ
 كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير سنكات العمؿ في المستشفى

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة كعي 

المكظفيف بإجراءات 

األمف كالسالمة 

العامة في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.485 0.203 4 0.810 بيف المجمكعات

 

0.747 

داخؿ  

 المجمكعات

158.353 379 0.418 

 

 383 159.163 المجمكع
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درجة تطبيؽ 

المكظفيف 

مف ةجراءات األ

كالسالمة العامة 

في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.167 0.109 4 0.436 بيف المجمكعات

 

0.955 

داخؿ  

 المجمكعات

247.958 379 0.654 

 

 383 248.395 المجمكع

كاجبات األمف 

كالسالمة العامة 

في مستشفى 

 المقاصد الخيرية

 0.550 0.434 4 1.738 بيف المجمكعات

 

0.699 

داخؿ  

 لمجمكعاتا

299.503 379 0.790 

 

 383 301.241 المجمكع

 0.158 0.076 4 0.305 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.959 

داخؿ  

 المجمكعات

183.317 379 0.484 

 

 383 183.622 المجمكع

لداللة ( كىي أكبر مف مستكل ا0.959( كمستكل الداللة )0.158يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة )

العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية يعزل لمتغير سنكات العمؿ في المستشفى، 

 ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة.
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 ة: نتائج الفرضية الخامس
( في واقع درجة وعي وتطبيق α ≥ 0.05) " ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين في مستشفى المقاصد الخيرية يعزى لمتغير 

 الحصول عمى دورات تتعمق بإجراءات األمن والسالمة العامة"

كاألعداد كالنسب المؤية الستجابة أفراد  Chi-Squareاختبار نتائج  تـ فحص الفرضية الخامسة بحساب

عينة الدراسة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في 

 مستشفى المقاصد الخيرية حسب متغير الحصكؿ عمى دكرات تتعمؽ بإجراءات األمف كالسالمة العامة. 

الستجابة أفراد العينة في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف  Chi-Squareاختبار (: نتائج 12.4جدكؿ )
كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية حسب متغير الحصكؿ عمى دكرات األمف كالسالمة 

 العامة
الحصول  المجال

عمى 
 دورات 

-Chi دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  ابداً 
square 

رجات د
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

درجة 
كعي 

 المكظفيف 

 0.002 3 14.558 60.9 98 52.2 82 35.4 17 27.8 5 0 0 نعـ

 39.1 63 47.8 75 64.6 31 72.2 13 0 0 ال

درجة 
تطبيؽ 

 المكظفيف 

.44 4 نعـ

4 

12 48 35 41.2 79 52.3 72 63.2 10.003 4 0.040 

.55 5 ال

6 

13 52 50 58.8 72 47.7 42 36.8 

كاجبات 
األمف 

كالسالمة 
 العامة 

 0.117 4 7.382 57.1 52 58.4 87 44.4 40 43.6 17 40 6 نعـ

 42.9 39 41.6 62 55.6 50 56.4 22 60 9 ال

الدرجة 
 الكمية

 0.029 4 10.807 63.9 69 51.7 90 41.9 31 44.4 12 0 0 نعـ

 36.1 39 48.3 84 58.1 43 55.6 15 100 1 ال
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(، 10.807" لمدرجة الحصكؿ الكمية )Chi-Squareيتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "

(، أم أنو تكجد فركؽ في كاقع درجة كعي كتطبيؽ معايير األمف كالسالمة 0.029كمستكل الداللة )

الخيرية تعزل لمتغير الحصكؿ عمى دكرات تتعمؽ  العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد

بإجراءات األمف كالسالمة العامة، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ كاجبات األمف كالسالمة. ككانت 

الفركؽ لصالح المذيف حصمكا عمى دكرات تتعمؽ باالجرءات األمف كالسالمة. كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

 الخامسة. 
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات  
 

 تمييد 

ات العالقة بمدل معرفة ذ مناقشة النتائج المتعمقة باسئمة كفرضيات الدراسةيتناكؿ ىذا الفصؿ 

تكضيحيا، ثـ ، مف خالؿ تفسيرىا ك مف كالسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيريةكتطبيؽ األ

 ا الييا.تكضيح مدل تكافقيا مع الدراسات السابقة، ككتابة التكصيات استنادن 

 

 تائج ذات العالقة باسئمة الدراسةمناقشة الن 1.5

ما درجة وعي الموظفين بإجراءات األمن  ول :قشة النتائج المتعمقة بالسؤال األ منا 1.1.5

 والسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية؟

درجة كعي المكظفيف باجراءات االمف كالسالمة في مستشفى المقاصد ظيرت نتائج الدراسة اف ا

كىذا ( 0.644( كانحراؼ معيارم )4.00المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)كاف ك جاء بدرجة عالية، 

الذم تـ اشراؾ العامميف بو مف قبؿ ادارة المستشفى كذلؾ حفاظا تدريب الالكعي تجذر مف خالؿ 

مف قبؿ المكظفيف بشكؿ  معرفة اجراءات االمفى األمف كالسالمة في المستشفى، كأدل ذلؾ إلى عم

، إذ تبيف مف النتائج يضمف عدـ حدكث أم مشكمة ذات عالقة بالسالمة الصحية داخؿ المستشفى

ـ إدارييف أجيزة العاطمة في مجاؿ عمميـ سكاء كانكا كف بشكؿ مستمر عف األلمكظفيف يبمغاف ا

 لدييـ لمعرفة التعامؿ مع اجراءات السالمة بشكؿ كامؿ.ىناؾ قدرة  يف، إضافة إلى اف  ميني
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المستمر الذم تكليو  كالتأىيؿ ىذا الكعي مف قبؿ المكظفيف جاء بسبب التدريب ف  أترل الباحثة 

ة االدارة لمعامميف لدييا فيما يتعمؽ باجراءات السالمة، كاالتصاؿ المباشر مع كحدة االمف كالسالم

في ادارات المستشفى في المستشفى، كحرص اداة المستشفى دائما عمى تفقد كؿ ما يتعمؽ باالمف 

بشكؿ دائما، كىذا الحرص ناتج عف الكعي مف قبؿ ادارة المستشفى لالخطار التي يمكف اف 

المحدقة سكاء بالمرضى اك الزكار اك الطاقـ الطبي كاالدارم، كىذا العدد اليائؿ مف المراجعيف 

شكؿ يكمي، إضافة إلى المرضى كالطكاقـ العاممة، يككف مف الضركرم تدريب كتأىيؿ الجميع ب

 لضماف السالمة العامة في المستشفى.

عمؿ عمى عالج المرضى كتكفير الراحة ليـ، كتقديـ كافة االمكانيات مف أجؿ كلما كاف المستشفى ي

حرص عمى تكفير اجراءات السالمة سالمتيـ، فمف الميـ أف تككف ادارة المستشفى حريصة كؿ ال

المختمفة، داخؿ االقساـ كخارجيا، في الساحات كايضا في المخازف كالممرات كفي كافة ارجاء 

المستشفى، كمف الطبيعي تكفير االجيزة الصالحة لمعمؿ حتى يتـ عالج المرضى مف خالليا، 

 سالمة كتكفيرىا. الكامؿ باجراءات ال كتقـك المستشفى بالعمؿ بما يضمف تحقيؽ الكعي

كما تعد مستشفى المقاصد مف المستشفيات المتقدمة في فمسطيف، كلدييا االمكانات الطبية 

كاالدارية القادرة عمى تالفي المشكالت المتعمقة بالسالمة، كمع ذلؾ حرصت االدارة عمى تقديـ 

كف اف يحدث مف التأىيؿ كالتدريب الكامؿ لطكاقميا ليككنكا عمى مدار الساعة متيقظيف لما يم

دراسة اليابيؿ مع بؿ اْف تكثر عمى المرضى كالزكار، كاتفقت ىذه النتائج أخطار كمعالجتيا ق

في اىمية  (2015ؾ ما تكصمت لو دراسة سعيد )، كذل(2007( كدراسة الكىيب )2012كعايش )

 كعي كدراية المكظفيف بإجراءات السالمة كاالمف.
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ما درجة تطبيق الموظفين إلجراءات األمن لسؤال الثاني: النتائج المتمعقة بامناقشة  2.2.5

 والسالمة العامة في مستشفى المقاصد الخيرية

المتكسط  غعالية، إذ بمظيرت النتائج أف  درجة تطبيؽ المكظفيف ةجراءت السالمة جاءت بدرجة أ

مة كانت ، كمف اىـ تطبيقات المكظفيف الجراءات االمف كالسال(3.73الحسابي لمدرجة الكمية )

كذلؾ تعمؿ التخمص مف النفايات بطرؽ سميمو تضمف عدـ تراكميا كفي االماكف المخصصة ليا، 

المستشفى عمى تكفير كافة أدكات الكقاية الشخصية في األقساـ كنكع مف أنكاع تطبيؽ اجراءات 

 االمف كالسالمة العامة.

ىتماـ مف قبؿ االدارة بتكفير ف الكعي الحاصؿ في تطبيؽ االجراءات ناتج عف االترل الباحثة أ

كافة االحتياجات المخصصة لممحافظة عمى السالمة العامة، فيتـ مف خالؿ الكشؼ الدكرم لجياز 

كالسالمة التابع لممستشفى بفحص دكرم كشامؿ لكؿ ما يمكف أف يؤدم الدفاع المدني كفريؽ االمف 

تشفى، فيتـ تفقد اسطكانات الغار، مف في المسالتأثير عمى السالمة العامة كاأل الخمؿ فيو إلى

كتغطية عمب الكيرباء، كتكفير االحتياجات اليكمية لمطاقـ الطبي مف شراشؼ كادكات اخرل 

كالقفازات كادكات التطيير، كما يتـ التخمص مف النفايات بشكؿ دكرم كمستمر عمى مدار اليـك 

االمراض لمطاقـ ك تسبب أكار تؤثر عمى الز  فْ أحتى ال تخرج ىذه النفايات ركائح كريية يمكف 

 ك المرضى اك الزكار. أالطبي 

الطاقـ المختص دارة المستشفى إىـ البنكد التي حثت عمييا أتطبيؽ اجراءات السالمة مف  ف  أكما 

بالمحافظة عمى االمف كالسالمة في المستشفى، كما أف لدل المستشفى طاقـ متكامؿ مف كيربائييف 

يزة الطبية، كعماؿ النظافة، ككؿ ما يمكف أف تحتاجو المستشفى مف كمسؤكلي مياه، كمسؤكلي االج

 .عامميف مف اجؿ تحقيؽ السالمة العامة
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 كتنتيج لممراجعيف خدماتيا كما تحقؽ اجراءات االمف كالسالمة القدرة لدل المستشفى في تقديـ

 شخاصاأل أك الطبيب أك المكظؼ أك لممريض أك كفاة إصابات حدكث احتماؿ مف تقمؿ طريقة

 مسئكؿ بأعمى إدارينااجراءات السالمة  كترتبط مختمفة، بالمكقع ألغراض يتكاجدكف الذيف اآلخريف

 عمى قراراتيا تتخذ أف يجب لذلؾ بو، تقـك الذم النشاط ألىمية كذلؾ بالمستشفى اةدارم اليـر في

 إدارة مف ميمنا ءجزا المستشفى في كالسالمة األمف إدارة المستشفى كتشكؿ إدارة في مستكل أعمى

األمف  مفيـك تطكير خالؿ فمف كفنية، تخصصية صيغة مف بو تتسـ لما عاـ المستشفى بشكؿ

 القدرة عمى ذلؾ يتضمف المختمفة المستشفى إدارات جميع مع بالتعاكف متكامؿ بشكؿ كالسالمة

 كتساعد العمؿ، مناطؽ في المخاطر عف الالزمة المعمكمات كتكفير متناسؽ بشكؿ المياـ تنفيذ

( كدراسة 2007)الكىيبكقد اتفقت النتائج مع دراسة الحكادث  مف كالكقاية الخسائر منع عمى

 )( كدراسة Baek et al, 2002) ( كدراسة2015السعيد) ( كدراسة2013السبيعي )

Vredenburgh et al, 2002).  كالتي تكصمت ايضا إلى اف زيادة مستكل الكعي لدل العامميف

ظ عمى االمف كالسالمة العامة في المستشفى، كيمكف العامميف مف ضبط أم يؤدم إلى الحفا

مخالفة ضد السالمة كاالمف كالعمؿ عمى حؿ االشكاؿ مف خالؿ ابالغ الجيات المختصة كالتي 

.  تقـك بالتالي بعمؿ الالـز
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امة في واجبات األمن والسالمة الع ىي مامناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  3.1.5

 مستشفى المقاصد الخيرية؟

كاجبات االمف في المستشفى مطبقة بدرجة متكسطة، إذ تبيف مف نتائج الدراسة  اظيرت النتائج اف  

 مف المتكاجديف في المستشفى الكافية لممرضى تكفير الحمايةاف االىتماـ الكمي يككف مف خالؿ 

، كضماف عزليـ عف ىذه الحاالت خطر انتشار العدكل مف خالؿ كضع بركتكككالت لمتعامؿ مع

لكافة مكظفي  الحمايةاالخريف، كذلؾ مف اىـ ما يقـك بو فريؽ االمف كالسالمة ىك تكفير 

حماية كافة ال يستطيع ، في حيف تبيف اف جياز االمف التي تحيط بعمميـ المخاطر مف المستشفى

 مرافؽ المستشفى فيما يتعمؽ باالقتحاـ كالسرقات.

االمف في المستشفى ييتـ بكاجبات الحماية الداخمية بدرجة كبيرة، كىي حماية ترل الباحثة اف 

المرضى كحماية الزكار كالطكاقـ الطبية، كذلؾ مف اجؿ القياـ بعمميـ عمى اكمؿ كجو، اضافة إلى 

اف اجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تركز عمى العمؿ لتحقيؽ منع الككارث الناجمة عف 

عطؿ االجيزة الطبية التي يمكف اف تؤثر عمى سير عمؿ االطباء في ة، كايضا عف النفايات الطبي

 اجراء العمميات الجراحية المختمفة. 

المستشفى مف المؤسسات التي تيتـ بالصحة كالعالج لممرضى، كىي كجدت  كذلؾ يمكف القكؿ اف  

لمستشفى تحقيؽ كؿ ما مف اجؿ تحقيؽ السالمة كاالمف لذلؾ فإف مف كاجبات االمف كالسالمة في ا

 مقاييس كمراقبةيؤدم إلى بقاء المستشفى جاىزا لتقديـ الخدمات الطبية عمى جميع المستكيات، 

 نظـ تكاجد مف الخطرة األخرل، كالتأكد كالمكاد الكيمائية، المكاد مع التعامؿ عند المتبعة السالمة

 ةجراءات شامؿ مسح كعمؿ تفتيش زيارات اةستراتيجية، كتنظيـ المكاقع كؿ في السالمة كمقاييس

 في الحريؽ كمكافحة السالمة بقكاعد االلتزامات مف لمتأكد المستشفى المختمفة مكاقع في السالمة
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نقاذ  إخماده عمى كالعمؿ الحريؽ مكافحة المكاقع، إضافة إلى  ىذه  الحريؽ حالة في المتضرريف كا 

في اىمية كضركرة ( Baek et al, 2002)، كقد اتفقت النتائج مع دراسة غيره أك أك االحتجاز

 ,Vredenburgh et al )كدراسة الحفاظ عمى السالمة كاالمف العاـ في االماكف الصحية، 

تسيـ في التقميؿ مف احداث التي كضحت اف الكقاية  (2007( كذلؾ دراسة الكىيب )2002

 المة.الحرائؽ، كالتي عادة ما تحدث نتيجة لالىماؿ في اجراءات الكقاية كالس

كنخمص إلى نتيجة تفيد بأف اجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تعتمد عمى تكفير االمكانيات 

المادية كاليندسية كالرقابة الدائمة عمى كافة االجيزة كالمباني، كاالجيزة الكيربائية كالطبية كجميع 

مف ادكات طبية بي، ككذلؾ الحفاظ عمى المخازف كما تحكيو المستمزمات الخاصة بالعمؿ الط

مختمفة، كالتخمص مف النفايات المختمفة التي يمكف اف يسبب تأخر التصرؼ بيا امراض داخؿ 

 المستشفى.

 

  المتعمقة بالسؤال الرابع: مناقشة النتائج  2.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية االولى  1.2.5

مف مف قبؿ جراءات السالمة كاألأكتطبيؽ اظيرت نتائج اجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بمدل كعي 

تكجد فركؽ في درجة كعي كتطبيؽ دارة االمف في مستشفى المقاصد تبعا لمتغير الجنس أنو إ

معايير األمف كالسالمة العامة مف قبؿ المكظفيف في مستشفى المقاصد الخيرية تعزل لمتغير 

 الجنس، ككانت الفركؽ لصالح اةناث.

 جراءات السالمة ككف االناث يريف أفْ إكبر بما يتعمؽ بأالكعي بدرجة  االناث لدييف ف  أترل الباحثة 

لدل االناث اعمى لذلؾ  مستكل الخكؼ كذلؾ فإف  ىـ ضركرات الحياة، أمف مف السالمة كاأل
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يحرصف عمى االىتماـ بالسالمة كاالمف الداخمي، كما اف اغمب العامميف في مجاؿ النظافة مف 

ة الكبرل في االىتماـ بالنفايات لذلؾ يككف الحرص لدييف اعمى فيما االناث، كتقع عمييف المسؤكلي

اءات االمف كالسالمة الخاصة بذلؾ، إذ اف االنثى بطبعيا تبحث عف االمف يتعمؽ بالنظافة كاجر 

، ة مستكل الكعي باالمف كاجراءاتوكالسالمة في كؿ امكر الحياة، فنجدىا االحرص عمى زياد

اختمؼ  لصالح الذككر كذلؾ( كالتي كاف فييا الكعي 2009اسة سمـ )كاختمفت ىذه الدراسة مع در 

( كالتي لـ يكف فييا فركؽ بيف الذككر كاالناث حيث كاف مستكل الكعي 2013لسبيعي )ا مع دراسة

 متكازم بيف الطرفيف.

   

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  2.2.5

ىناؾ تكافؽ في اراء المبحكثيف حسب ىذا المتغير، كيمكف  ا فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي، فقد كافأم  

جراءاتيا داخؿ ا  تفسير ذلؾ إلى ككف العامميف في مجاؿ االمف كالسالمة المينية كالكظيفية ك 

النسبة االعمى مف العامميف مف  ف  إذ إبدرجة كبيرة، المستشفى ينتمكف إلى نفس المستكل التعميمي 

كافقت ارائيـ في مستكل الكعي كالتطبيؽ الجراءات السالمة في حممة درجة البكالكريكس، لذلؾ ت

 مستكل الدكرات كالتأىيؿ عادة ما يككف الصحاب ىذه الفئة ف  أا يض  أمستشفى المقاصد، كىذا يبيف 

في انو ال يكجد فركؽ فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي الفراد ( 2007الكىيب ) كاتفقت النتيجة مع دراسة

 عينة الدراسة.
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة  3.2.5

ا فيما يتعمؽ بطبيعة العمؿ، فقد كانت الفركؽ لصالح مف يعممكف في مجاؿ التمريض، كترل أم  

ىذه الفئة ىي  ف  أالنسبة االكبر مف عينة الدراسة كانت مف حممة التمريض، إضافة إلى  ف  أالباحثة 

بالمريض مف حيث السالمة  يتمكفيـ ين  إكالسالمة، إذ  جراءات االمفإالفئة االكثر حرصا عمى 

يـ الفئة كاالمف، كمتابعة حالة المريض بشكؿ مستمر، كالسير عمييا كالعناية بالمريض، كما ان  

االكثر سيرا مف خالؿ طبيعة عمميـ، كىذا يؤىميـ لمحرص عمى متابعة أم خطر كاالبالغ عنو 

  .فكرا، كاتخاذ اجراءات السالمة دائما

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة  4.2.5

أما فيما يتعمؽ بسنكات الخبرة، فقد اظيرت النتائج انو ال تكجد فركؽ في اراء المبحكثيف تبعا 

لسنكات العمؿ في المستشفى، كىذا يعني أف ادارة المستشفى تعمؿ عمى تكفير فرص التدريب 

عمى مكاجية االخطار سكاء العامميف منذ سنكات طكيمة  كالتأىيؿ لجميع ككادرىا بما يضمف قدرتيـ

جراءات األمف ييـ جميع العامميف ككف طبيعة إبحث في في المستشفى أـ  المستجديف، كما اف ال

ركاح البشرية العاممة كالمريضة عمميـ تفرض عمييـ االىتماـ باجراءات السالمة حفاظا عمى األ

 .(2007) كىيبالكاتفقت مع دراسة  كالقادمة لمزيارة

 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة 5.2.5

فقد بينت الدراسة اف ىناؾ اىتماـ كبير مف قبؿ ظيرت النتائج فيما يتعمؽ بالدكرات التدريبية أكقد 

العامميف الذيف حصمكا عمى دكرات اكبر في مجاؿ االمف كالسالمة، كىذا طبيعي، كترل الباحثة اف 

االمف كالسالمة يحصمكف عمى دكرات مكثفة بدرجة اكبر مف العامميف في  العامميف في مجاؿ
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المجاؿ االدارم كالطبي، كذلؾ ككف طبيعة عمميـ تيتـ بالدرجة االكلى بالسالمة العامة كاالمف في 

 عامة اكبر مف غيرىـ مف العامميفالمستشفى، لذلؾ يككف مستكل الكعي كالتطبيؽ لالمف كالسالمة ال

في التعامؿ مع ميمة عمى ىذا الجانب ككنيا تكسب العامؿ في مجاؿ االمف الخبرة  كتعد الدكرات

تيدد السالمة العامة في الظركؼ المختمفة، كالتعاطي مع كافة االخطارات التي يمكف اف 

( كالتي بينت اف التدريب ميـ لمعامميف 2015، كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة سعيد )المستشفى

يؿ فرص حدكث اخطار كمشكالت، ككنيـ قادريف عمى تجاكزىا مف خالؿ حيث يمكنيـ مف تقم

 التدريب كالتأىيؿ الذم حصمكا عميو لمكاجية ىذه المشكالت.

 

 ممخص النتائج  3.5

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

في  السالمة كاالمف لدل العامميف في مجاؿ السالمة كاالمف جراءات إإف  مستكل الكعي ب -

 كىذا يبيف اف االىتماـ باجراءات االمف في المستشفى عالية. جاء بدرجة عاليةالمقاصد  مستشفى

في مستشفى المقاصد جاء بدرجة عالية كىذا يدلؿ إف مدل تطبيؽ اجراءات السالمة كاالمف  -

 المقاصد مدربيف عمى تطبيؽ اجراءات االمف في عمميـ. عمى اف العامميف في المستشفى

مات المتعمقة باالمف كالسالمة جاءت بدرجة متكسطة، أم اف ىناؾ بعض مستكل الخد ف  إ -

اجراءات االمف غير قادرة المعكقات ذات العالقة بكاجبات االمف في المستشفى، حيث تبيف اف 

 عمى حماية المستشفى مف السرقة كاالقتحاـ.
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فيما يتعمؽ باراء  و ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللةاظيرت النتائج ان   -

المبحكثيف حكؿ كعي كتطبيؽ اجراءات االمف كالسالمة في المستشفى تعزل لمتغير )المؤىؿ 

 العممي، كسنكات الخبرة(

اظيرت النتائج انو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة فيما يتعمؽ باراء  -

لمستشفى تعزل لمتغير )الجنس، المبحكثيف حكؿ كعي كتطبيؽ اجراءات االمف كالسالمة في ا

 طبيعة العمؿ، الدكرات التدريبية(

 

 استنتاجات الدراسة  4.5

 تكصمت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية: 

يؤدم الكعي العاـ مف قبؿ العامميف باجراءات السالمة كاالمف في الجياز الطبي  -

الطكاقـ المختمفة  كالمستشفيات إلى انقاذ االركاح، لذلؾ مف الميـ العمؿ عمى تمكيف

 كالعاممة في المستشفيات مف القياـ بكافة المياـ المطمكبة منيا.

جراءات السالمة مف قبؿ المكظفيف االدارييف كالعامميف في إيسيـ العمؿ عمى تطبيؽ  -

المجاؿ الطبي عمى الحد مف حدكث المخاطر كتجاكزىا كىذا يؤدم إلى حفظ االمف العاـ 

 في المستشفى.

ي السالمة العامة يتطمب االىتماـ بكؿ الظركؼ التي يمكف اف يككف فييا البحث ف ف  إ -

مشكالت أمنية عمى المستكل الفني كالميني كاليندسي في المستشفى ككنيا مف المؤسسات 

 الصحية اليامة التي تستدعي التركيز عمى اجراءات االمف كالسالمة فييا.
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مة تحتاج إلى التدريب المستمر، كالعمؿ االمف كالسالتنمية قدرات العامميف في مجاؿ  ف  إ -

عمى تمكينيـ ليككنكا عمى استعداد تاـ لمكاجية كافة االزمات كاالخطار التي تيدد االمف 

 كالسالمة. 

مستشفى كالحد منيا كمكاجيتيا قبؿ كقكعيا االخطار التي تيدد سالمة ال كلالكعي بمست ف  إ -

 . يقع عمى عاتؽ العامميف في مجاؿ االمف كالسالمة

كافة االخطار التي يمكف أف االىتماـ بتعزيز قدرات كافة العامميف في المستشفى لمكاجية  -

ك خارجيا، فاليقظة كالتدريب المستمر تساعد في أتحد ؽ بالمستشفى سكاء داخؿ المستشفى 

الحد مف كقكع االخطار، كذلؾ مف خالؿ التخطيط المسبؽ ككضع الحمكؿ المناسبة 

 لمكاجية االزمات.

م التطبيؽ المخطط لو الجراءات السالمة كاالمف في المستشفى إلى الحد مف كقكع يؤد -

المتعمقة بالسالمة كالحرص عمى  الخطر، كذلؾ مف خالؿ تكفير كافة االحتياجات

 مف.جراءات األإك عرقمة تطبيؽ أعاقة إاستخداميا دكف تياكف، كمعاقبة كؿ مف يحاكؿ 

 فْ أادارة المستشفى لمكاجية كافة المخاطر التي يمكف  االىتماـ العالي كالمتطرد مف قبؿ ف  إ -

تعصؼ بأمف المستشفى في حالة التياكف يسيـ في تعزيز السالمة العامة كاالمف داخؿ 

 المستشفى.

ميمة في زيادة سالمة العامة تعد الرقابة مف قبؿ ادارة المستشفى عمى العامميف في ال -

ف عمى االستمرار في التخطيط لتأميف تحقيؽ االمف، حيث اف الرقابة تشجع العاممي

 المستشفى مف كقكع الخطر في جميع المجاالت. 
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 التوصيات  4.5

 يمكن لمباحثة ان توصي بما يأتي: 

القياـ بعمؿ تقييـ لممخاطر بشكؿ دكرم مف قبؿ ادارة المستشفى لكافة المكاقع ككضع رؤية  -

ى السالمة العامة، مف خالؿ تسيـ في التقميؿ مف حجـ المخاطر التي يمكف اف تؤثر عم

المراقبة كالتفتيش كاكتشاؼ االخطاء المينية المختمفة كمحاكلة السيطرة عمييا كاتخاذ 

 االجراءات كاالنظمة الالزمة لمعالجتيا.

االىتماـ مف قبؿ ادارة االمف كالسالمة الصحية بتكعية المكظفيف بآليات التخمص مف  -

لضماف عدـ حدكث مشكالت تتعمؽ بالنفايات النفايات الطبية داخؿ المستشفى كذلؾ 

 الطبية.

ضركرة التركيز عمى المكاد الخاصة بالصحة كالسالمة المينية مف خالؿ تكزيع نشرات  -

بشكؿ دكرم عمى الزكار كالمرضى ايضا لتفادم حدكث أم اخطاء يمكف اف تؤثر عمى 

في الغرؼ كعمى السالمة العامة، حيث يتـ تكزيع ىذه المنشكرات في اركقة المستشفى 

 الجدراف الخارجية.

االىتماـ بتطبيؽ المعايير الدكلية الخاصة بالسالمة كالصحة المينية فيما يتعمؽ باالنشاءات  -

 كالبناء كانظمة االنذار كالحرائؽ.

العمؿ المستمر عمى تمكيف االفراد العامميف في مجاؿ االمف كالسالمة مف الحصكؿ عمى  -

الحديثة في مجاؿ االمف كالسالمة، لتمكينيـ مف القياـ باجراءات الدكرات التدريبية المكثفة ك 

 االمف عمى افضؿ كجو. 
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تعزيز قدرات االفراد في مجاؿ االمف فيما يتعمؽ باالمف الخارجي لممستشفى كعمؿ الخطط  -

 التسمؿ اك السرقة اك االقتحاـ.  التي تساعد عمى حماية المستشفى مف

بشكؿ عاـ مف خالؿ كرش العمؿ، كالندكات كالنشرات زيادة كعي العامميف في المستشفى  -

 الحديثة لمتعامؿ مع االخطار التي يمكف اف يكاجيكنيا خالؿ عمميـ في المستشفى. 

تفعيؿ الرقابة الداخمية مف قبؿ ادارة المستشفى فيما يتعمؽ باجراءات االمف كالسالمة،  -

صكص عمييا مف كحدة االمف كمراقبة كافة العامميف كمدل اتباعيـ ليذه االجراءات المن

 كالسالمة لمعرفة مدل تطبيقيا. 

اخضاع العامميف في مجاؿ االمف كالسالمة إلى المسائمة كالمحاسبة عند حدكث مشكالت  -

ذات عالقة بطبيعة عمميـ كعدـ قياميـ بالحد منيا اك منع كقكعيا بسبب التقصير اك 

 في المرة القادمة.، ألف ىذا يعزز مستكل االمف كيقمؿ مف حدكثو االىماؿ

القياـ بحصر االخطار التي يتعرض ليا االمف في المستشفى كاجراءات السالمة مف اجؿ  -

البحث في االسباب التي تؤدم إلى حدكثيا، كاتخاذ االجراءات المسبقة، كتدريب الطكاقيـ 

 عمى الحد منيا لضماف عدـ كقكعيا مرة اخرل.
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 قائمة المراجع 

 أوال: المراجع العربية

تحديات االمداد في المؤسسة الصحية، دراسة حالة المؤسسة العمومية ( 2012حدادة، نجاة )ب

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة ابي بكر بمقايد، الجزائر.االستشفائية لمغنية

 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل.ادارة المستشفيات والمراكز الصحية( 2007جمدة، سميـ )

، 07، عمجمة الباحث( ازدكاجية السمطة في المستشفيات، المفيكـ كاالشكالية، 2010ابة)الحاج، عر 

 .243-229ص ص 

، رسالة واقع المستشفيات في مدينة نابمس ما بين التطوير والتخطيط( 2008حمداف، افناف)

 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس.

دارة الصناعي منأل( ا2008) غانـ زيد الحصاف، عطا؛ نياد حمدم،  ، دارالخدمةمحطات  وا 

 .كالتكزيع،عماف لمنشر العممية اليازكرم

( اتجاىات مكظفي الصحة نحك ادارة النفايات الطبية في المستشفيات 2016دريس، عمار سيدم)

، جامعة مجمة دراسات وابحاثالجزائرية، دراسة ميدانية بمستشفى ابف رشد كابف سينا بكالية عنابة، 

 .35-19، ص25جزائر، عجمفة، ال

دور االنظمة والموائح البيئية في المممكة العربية السعودية في الحد ( 2006الذياب، عبد الرحمف)

 ، رسالة دكتكراة، جامعة الممؾ نايؼ لمعمـك االمنية.من التموث البيئي

، رسالة مدى اىمية تفعيل فرق الدفاع الذاتي في المنشآت الصناعية( 2006الرشيدم، مطر)

 ماجستير غير منشكرة، الرياض.

مجمة ( كاقع الصحة كالسالمة المينية في المنشآت الصناعية في فمسطيف، 2009سالـ، سالمة )

 .184-141، ص 16، فمسطيف، عجامعة القدس المفتوحو لالبحاث والدراسات
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مدى الرضا عن مستوى خدمات االمن والسالمة في مدينة الممك فيد ( 2013السبيعي، فراج )

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية، لطبية من وجية نظر المبحوثينا

 السعكدية.

فاعمية واثر تطبيق اجراءات السالمة والصحة المينية في اداء ( 2015سعيد، سارة حمداف)

تكنكلكجيا، ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة السكداف لمعمـك كالالعاممين، مستشفى الخرطوم

 السكداف.

أثر تطبيق إجراءات األمن والسالمة في حماية الموظفين من إصابات ( 2009سمارك، عال كاخركف )

، كمية العمكـ االدارية، جامعة النجاح العمل المينية في قسم األشعة في مستشفى نابمس التخصصي

 الكطنية، فمسطيف.

اية والسالمة المستخدمة في مستشفيات قطاع تقييم وسائل الوق( 2008الشيخ خميؿ، عبد العزيز)

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزة. غزة الحكومية واثرىا عمى اداء العاممين

، مؤسسة مجمة الحكمة( دكر االمف الصناعي كالسالمة المينية في المنظمات، 2013العايب، سميـ )

 .285-272، ص27كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، ع

 ، دار كائؿ لمنشر، عماف.دارة الموارد البشرية( إ2003عباس، سييمة )

( مستكل الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحككمية االردنية: 2001عبد الحميـ، احمد)

، العمـك االنسانية مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتدراسة تقيمية مف كجية نظر االطباء العامميف فييا، 

 .124-77، ص6، ع16ة، االردف، مجكاالجتماعي

، االردف، مجمة رسالة المعمم( التكعية في مجاالت االمف كالسالمة المينية، 2005العدكاف، ىشاـ )

 .53-44، االردف، ص1، ع43مج
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( اليات االمف كالسالمة في محطات خدمة تكزيع الكقكد في المدف السكدانية، 2011القاسـ، محمد)

 .194-177، ص5، ع3، السكداف، مجة كمية التربيةمجمحالة محمية امدرماف، 

 ، دار المسيرة، عماف.مبادئ في الصحة والسالمة العامة( 2011قطيشات، تاال كاخركف )
( دراسة مدل االلتزاـ بمتطمبات السالمة كالصحة المعنية في 2009مزاىرة، ايمف؛ نكافعة، سالمة )

، 3مة، مجمة كمية التربية ببكرسعيد، مصر، مجشركات صناعة االلبسة في المناطؽ الصناعية المؤى

 .444-458، ص6ع

واقع اجراءات االمن والسالمة المينية المستخدمة في منشآت قطاه ( 2006المغني، أميمة)

 \، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزة.الصناعات التحويمية في قطاع غزة

ة والسالمة المينية من وجية نظر العاممين في مديرية فعالية اجراءات الصح( 2015نكار، ماجدة)
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 ( االستبانو1ممحق)

 
 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة
 االستبانو
 

 مستشفى المقاصد الخيريةعزيزي الموظف/ة: في 
 ،تحية طيبة وبعد

 
درجة وعي وتطبيق معايير األمن والسالمة العامة من قبل الموظفين تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة حكؿ " 
بنػاء  ، كذلػؾ اسػتكماال لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػيفي مستشففى المقاصفد الخيريفة"

امعػػػة القػػػدس، كتيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة لمعرفػػػة درجػػػة كعػػػي المؤسسػػػات كالتنميػػػة البشػػػرية المسػػػتدامة مػػػف ج
كتطبيػػػؽ مػػػكظفي مستشػػػفى المقاصػػػد لمعػػػايير األمػػػف كالسػػػالمة العامػػػة،  كعميػػػو فػػػإني آمػػػؿ مػػػنكـ تعبئػػػة 
االستبانة بمكضكعية كمينية، مع العمـ اف المعمكمات الكاردة في ىذه االستبانو ستككف ألغراض البحث 

 ة تامة. العممي، كسيتـ التعامؿ معيا بسري
دقػػائؽ بعػػد تعبئتيػػا يرجػػى إعادتيػػا فػػي الظػػرؼ المكجػػكد  7-5يسػػتغرؽ تعبئػػة ىػػذه االسػػتمارة بحػػد أقصػػى

 بالقسـ. 
 

 الباحثة:امنة خميؿ بصة
 

 اشراؼ الدكتكره: سمية الصايج
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 الجنس  1.1

 
 . انثى2       .ذكر             1
 

 المؤىل العممي:  1.2

 .بكالكريس    4         دبمـك .3 ثانكية عامة           .2.ما دكف الثانكية        1 
  
 .دراسات عميا              5 
 

 
 طبيعة العمل  1.3
 .فني 4.إدارم              3. طبيب                 2.تمريض                  1
 
 

 سنة.  --------------------عمل بالمستشفى  سنوات ال 1.4
 

 . خالل عممك في المستشفى ىل حصمت عمى دورات تتعمق باجراءات االمن والسالمة العامة؟1.5
 . ال2.نعـ              1    
 

 -اذا كانت االجابة نعم أجب/ي عن االسئمة التالية:
 عدد ساعات التدريب:____________ ساعة.    
 

 نت الدورات التي حصمت عمييا تغطي جميع جوانب معايير األمن والسالمة العامة؟ . ىل كا1.6
 . إلى حد ما3. ال                 2. نعـ                          1

 . مصدر ىذه الدورات:1.7



83 

 

. دكرات خارج نطاؽ المستشفى        2.لجنة السالمة العامة بالمستشفى           1
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: يتككف ىذا القسـ مف ثالثة محاكر، ككؿ محكر يتككف مف مجمكعة مف  وفقرات االستبان
 ( أماـ الخيار الذم يمثؿ كجية نظر.√)العبارات، الرجاء كضع اشارة 

 أبدًا  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  االرقم 
 المحور األول: وعي الموظفين بإجراءات األمن والسالمة العامة

فكرم إذا حدث عارض غير طبيعي خالؿ أقكـ باةبالغ ال  .1
 عممي. 

     

      أبمغ عف األجيزة العاطمة في مجاؿ عممي.  .2
أقكـ بإبالغ مسؤكلي المباشر كاالمف اذا شعرت بأم خطر   .3

 خارجي.
     

أقكـ باةبالغ الفكرم عند حدكث مشكمة في حنفيات المياه   .4
 )تسريب، تمكث، صدأ.

     

ي أقكـ بإجراءات السالمة الالزمة بما عند حدكث تماس كيربائ  .5
 فييا استدعاء ذكم االختصاص.

     

      أستطيع التعامؿ مع المكاد الكيماكية في مجاؿ عممي.  .6
      أقكـ بإبالغ قسـ الصيانو عند انتياء صالحية الطفايات.   .7
أقكـ باعادة ترتيب المكاد المتكفره في المستكدع لتكفير األمف   .8

 كالسالمة. 
     

      لدم درايو كافيو عف خطر النفايات الطبية.  .9
أقكـ باةبالغ الفكرم عند حدكث مشكمة في مداخؿ ك مخارج   .10

 المستشفى.
     

      ال أستخدـ األجيزة الطبية إذا لـ أكف مدربان عمييا.    .11
أحصؿ عمى تدريب كاٍؼ فيما يتعمؽ بإجراءات األمف داخؿ   .12

 المستشفى.
     

      بإزالة أم عكائؽ تتكاجد أماـ مخارج الطكارئ.أقكـ   .13
      لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت الحريؽ.  .14
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      لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت السقكط.  .15
      لدم كعي كاٍؼ لمتعامؿ مع حاالت األزمات.  .16

 
 المحور الثاني: تطبيق إجراءات االمن والسالمة

لطبية في المستشفى بالطرؽ السميمة يتـ التخمص مف النفايات ا  .17
 )كعاء األدكات الحاده، سمة المخمفات الطبية(.

     

تتكفر كافة أدكات الكقاية الشخصية الخاصو في كافة أقساـ   .18
المستشفى.)القفازات، القناع، مريكؿ العزؿ، غطاء الحذاء، طاقية 

 الرأس( 
     

لمكظفيف مف يتـ تطبيؽ االرشادات كالتعميمات بشأف كقايو ا  .19
      األمراض المعدية.

يتـ زيادة  الكعي لدل عماؿ النظافة لمفيـك المخمفات الطبية   .20
      كخطكرتيا.

يتـ تكفير التدريب المناسب لممكظفيف عمى إجراءات األمف   .21
 كالسالمة العامة.

     

يتـ تطبيؽ كافة قكانيف األمف كالسالمو فى كافة أنحاء   .22
 المستشفى.

     

ـ التفتيش عمى أجيزة كاشؼ الدخاف كاالنذار كالتاكد مف يت  .23
 صالحيتيا.

     

يتـ تنفيذ كافة اجراءات السالمة المينيو كالصحيو المكضكعة مف   .24
 قبؿ األمف في المستشفى.

     

يتـ تكفير التدريب عمى اىميو السالمو لممكظفيف كاةداره كالطاقـ   .25
 الصحي كالفني.

     

كمسؤكؿ األمف كالسالمة  بيف المكظفيف سيؽكتن تعاكف يتكفر  .26
 السالمة. العامة في تطبيؽ كسائؿ

     

      يتـ مراقبو عمميات التنظيؼ كالغسيؿ لألدكات التى يتـ تداكليا.  .27
يتـ تطكير ثقافة اجراءات السالمة بشكؿ مستمر  في  المستشفى   .28

     لتصبح ثقافو عف طريؽ  بتكفير البركشكرات ككتيبات سكاء 
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اصو بالمكظفيف أك المرضى اك الزكار بيدؼ تعميـ ثقافة الخ
 السالمة العامة.

      يتكفر مخارج طكارئ تعمؿ بشكؿ دائـ في المستشفى.  .29
      يتـ تقييـ عمؿ مكظؼ قسـ األمف كالسالمة العامة بشكؿ دركم.   .30
يتـ تكفير السجالت الخاصو كالمتنكعو باالمف كالسالمة العامة   .31

 التفتيش كتقييـ المخاطر كتكرار الحكادث. ألغراض 
     

      تمقيت تدريبان خاصان بالتعامؿ مع الحريؽ.  .32
يكجد بركتكككؿ لمنع حاالت السقكط كالتعامؿ معيا في حاؿ   .33

 حدكثيا.
     

      يكجد خطة كاضحو لمتعامؿ مع االزمات.   .34
 المحور الثالث: واجبات االمن والسالمة في المستشفى

التي تحيط  المخاطر مف لكافة مكظفي المستشفى كفير الحمايةت  .35
 بعمميـ.

     

  مف المتكاجديف في المستشفى الكافية لممرضى تكفير الحماية  .36
خطر انتشار العدكل مف خالؿ كضع بركتكككالت لمتعامؿ مع 

 ىذه الحاالت
     

 التمكث المخاطر مف الخارجي تكفير الحماية الالزمة لممجتمع  .37
      العالجية. األنشطة اتجة عفالن

 تكفير الحماية الالزمة لمبيئة المحطية بالمستشفى بكافة أبعادىا  .38
      .كجكانبيا

      تكفير الحمكؿ الفكرية ألم مشكمة تتعمؽ بإجراءات السالمة.  .39
       األخطار. مف السالمةتكفير برامج   .40

      قتحاـ.التسمؿ أك اال مف محاكالت المستشفى يتـ تأميف  .41
 دكف أم الزمني المدل عمى لمتنفيذ صالحة أمنية يتـ عمؿ خطة  .42

      تكقؼ.

     التصدم  يكفؿ عمؿ أسمكب عمى مشتممة األمنية تككف الخطة  .43
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 المستشفى. أمف تيدد التي لكافة األخطار
الدكريات  أعماؿ تنظيـ مسؤكلية بالمستشفى األمف إدارة ُتكلي  .44

 المختمفة. األمنية
     

      المستشفى. داخؿ المركبات بحركة القكاعد الخاصة كضع  .45
 أم مف  الكثائؽ كالمعمكمات حفظ كغرؼ االتصاؿ كسائؿ تأميف  .46

 اختراؽ.
     

 
                                     

 شكرا لتعاكنكـ                                                       
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