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ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم ،من وجهة نظر العاملني فيها ،وذلك من خالل �أربعة حماور رئي�سة
هي :مدى �إميان �إدارة املن�ش�أة ال�صناعية وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية،
مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،دور دائرة الرقابة والتفتي�ش
اخلا�صة بوزارة العمل مبتابعة تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�أخرياً مدى ر�ضا
العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية يف من�ش�آتهم التي يعملون فيها.
ولقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على( )314من العاملني يف ثالثة قطاعات �صناعية ح�سب
ت�صنيف مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم ،وهي :الك�سارات واملحاجر ،وال�صناعات
التحويلية ،و�أخرياً الغاز ،واملياه ،والكهرباء.
وقد ُجمعت البيانات من املبحوثني يف تلك القطاعات ،وحلِّلت با�ستخدام الن�سب
الإح�صائية ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائيا
تبعا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور بالن�سبة ملحور مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�إجراءاتها يف �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،ووجود فروق �أي�ضا تبع ًا
ملتغري احلالة االجتماعية ،ول�صالح العزاب بالن�سبة ملحور ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�إجراءاتها يف �أماكن عملهم.
وق ِّدمت بعد ذلك تو�صيات للجهات والهيئات املعنية لال�ستفادة من هده الدرا�سة �أهمها:
•ت�صميم الربامج الإر�شادية والتدريبية من �أجل رفع م�ستوى ثقافة العاملني ،وزيادة
وعيهم ب�رضورة تطبيق قواعد ال�صحة و�إجراءاتها ،وال�سالمة املهنية؛ �إذ �أظهرت النتائج
�أن مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجات متو�سطة.
• الت�أكيد على �رضورة قيام اجلهات املخت�صة باملتابعة والتفتي�ش ب�شكل دوري ومفاجئ
على املن�ش�آت ال�صناعية ،للت�أكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�صحة وال�سالمة املهنية.
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Abstract
This study aimed at identifying the reality of health and safety in
industrial establishments in Tulkarm Governorate from the employees’
point of view. This identification is assessed through four major coreissues
as follows:
The administration’s satisfaction and belief in the application of the
rules and procedures of the health and safety meaytres the employees’
commitment to the application of the rules and procedures of the health
and safety.the role of the official authorities in the control and inspection of
institutions the employees’ satisfaction with the application of the rules and
procedures of the health and safety in the establishments where they work.
A study sample of(314) male and female employees in three industrial
sectors classified according to Ministry Labor Office in Tulkarm
Governorate.as follows: Crashers and stone quarry, Conversion industries,
Electricity, Water and Gas establishments.
A ccordingly a set of findings were printedont concerning the statistical
differences between males and females with respect to the employees’
commitment to the application of the rules and procedures of the health
and safety.
Depending on the resulls of the study the researcher put forward the
following recommendations addressed to the concerned authorities:(1)
Design traing programs to up date the employees> know low and increase
their awareness to apply the health rules, measures and the professional
safety.(2) Ensuring the necessity of carrying out the abrupt cheik out
inspecting of the industrial establishments to make sure that the general
principles of health and professional safety are applied.
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مقدمة
تبذل �إدارة الأفراد يف من�ش�آت الأعمال احلديثة جهوداً حثيثة ،لتوفري القوى العاملة
الالزمة لتنفيذ اخلطط والربامج الإنتاجية والت�سويقية والبيعية للمنظمة ،و ت�سعى �إىل توفري
املهمات املختلفة
�أف�ضل ما هو متاح لها من عنا�رص ب�رشية ذات كفاءة وقدرة على �أداء
َّ
بفاعلية وكفاءة عالية ،ولكي يكون ذلك ممكناً ،فال بد من �أن تهتم �إدارة الأفراد بتوفري
مواقع منا�سبة لأداء هذه الأعمال ،تتوافر فيها الظروف البيئية وال�رشوط املادية املالئمة،
فمن غري املمكن �أن ي�ؤدي الفرد عمله يف ظروف ال تتوافر فيها م�ستلزمات ال�سالمة املهنية
�سواء من حيث احلوادث ال�صناعية �أم الأمرا�ض املهنية ،وكذلك من غري املعقول �أن تطلب
�إدارة الأفراد� ،أو �إدارة املن�ش�أة من الفرد القيام بعمله يف ظل ظروف ال تتوافر فيها املقومات
الأ�سا�سية للمحافظة على �صحته و�سالمته.
وملا كان العن�رص الب�رشي ميثل العن�رص الأكرث �أهمية ،والأعلى قيمة من بني عنا�رص
الإنتاج الأخرى ،ف�إن االهتمام يجب �أن ين�صب باجتاهه واملحافظة عليه ورعايته �صحي ًا
واجتماعياً(�شاوي�ش� ،2004 ،ص� .)331:إذ �إنه من النتائج التي �أفرزتها عملية انت�شار
ا�ستخدام املكائن والآالت ب�شكل وا�سع يف من�ش�آت الأعمال ،و ب�شكل خا�ص ال�صناعية منها،
هو ارتفاع عدد حوادث العمل والإ�صابات بني الأفراد العاملني ،وترتتب على هذه احلوادث
خ�سائر و�أ�رضار بالفرد واملنظمة وحتى باملجتمع كله .وتتمثل هذه اخل�سائر بالأ�رضار التي
تلحق بالعن�رص الإن�ساين ذاته نتيجة لإ�صابته ب�سبب حوادث العمل ،وكذلك تتحمل املنظمة
خ�سائر مادية متعددة تتمثل يف الأ�رضار التي تلحق باملكائن والآالت ،والتعوي�ضات التي
تتكبدها املنظمة.
تدفع للعاملني نتيجة �إ�صابتهم ،وغريها من التكاليف التي ّ
من جانب �آخر ،ف�إن املنظمة قد تتعر�ض �إىل حوادث و�أ�رضار تن�ش�أ عن حاالت احلريق
والت�رضر بالكوارث الطبيعية واحلروب ،وغريها من الأحداث العامة التي ت�شمل املنظمة
كونها نظام ًا فرعي ًا �ضمن نظام �أكرب هو املجتمع الذي ت�شكل جزءاً منه ،و بالت�أكيد ف�إن
عملية التخطيط ملواجهة مثل هذه احلاالت تبقى قا�رصة على االحتياجات الأ�سا�سية الالزمة،
التي من املمكن �أن تقوم بها الإدارة العليا للمنظمة ،وقد تكون حمدودة الفاعلية ،حيث
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ميكن للإدارة �أن تقلل من الآثار ال�سلبية للحوادث من خالل توفري م�ستلزمات مواجهتها عند
حدوثها ،وت�شمل هذه امل�ستلزمات كل الأدوات واملعدات الالزمة لهذا الغر�ض� ،أو من خالل
رفع م�ستوى الوعي الوقائي لدى الأفراد العاملني ،وكذلك تنظيم العمل ب�أ�سلوب منا�سب
يقلل من احتماالت وقوع احلوادث ،وبالتايل التقليل من حجم اخل�سائر املادية التي ميكن
�أن تتحملها املنظمة ب�سبب ذلك(عبا�س� ،2006 ،ص.)306:
�إن االهتمام بال�سالمة املهنية واجلوانب املتعلقة بها� ،أخذ يزداد يف ال�سنوات الأخرية،
وذلك لأهميتها بالن�سبة للأفراد العاملني وللمن�ش�أة واملجتمع .فبعد �أن كان االهتمام بها
ينح�رص فقط لدى النقابة باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة عن الأفراد العاملني وم�صاحلهم
و�ش�ؤونهم� ،أخذ هذا االهتمام يزداد ويت�سع ،ف�أخذت �إدارات من�ش�آت الأعمال واملنظمات
الدولية وب�شكل خا�ص منظمة العمل الدولية ،تهتم بهذا اجلانب ،وبادرت لعقد م�ؤمترات
حملية و �إقليمية ودولية ترتكز على جوانب متعددة ذات عالقة بال�سالمة املهنية ،وكيفية
حتقيقها وتعزيزها ،وتوفري امل�ستلزمات املادية والتنظيمية واالجتماعية ملنظمات الأعمال
مبختلف �أنواعها(برنوطي� ،2001 ،ص.)471:

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تع ُّد املوارد الب�رشية من �أهم ركائز من�ش�آت الأعمال ب�شكل عام مبختلف �أنواعها
و�أ�شكالها ،وتزداد �أهميتها يف املن�ش�آت ال�صناعية ب�شكل خا�ص� ،إذ �إن العمل فيها يت�صف
باملخاطر التي مت�س ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أهم عنا�رص الإنتاج� ،أال وهو العن�رص
الب�رشي .ومبا �أن التطور التكنولوجي والتغريات البيئية الداخلية واخلارجية �ألقت �أعباء
وم�س�ؤوليات على عاتق �إدارة املن�ش�آت خا�صة ب�صيانة العاملني يف بيئة �أعمالهم ،ووقايتهم
من احلوادث ،والأمرا�ض املهنية ،وكذلك تعوي�ضهم عن �أية �أ�رضار ناجمة عن بيئة العمل،
فكان لزاما على تلك املن�ش�آت االهتمام بربامج ال�صحة وال�سالمة املهنية ،وتوفريها
باعتبارها حق ًا من حقوق العاملني فيها ،وذلك لتحقيق الأهداف االجتماعية املتمثلة
بامل�س�ؤولية االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل الأهداف الفردية املتمثلة بحماية الأفراد العاملني،
وتلبية حاجتهم يف مواقعهم(برنوطي� ،2001 ،ص  .)465وتتمثل م�شكلة هذا البحث يف
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
وعالقتها ببع�ض املتغريات؟
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أهمية الدراسة:
تعد هذه الدرا�سة _ يف �ضوء علم الباحث _ الأوىل من نوعها يف حمافظة طولكرم
التي تهتم ببحث مو�ضوع ال�سالمة املهنية ،ومدى تطبيقها وتوفريها من �إدارات املن�ش�آت
ال�صناعية .كما تكمن �أهمية الدرا�سة من حيث ارتباط مفهوم ال�سالمة املهنية ب�أهم عنا�رص
الإنتاج� ،أال وهو العن�رص الب�رشي ،ومدى اهتمام تلك املن�ش�آت بتوفري احلماية لعامليها
وموظفيها .هذا بالإ�ضافة �إىل كونها تبني نواحي الق�صور يف توفري امل�ستلزمات املادية
والتنظيمية التي ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف تقليل احتماالت ح�صول حوادث العمل .وتو�ضيح
دور اجلهات الر�سمية املخت�صة بوزارة العمل يف متابعة الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت
ال�صناعية ،و توفري قواعد ال�سالمة املهنية وو�سائلها.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل مدى تطبيق قواعد ال�سالمة املهنية عملي ًا يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم.
2 .2معرفة مدى �إميان �إدارة املن�ش�آت ال�صناعية ودعمها وقناعاتها ب�رضورة تطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية.
3 .3معرفة مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها �أثناء
ت�أديتهم لعملهم
4 .4معرفة دور الهيئات واجلهات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية.
5 .5معرفة مدى ر�ضا العاملني عن توافر و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية و�أدواتها يف
�أماكن عملهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الدرا�سة �سوف تعمل على حتقيق جمموعة من الأهداف غري
املبا�رشة مثل :الربامج والطرق والدورات التي تعقدها ،بالإ�ضافة �إىل قيا�س مدى ر�ضا العاملني
يف املن�ش�آت ال�صناعية عن نظم الت�أمينات والتعوي�ضات املعمول بها يف �أماكن عملهم.
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فرضيات الدراسة:
ميكن ح�رص فر�ضيات الدرا�سة وتلخي�صها بالفر�ضية ال�صفرية الآتية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )α≥0.05يف درجة وم�ستوى
واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغريات
اجلن�س ،والعمر ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ستوى العلمي ،واحلالة االجتماعية.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة ح�ص�صية ،حيث ُق�سم جمتمع الدرا�سة �إىل ثالث وحدات
بحثية� ،إذ اعترب كل نوع من �أنواع ال�صناعات الثالث(ك�سارات وحماجر ،حتويلية ،كهرباء
غاز ومياه) وحدة بحثية ،وقد وزعت اال�ستبانة على عينة ممثلة من الوحدات البحثية بلغ
قوامها( )314من العاملني يف ال�صناعات الثالث .وقد اقت�رص تطبيق الدرا�سة على فئة
العمال يف املن�ش�آت ال�صناعية ،و�أخذ باحل�سبان معايري منها� :أهمية القطاع وحجمه،
وعدد القوى العاملة فيه ،و�أهميته بالن�سبة لل�صناعة يف املحافظة .كما ُنفذت هذه الدرا�سة
يف مدة زمنية حمدودة ،والتزم الباحث بحدود املعلومات التي ح�صل عليها من اجلهات
الر�سمية يف حمافظة طولكرم ،واعتمد على موثوقيتها وم�صداقيتها ،و�أخذ بعني االعتبار
كذلك ايجابيات منهج التحليل و�سلبياته.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم السالمة املهنية:

تعددت تعريفات ال�سالمة وتنوعت من حيث حمدوديتها وعمومها والهدف منها
ونوعها ،و�أدخل بع�ضهم كلمة الأمن ،وبع�ضهم الآخر كلمة �صحة مهنية.كما عرف(املرعي،
� ،1987ص )9ال�سالمة ب�أنها «اتباع �أ�سلوب العمل ال�سليم الذي يجنبنا احلوادث ،ويقينا
من الإ�صابات»وعرفها(كامل� ،1997 ،ص)8ب�أنها «احلالة التي يكون فيها الإن�سان �آمنا
وبعيداً عن اخلطر �أو الإ�صابة �أو ال�رضر.وعرفها(الثبيتي� ،1992 ،ص)10ب�أنها «التقليل
من الإ�صابات واخل�سائر الناجتة عن الأعمال غري املدرو�سة مثل :احلوادث والكوارث»� .أما
تعريف ال�سالمة من وجهة نظر ال�رشيعة الإ�سالمية «فهي املحافظة على الدين والنف�س
والعقل والعر�ض واملال ،وهي املعروفة عند العلماء بال�رضورات اخلم�س»(الطريقي،
� ،1995ص� .)8أما بالن�سبة للأمن فلي�س هناك مفهوم قاطع لتعريفه ،فقد عرفه(يو�سف،
� ،1997ص)24ب�أنه «�شعور باالطمئنان وال�سكينة واالرتياح جتاه �أمر من الأمور».كما
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�أ�شار(املرعي� ،1987 ،ص� ،)53إىل �أن الأمن يتنوع ح�سب الأهمية والهدف �إىل �أمن �صناعي،
و�أمن مدين ،و�أمن �سيا�سي.وقد فرق بع�ضهم بني الأمن وال�سالمة املهنية ،فعرفوا الأمن املهني
ب�أنه»حتقيق �سالمة العمال من النواحي ال�صحية والنف�سية ووقايتهم من الأخطار الناجمة
عن املهنة�« ،أو هو نظام يهدف �إىل �إ�شاعة الطم�أنينة وجتنب وقوع احلوادث والإ�صابات
والأمرا�ض املهنية داخل املن�ش�آت ال�صناعية(�أبو بكر و�أبو �صالح� ،1989 ،ص.)13
و عرفت ال�سالمة املهنية ب�أنها« جميع الأن�شطة الهادفة �إىل حماية الأفراد العاملني
واملواد والأجهزة واملكائن واملعدات واملهمات من التعر�ض للحوادث والإ�صابات خالل
العمل»� .أي �أن ال�سالمة املهنية ترتكز على تقدمي اخلدمات والتجهيزات والإن�شاءات
وو�ضع الرتتيبات الالزمة حلماية جميع عنا�رص الإنتاج ،ويف مقدمتها العن�رص الب�رشي،
بحيث تتوافر تلك الظروف املادية والنف�سية املنا�سبة للأفراد العاملني لأداء �أعمالهم
بال�شكل املطلوب(حكمت .)1982 ،وعرفت منظمة العمل الدولية) ،(ILOومنظمة ال�صحة
العاملية) (WHOال�صحة املهنية ب�أنها« املحافظة على �إدامة �صحة الفرد ج�سمي ًا وعقلي ًا
واجتماعي ًا داخل موقع عمله ،وذلك باتباع الأ�س�س ال�صحية والوقاية الالزمة والكافية
ملنع انحراف �صحته ب�سبب ظروف العمل ،ب�أن يكون هذا االنحراف مر�ض ًا نتيجة التعر�ض
للم�سببات املر�ضية” .ويف تعريف �شامل لها «هي حماية عنا�رص االنتاج الثالثة :القوى
العاملة ،الأدوات والآالت واملعدات ،املواد الأولية واملنتجة وحت�سني بيئة العمل ،وذلك
بتطبيق �أنظمة و�إجراءات خا�صة ت�ؤدي �إىل منع وقوع احلوادث»(�صالح.)1994 ،ولل�سالمة
املهنية مفهومان :مفهوم وظيفي ،ومفهوم تنظيمي .فاملفهوم الوظيفي :يعترب ال�سالمة
وال�صحة املهنية جمموعة من الإجراءات الهادفة �إىل منع وقوع حوادث و�إ�صابات العمل
والأمرا�ض املهنية وحتقيق ظروف عمل �آمنة خالية من املخاطر .للحفاظ على عنا�رص
الإنتاج من التلف وال�ضياع�.أما املفهوم التنظيمي :فتكون ال�سالمة وال�صحة املهنية هي
حتديد ال�شكل التنظيمي وتو�ضيحه لأ�ساليب العمل التي بوا�سطتها ن�ستطيع حتقيق �أهداف
ال�سالمة وال�صحة املهنية ودور الأطراف املعنية بذلك(زيدان� ،1995 ،ص.)10
أهمية إدارة السالمة املهنية وأهدافها:

تتمثل �أهمية �إدارة ال�سالمة املهنية وال�صحية يف حتقيقها ملجموعه من االهداف الآتية:
1 .1تقليل تكاليف العمل�:إن الإدارة ال�سليمة لبيئة العمل جتنب املن�ش�أة كثرياً من امل�شاكالت
املتمثلة باحلوادث والأمرا�ض ال�صحية ،هذه احلوادث تكلف املن�ش�أة كثرياً من التكاليف
املادية واملعنوية املت�ضمنة التعوي�ضات املدفوعة للعاملني �أو لعوائلهم من بعدهم،
وكذلك تعطل العمل.
2 .2توفري بيئة عمل �صحية وقليلة املخاطر�:إن الإدارة م�س�ؤولة عن توفري املكان املنا�سب
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.3
.4
.5
.6

واخلايل من املخاطر امل�ؤدية �إىل الإ�رضار بالعاملني �أثناء عملهم� ،إن هذه امل�س�ؤولية
�أ�صبحت متزايدة يف ظل التطور التكنولوجي ،وب�صورة خا�صة يف املن�ش�آت ال�صناعية.
 3توفري نظام العمل املنا�سب من خالل توفري الأجهزة واملعدات الواقية ،وا�ستخدام
ال�سجالت النظامية حول �أية �إ�صابات �أو حوادث و�أمرا�ض.
4التقليل من الآثار النف�سية الناجمة عن احلوادث والأمرا�ض املهنية؛ �إذ �إن احلوادث ال
يقت�رص ت�أثريها على اجلوانب املادية يف العمل ،و�إمنا متتد �آثارها �إىل م�شاعر العاملني
داخل املن�ش�أة وكذلك الزبائن املتعاملني معها.
5تدعيم العالقة الإن�سانية بني الإدارة والعاملني� ،إن توفري احلماية للعاملني واالهتمام
بهم من قبل الإدارة ي�شعرهم ب�أهميتهم ويبني ج�سور التعاون بينهم وبني �إدارتهم.
6تخلق الإدارة اجليدة لل�سالمة املهنية وال�صحية ال�سمعة اجليدة للمنظمة جتاه املناف�سني،
هذه ال�سمعة ينتج عنها ا�ستقطاب الأفراد الأكْ فاَء ،واالحتفاظ ب�أف�ضل الكفاءات(.عبا�س،
� ،2006ص.)306:

ختطيط الوقاية يف األمن الصناعي:

يبد�أ التخطيط للوقاية يف الأمن ال�صناعي بتوعية العاملني ،وجعلهم على بينة و�إدراك
ل�رضورة جتنب املخاطر والأ�رضار ،وتعريفهم بطبيعة خماطر العمل ،وطرق الإ�صابة
وو�سائل الوقاية.ومن �أهم �أدوات التخطيط للوقاية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الإعالم� :إذ تعترب الإعالنات واملل�صقات �رضورية لتعريف الفرد لتجنب احلوادث،
وتعترب ال�صورة من �أهم الو�سائل الإعالنية يف الأمن ال�صناعي.
2التدريب :وذلك لتغيري �سلوك العاملني واجتاهاتهم وت�رصفاتهم .وذلك لتح�سني �أدائهم
نتيجة تنمية قدراتهم �أو مهاراتهم ومعلوماتهم.
3ا�شرتاك العاملني يف و�ضع برامج ال�سالمة وتطبيقها� :إذ �أنها �أ�سا�س ًا بنيت مل�صلحة
العامل والإنتاج معاً ،و�إن ا�شرتاك العاملني يف و�ضع قواعد ال�سالمة وتطبيقها يلزم
العمال التم�سك بها ومتابعة تنفيذها بعد التطبيق.
4توفري بيئة عمل منا�سبة :من بناية و�أر�ضية ملكان العمل .ووجود م�ستلزمات ال�سالمة
كافة ،مع توفري الو�سائل ال�صحية من تهوية و�إ�ضاءة ح�سنة.
5حتليل حوادث العمل :وذلك ملعرفة �أ�سباب احلوادث ومعاجلة تلك الأ�سباب ،وحتديد
الإجراءات الكفيلة ملنع حدوثها م�ستقبالً.
6تكوين جلان الأمن ال�صناعي :تتكون جلان الأمن ال�صناعي عادة من �أع�ضاء ميثلون
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العاملني ،ويختارون من بني العاملني ذوي الكفاءة والتدريب املالئم.ومن ممثلني
عن الإدارة(.زويلف� ،2001 ،ص.)235:
وال بد يف مرحلة التخطيط لإعداد برنامج الأمن وال�سالمة ملنع احلوادث من مراعاة ما
ي�أتي�(:شاوي�ش� ،2004 ،ص)349 :
•اقتناع الإدارة ب�أهمية الربنامج.
•توعية العاملني واحل�صول على تعاونهم.
•حتديد م�صدر اخلطر.
•حتديد �إجراءات التحقيق يف احلوادث والبيانات املطلوب جمعها.
•�إعداد الئحة منع احلوادث(التنظيمات والإر�شادات اخلا�صة مبنع احلوادث).
أسباب حوادث العمل:

�أ�سباب احلوادث ال�صناعية كثرية ومنها الإجهاد ،حيث يعتقد الباحثون يف �إدارة
الأفراد �أن الإجهاد وحده ميثل �أ�سباب احلوادث .كما يعترب بع�ضهم عدم �إطاعة العاملني
تعليمات العمل املوجهة �إليهم من قبل امل�رشفني �سبب ًا �آخر للحوادث ال�صناعية .يف حني
يرجع �آخرون �أ�سباب احلوادث ال�صناعية ل�سببني �أولهما هند�سي والأخر �إن�ساين .فالهند�سي
هو ما يتعلق مبقدار االحتياطات الفنية التي تتخذها املن�ش�أة عن طريق مهند�سي ال�سالمة
ملنع وقوع حوادث العمل�.أما العن�رص الإن�ساين فيتعلق بروح اجلماعة ومقدار التعاون
ال�سائد ،وحر�ص العاملني على �سالمة زمالئهم يف العمل ،كما يتعلق بنوع الإ�رشاف ومقدار
العالقات الإن�سانية التي ت�سود بني امل�رشفني و املر�ؤو�سني�.إال �أن بع�ضهم ين�سب احلوادث
ال�صناعية للأ�سباب الآتية�(:شاوي�ش� ،2004 ،ص)332 :
•ظروف العمل من حرارة وتهوية ورطوبة و�ضو�ضاء وتعب و �رسعة يف العمل.
•�أ�سباب �آلية �سواء ميكانيكية �أو يدوية.
•�أ�سباب �شخ�صية منها عيوب الب�رص املختلفة وال�سن واخلربة.
وسائل منع احلوادث الصناعية:

من الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها ملنع احلوادث ال�صناعيةماي�أتي( :زويلف،2001 ،
�ص )232:الو�سائل امليكانيكية:بحيث توجه العناية نحو و�ضع قواعد حتقق �سالمة العاملني
عند ت�صميم الآالت من الناحية البدنية والنف�سية.
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•ا�ستخدام معدات الأمان.
•حت�سني بيئة العمل.
•تكوين العادات ال�سليمة لتحقيق الأمن ال�صناعي.
واقع السالمة والصحة املهنية يف فلسطني

�إن ما مييز واقع ال�سالمة وال�صحة املهنية يف فل�سطني املراحل التي مرت بها البالد،
وبخا�صة فرتة االحتالل الإ�رسائيلي امل�ستمر حتى �أيامنا هذه� ،إذ مل تكن املن�ش�آت والور�ش
وامل�صانع تعاين من �ضعف القوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية ،وهناك مدن كانت تفتقر
�إىل مراكز لإطفاء احلريق �أو �سيارات �إ�سعاف و�إطفاء ،وحتى �أيامنا هذه ما زالت مالمح هذا
الواقع بحاجة �إىل حتديد �أكرث من خالل تطبيق القانون الفل�سطيني اجلديد للعمل والعمال،
فمن �صفات هذا الواقع:
•عدم املعرفة ب�أ�س�س ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وقلة الوعي لدى الطبقات يف
املجتمع كافة.
•افتقار فل�سطني للمعلومات املتعلقة مب�شكالت ال�سالمة وال�صحة املهنية.
•نق�ص يف الكادر الفني يف قطاع ال�سالمة وال�صحة املهنية.
•نق�ص يف معدات قيا�س ملوثات بيئة العمل و�أجهزته ،وكذلك معدات الفح�ص
الطبي للأفراد.
•قلة التن�سيق والتعاون بني �أ�صحاب العمل والعمال يف و�ضع برامج ال�سالمة وال�صحة
املهنية و�سيا�ساتها وخدماتها.
•عدم توافر برامج توعية متخ�ص�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية.
•كرثة الأمرا�ض املتوطنة واملزمنة لدى العاملني.
•عدم توافر خدمات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مناطق العمل وخارجه.
وبعد ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية �صالحياتها على الأر�ض تغري واقع ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،و�أ�صبح هناك اهتمام نوع ًا ما بهذا املجال ،على �أمل �أن يتم التعمق
فيه ،والعمل على تطبيق قوانني ال�سالمة املهنية ونظمها ح�سب املطلوب(.مكتب وزارة
العمل -طولكرم.)2001 ،
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الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة العمري(� )2002إىل اكت�شاف العالقة بني االجتاهات ال�سلوكية للعاملني
مب�صانع البرتوكيماويات وبني درجة التقيد بتعليمات ال�سالمة ،و�إىل معرفة الفروق
ال�سلوكية وخ�صائ�صها بني العاملني يف هذه امل�صانع ،ومعرفة العالقة بني و�سائل ال�سالمة
الوقائية وال�صحية واملهنية يف بيئة العمل ،وبني اجتاهات العاملني يف امل�صانع ،ومعرفة
العالقة بني توفري و�سائل ال�سالمة الوقائية وال�صحية املهنية يف بيئة العمل وبني اجتاهات
العاملني يف امل�صانع .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ما ي�أتي�:رضورة
اهتمام الإدارة العليا للأمن ال�صناعي ب�صياغة تعليمات ال�سالمة ومتابعة تطبيقاتها
من جميع العاملني ،والتو�سع يف ن�رش الوعي حول احلوادث ال�صناعية داخل بيئة العمل
عن طريق و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية الداخلية ،وخا�صة الإعالنات واملل�صقات
واللوحات الإر�شادية وتوزيعها يف �أماكن العمل.و�رضورة العمل على تدريب العاملني
يف الوقت املنا�سب على و�سائل ال�سالمة واتباع تعليماتها ،و�رضورة توفري املعلومات
ال�رضورية الالزمة عن الآالت واملعدات التي ي�ستخدمها العمال مع تو�ضيح مكامن اخلطر
يف تلك الآالت ،والطرق ال�صحيحة وال�سليمة ال�ستخدامها ،وكتابة هذه التعليمات ب�أ�سلوب
مب�سط وبخط وا�ضح يف مكان منا�سب ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع العاملني الذين يبدون تطبيق ًا
جيداً ملعايري ال�سالمة مادي ًا ومعنوياً.
وهدفت درا�سة املزروع(� )2001إىل التعرف �إىل خماطر مراحل الإنتاج يف حمطة
تعبئة غاز البرتول بالريا�ض ،ومدى مالءمة تعليمات ال�سالمة و�أنظمتها ،وتوافر جتهيزات
و�سائل ال�سالمة يف املحطة ،والتزام العاملني با�ستخدام هذه الو�سائل ،واهتمام الإدارة
العليا مبجال الأمن وال�سالمة يف املحطة ،ورفع الوعي للعاملني ب�أهمية ا�ستخدام و�سائل
الأمن وال�سالمة.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ما ي�أتي�:إن ثلث جمتمع
الدرا�سة قد تعر�ض حلوادث نظراً لعدم االهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة.و�إن معظم العاملني
مل يتلقوا �أي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة ،كما �أنه ال توجد حما�رضات �أو ندوات توعية
يف جمال الأمن وال�سالمة.و�إن معظم العاملني ال يهتمون باتباع و�سائل الأمن وال�سالمة يف
املحطة وا�ستخدامها.
وقام �آل مقبول( )1999بدرا�سة للتعرف �إىل مدى اهتمام مديري الفنادق بتطبيق قواعد
ال�سالمة يف الفنادق مبدينة الريا�ض� ،إ�ضافة �إىل مدى توافر و�سائل ال�سالمة وكفايتها يف
الفنادق ،كما هدفت درا�سته �إىل معرفة �أ�سباب وقوع حوادث احلريق ،ومدى التزام النزالء
بقواعد ال�سالمة ،والت�أكد من مدى معرفة العاملني بتلك القواعد.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
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نتائج منها:عدم وجود �أق�سام لل�سالمة ،وتدين ن�سبة العاملني يف جمال ال�سالمة.وعدم
وجود خطة لدى الفنادق لتطبيق قواعد ال�سالمة وحاالت الطوارئ ،و�أن هناك تهاون ًا يف
عمل التجارب الالزمة لأنظمة ال�سالمة والت�أكد من ا�ستمرارية �صالحيتها.وال يوجد دورات
تدريبية متخ�ص�صة للعاملني يف جمال ال�سالمة يف الفنادق.هذا وتتوافر بع�ض و�سائل
ال�سالمة و�أنظمتها ،وبع�ضها الآخر ال يتوافر ،ومن ذلك� :أنظمة الإطفاء واملكافحة ،و�أنظمة
الإنذار ،وو�سائل الإخالء ،وو�سائل ال�سالمة .وال توجد �أنظمة لتوعية النزالء بقواعد ال�سالمة.
ويف درا�سة �أخرى قام بها القرين( )1999هدفت �إىل معرفة و�سائل الإنذار املبكر
و�أثرها يف الوقاية من احلريق يف املن�ش�آت ال�صناعية مبدينة جدة ،من خالل �آراء �أفراد
عينة بلغ عددها( )211فرداً من امل�س�ؤولون عن الأمن وال�سالمة ،و�سعت الدرا�سة �إىل معرفة
و�سائل احلد من اخل�سائر الب�رشية واملادية ،وهدفت �إىل معرفة �أهم الأفعال التي يقوم بها
م�س�ؤول الأمن وال�سالمة باملن�ش�أة ،وقد �أظهرت هذه الدرا�سة العديد من النتائج ،منها:معرفة
متو�سط �أهم و�سائل الإنذار املبكر الأكرث ا�ستخدام ًا وجناعة يف الوقاية من احلريق ،و�أو�صت
الدرا�سة مبا ي�أتي :الت�أكيد على �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صناعية ب�رضورة جتهيزها بو�سائل
الإنذار املبكر عن احلريق منذ �إن�شائها ،ومتابعة اجلديد يف هذه الو�سائل ،وتوفريها يف
املن�ش�آت التي ال توجد فيها ،و�رضورة اختيار الو�سائل املنا�سبة للإنذار املبكر ،وتوفري
خطط لتجربتها حتت �إ�رشاف �إدارة الدفاع املدين .و�رضورة �صيانة هذه الو�سائل دورياً،
وو�ضع تنظيم لذلك ،و�رضورة تعيني م�س�ؤول عن الأمن وال�سالمة بكل من�ش�أة �صناعية،
و�رضورة العناية ب�إحلاق العاملني يف املن�ش�آت بدورات تدريبية يف الأمن وال�سالمة ملعرفة
كيفية التدخل يف �أثناء وجود احلريق.
وهدفت درا�سة البلوي(� )1998إىل تقومي و�سائل التهوية واحلماية ال�شخ�صية من
ملوثات الهواء يف بيئة العمل يف املعامل وامل�صانع ،ومدى وجود �أجهزة دقيقة تراقب
تلوث الهواء يف البيئة الداخلية للمعامل وامل�صانع.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل بع�ض النتائج
من �أهمها:معاناة العاملني يف ثالثة من امل�صانع الأربعة ،ومن التدين الوا�ضح يف جودة
البيئة الداخلية املتمثلة يف قلة التهوية مع �شعورهم مب�ستويات عالية من امللوثات الغازية
و الأبخرة ،مما ي�ؤكد عدم كفاءة �أجهزة احلد من امللوثات الهوائية ،وكذلك �أجهزة التهوية
مما نتج عنه بع�ض الأمرا�ض ال�صدرية لبع�ض العاملني.
وهدفت درا�سة الذياب(� )1998إىل معرفة االجتاهات ال�سائدة لدى العاملني يف
م�صفاتي �أرامكو ال�سعودية يف جدة والريا�ض ،نحو تطبيق �أنظمة الأمن ال�صناعي ولوائحه،
وكذلك الفروق بني الذين تعر�ضوا ،وبني الذين مل يتعر�ضوا حلوادث �صناعية يف اجتاهاتهم
نحو تطبيق الأنظمة واللوائح.ولقد تو�صلت درا�سته �إىل:عدم اطالع بع�ض �أفراد العينة على
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�أنظمة الأمن ال�صناعي ولوائحها ،وعدم تقيد بع�ض �أفراد العينة بتطبيق الأنظمة واللوائح،
كما �أن هناك �أفراداً من العينة ال يقر�أون املعلومات اخلا�صة بال�سالمة لكل �آلة �أو معدة ،و�أن
بع�ض �أفراد العينة ال يخافون من رقابة امل�س�ؤولني من عدم قيامهم بتطبيق �أنظمة ال�سالمة
ولوائحها والأمن ال�صناعي ،ويعود ذلك لتهاون بع�ضهم �أو لعدم جدية املراقبة.
وقام الزهراين( )1997بدرا�سة هدفها معرفة مدى تطبيق �أنظمة ال�سالمة املعمول
بها يف ور�ش ال�صيانة بقيادة حر�س احلدود باململكة ال�سعودية ،ومعرفة الآثار املرتتبة
�صمم الباحث ا�ستبانة للتعرف �إىل
على عدم تطبيق �أنظمة ال�سالمة على �أداء العاملني ،وقد َّ
�أنظمة وو�سائل ال�سالمة ومدى تطبيقها وعوائق التطبيق والآثار املرتتبة على ذلك ،واحللول
املنا�سبة لها ،ووزعت على عينة البحث وهم� 88إداري ًا و 543فني ًا يف قيادتي حر�س احلدود
يف كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�رشقية.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج منها�:أن
هناك ن�سبة كبرية من املبحوثني �أفادوا بعدم وجود �أنظمة ال�سالمة بالور�ش ،كما �أن هذه
تطبق لأ�سباب منها�(:أنها قدمية� ،أو غري مالئمة ،وغري �شاملة) ووجود ق�صور يف
الأنظمة ال َّ
ت�أمني �أدوات ال�سالمة و�أنظمتها ،و�أن هناك ن�سبة من العاملني بالور�ش لي�س لديهم القدرة
على ا�ستخدام �أنظمة ال�سالمة ،نظراً لقلة الدورات يف هذا املجال ،وق�رص فرتاتها ،كما �أن هذه
الأنظمة قا�رصة عن درء احلوادث ،و�أنه ال يوجد تن�سيق بينها ،وبني �إدارات الدفاع املدين.
وهدفت درا�سة احلارثي(� )1997إىل معرفة �أثر التطور التقني يف املواد واملعدات
ال�صناعية على برامج التدريب يف جمال الأمن ال�صناعي ،وما �أوجه الق�صور يف جمال الأمن
ال�صناعي يف امل�صانع؟ وما �أنظمة الأمن ال�صناعي ونظمها املطبقة يف املن�ش�آت ال�صناعية،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود جمموعة من امل�شكالت التي تعوق الأمن ال�صناعي ،ومنها:
�ضعف ميزانيات الأمن ال�صناعي ،وعدم وجود الأجهزة احلديثة الالزمة للأمن وال�سالمة
ال�صناعية ،وانخفا�ض كفاءة بع�ض العاملني يف جمال الأمن ال�صناعي ،وعدم اعرتاف
الإدارة العليا بالأمن ال�صناعي مع �ضعف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.
وهدفت درا�سة اجلعيد(� )1991إىل حتديد �أنواع املخاطر التي تهدد الأن�شطة ال�صناعية
واحلرفية واملهنية يف املنطقة ال�صناعية مبدينة الريا�ض ،واىل حتديد �أنواع التدريب الذي
يتلقاه العاملون يف املن�ش�آت ال�صغرية والور�ش.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه
الدرا�سة� :رضورة افتتاح مدار�س ال�سالمة التي تتخ�ص�ص يف التدريب على و�سائل قواعد
ال�سالمة و�أ�صولها ،وكذلك الت�شجيع على ا�ستحداث مراكز تدريب �أهلية متخ�ص�صة يف �أعمال
ال�سالمة والأمن ال�صناعي.ووجوب تواجد �شخ�ص واحد على الأقل يف املن�ش�آت ال�صناعية
�سبق له التدريب على �أعمال الأمن وال�سالمة ال�صناعية �ضد املخاطر.و�رضورة التقيد
بالأوامر والتعليمات ال�صادرة من املديرية العامة للدفاع املدين التي تنظم �أمور الأمن
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وال�سالمة يف املن�ش�آت ال�صناعية ،للمحافظة على بيئة �آمنة �ضد املخاطر ال�صناعية.
وهناك درا�سة للع�سريي( )1986هدفت �إىل حتقيق و�سائل �ضمان �سالمة املن�ش�آت
ال�صناعية من احلرائق ،وقد اهتمت باجلانب الوقائي للمن�ش�آت ال�صناعية وحمايتها من
املخاطر ،وركز الباحث يف درا�سته على ثالث من�ش�آت �صناعية كربى يف مدينة الريا�ض
هي� :رشكة برتومني ،و�رشكة الكهرباء ،و�رشكة الغاز.ومن �أهم النتائج التي تو�صلت
�إليها هذه الدرا�سة:التزام جميع املن�ش�آت ال�صناعية باللوائح ال�صادرة عن الدفاع املدين
واخلا�صة با�شرتاطات ال�سالمة .واختيار نوعية من املباين للمن�ش�آت ال�صناعية متفقة
ومالئمة لنوع الأخطار وحجمها التي يتوقع حدوثها .وهناك �رضورة لتوفري و�سائل
مكافحة احلرائق التي يتوقع حدوثها .بالإ�ضافة �إىل �أهمية �إعطاء العن�رص الب�رشي عناية
فائقة من حيث التدريب.

التعقيب على الدراسات السابقة:

�أجمعت معظم الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية متطلبات �أنظمة الأمن وال�سالمة املهنية،
و�رضورة وجود القدرة واملعرفة لدى العاملني على ا�ستخدام �أجهزة الأمن وال�سالمة املهنية
و�أدواتها ،كذلك وجوب �إتقان املهارات واالحتياطات الالزمة عند العمل .ولقد تناولت بع�ض
الدرا�سات مدى االهتمام لدى الإدارة العليا بهذه الإجراءات ومدى كفاية و�سائل ال�سالمة
ومنا�سبتها ،كما ورد يف درا�سة كل من(�سعيد �آل مقبول ،)1999 ،ودرا�سة(عبد اهلل البلوي،
 ،)1998ودرا�سة(فهد احلارثي ،)1997 ،ودرا�سة(عبد اهلل القرين.)1999 ،
كذلك اتفقت جميع الدرا�سات على �أهمية التدريب للأفراد ،وبخا�صة املتخ�ص�صني بالأمن
وال�سالمة ،و�إقامة برامج تدريبية للعاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية ،وكذلك اتفقت هذه الدرا�سات
على �رضورة وجود �إدارات خمت�ص�صة بالأمن وال�سالمة يف كل م�ؤ�س�سة ،كما جاء يف درا�سة كل
من(�سعيد العمري ،)2002 ،ودرا�سة(حامد اجلعيد ،)1991 ،ودرا�سة(حممد املزروع.)2001 ،
وكذلك �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أهمية الوعي واملعرفة ب�أنظمة الأمن وال�سالمة
وو�سائلها� ،أو التعرف �إىل مدى م�ساهمة الو�سائل الإعالمية لزيادة الوعي لدى العاملني ،كما
ورد يف درا�سة كل من(عبد اهلل القرين )1999 ،ودرا�سة(حممد املزروع.)2001 ،
وتتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات الأخرى بدرا�ستها واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية بالتحديد ،من وجهة نظر العاملني من خالل �أربعة حماور رئي�سة،
هي :مدى �إميان �إدارة املن�ش�آت ال�صناعية وقناعتها ،ومدى التزام العاملني ور�ضاهم بتطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،بالإ�ضافة �إىل دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
تلك الأنظمة والقواعد.
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الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم والبالغ
عددها(ح�سب م�صادر مكتب وزارة العمل يف حمافظة طولكرم ل�سنة()397(،)2007/2006
من�شاة مق�سمة �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سية وهي :الك�سارات واملحاجر وال�صناعات التحويلية
والكهرباء والغاز واملياه ،واجلدول( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب نوع املن�ش�أة
وعدد العاملني فيها:
اجلدول()1
توزيع جمتمع الدراسة حسب نوع املنشأة وعدد العاملني فيها وجنسهم
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عينة الدراسة:
ق�سم جمتمع الدرا�سة �إىل ثالث وحدات بحثية ،حيث اعترب كل نوع من �أنواع ال�صناعات
الثالث(ك�سارات وحماجر حتويلية ،وكهرباء ،وغاز ومياه) وحدة بحثية ،وقد وزعت اال�ستبان
على عينة ح�ص�صية اختريت بطريقة عر�ضية ممثلة من الوحدات البحثية ،بلغ قوامها()314
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من العاملني يف ال�صناعات الثالث ،وا�ستيعدت بالكامل.وبلغت ن�سبة العينة من جمتمعها
الكلي حوايل( )%14وتع ُّد هذه الن�سبة جيدة وكبرية حيث ي�شري عودة ومكاوي(� )1992إىل
�أن العينة تكون ممثلة بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها جمتمع الدرا�سة بالألوف عندما
تكون ن�سبة التمثيل( )%10فما فوق واجلدول( )2يبني توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها
امل�ستقلة.
اجلدول()2
وصف عينة الدراسة تبعا ملتغرياتها املستقلة
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أداة الدراسة:
طور
بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�سات ال�سابقة والأدوات امل�ستخدمة فيهاَّ ،
ا�ستبانة خا�صة من �أجل التعرف �إىل« واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم» ،وقد تكونت الأداة يف �صورتها النهائية من جزئني :الأول ت�ضمن بيانات
�أولية عن املفحو�صني متثلت يف العمر ،وامل�ستوى التعليمي ،واجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
و�سنوات اخلربة� ،أما الثاين فقد تكون من الفقرات التي تقي�س واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،حيث بلغ عدد هذه الفقرات( )43فقرة ،وزعت
على �أربعة جماالت رئي�سية ،وقد ُ�ص ِّممت اال�ستبانة على �أ�سا�س مقيا�س ليكرت خما�سي
الأبعاد ،وقد بنيت الفقرات باالجتاه اال�إجابي و�أعطيت الأوزان كما هو � ٍآت:
•موافق ب�شدة:خم�س درجات
•موافق� :أربع درجات.
•ال �أدري :ثالث درجات.
•غري موافق :درجتان.
•غري موافق ب�شدة  :درجة واحدة.
ومن �أجل تف�سري النتائج ا�ستخدم الباحث معيار التقومي الآتي:
تحُ ول املتو�سطات احل�سابية �إىل ن�سب مئوية ،وذلك ب�رضب املتو�سط احل�سابي الناجت
الذي يرتاوح بني( )5-1ب ،20وتف�رس النتائج على هذا الأ�سا�س وفق املعيار الآتي:
درجة التقييم
الن�سبة املئوية
درجة �ضعيفة جدا
•�أقل من %50
درجة �ضعيفة
•من % 59.9-50
درجة متو�سطة
•من%69.9-60
درجة كبرية
•من % 79.9-70
درجة كبرية جدا
 %80ف�أكرث
ثبات أداة الدراسة:
نظراً ال�شتمال الأداة على �أق�سام وجماالت خمتلفة ،فقد ا�ستخدم الباحث �أنواع ًا عدة من
الثبات من �أجل ا�ستخراج معامل الثبات لكل ق�سم من هذه الأق�سام:
�أوالً :طريقة ثبات التجان�س الداخلي( :)Consistencyمن �أجل فح�ص ثبات �أداة
الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث ثبات التجان�س الداخلي( ،)Consistencyوهذا النوع من الثبات
ÎÒÕ
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ي�شري �إىل قوة االرتباط بني الفقرات يف �أداة الدرا�سة ،ومن �أجل تقدير معامل التجان�س
ا�ستخدمت طريقة(كرونباخ �ألفا) ،حيث بلغ معامل الثبات الكلي(�ألفا) على جماالت الدرا�سة
املختلفة ،وعلى الدرجة الكلية على النحو الآتي:
اجلدول()3
يبني نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على جماالت الدراسة املختلفة
ƩȏƢƴŭơ

ƩƢƦưǳơǲǷƢǠǷƨǸȈǫ

ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƩơƔơǂƳƛȁƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥƢȀƬǟƢǼǫȁƧƘǌǼŭơƧǁơƽƛǹƢŻƛÎ
ƢēơȁƽƗȁƢēƢǷǄǴƬǈǷŚǧȂƫȁ

ÍÕÔ

ƢēơƔơǂƳƛȁƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥśǴǷƢǠǳơǵơǄƬǳơÏ

ÍÔÍ

ƨȈȀǼŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƩơƔơǂƳƛȄǴǟǊȈƬǨƬǳơȁƨƥƢǫǂǴǳƨȈũǂǳơƩƢƠȈŮơǁȁƽÐ
ƢēơƔơǂƳƛȁƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơƾǟơȂǫǪȈƦǘƫǺǟśǴǷƢǠǳơƢǓǁȃƾǷÑ

ÍÕÒ
ÍÕÖ

ƩƢƦưǴǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÍÖÐ

يت�ضح من اجلدول(� )3أن درجة الثبات ملجاالت الدرا�سة املختلفة ترتاوح بني(-0.70
 )0.93وجميعها معامالت مرتفعة منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة وميكن الوثوق بها.
ثانيا :طريقة التجزئة الن�صفية( :)Split-Half Methodحيث ُق�سمت فقرات اال�ستبانة
�إىل ق�سمني مت�ساويني ،احتوى الق�سم الأول على الفقرات الفردية( ،)....5 ،3 ،1واحتوى
الق�سم الثاين على الفقرات الزوجية لال�ستبانة( ،)...6 ،4 ،2ثم ا�ستخرج معامل االرتباط
بني الدرجات الفردية والدرجات الزوجية(ملحم�:2002 ،ص� ،)310إذ بلغ معامل الثبات
ثبات مرتفع ًا ومنا�سب ًا لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
الكلي( ،)0.90وهذا يعد معامل ٍ
صدق األداة:
ا�ستخدم الباحث نوعني من ال�صدق من �أجل فح�ص �صدق الأداة ،وهما :ال�صدق
الظاهري ،وذلك بتوزيع الأداة على عدد من املفحو�صني الذين ا�ستجابوا لها ب�سهولة وبي�رس،
حيث كانت الأ�سئلة والفقرات وا�ضحة بالن�سبة لهم ،وقد كان ذلك م�ؤ�رشا على �صدق الأداة
الظاهري� ،أما النوع الثاين فهو�:صدق املحكمني� ،إذ قام الباحث بعر�ض الأداة على عدد من
املخت�ص�صني من حملة ال�شهادات العليا(ماج�ستري ،دكتوراه) الذين �أبدوا مالحظاتهم على
الأداة ،ومن ثم قام الباحث ب�إجراء التعديالت املنا�سبة التي �أ�شار �إليها املحكمون.
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إجراءات الدراسة:
بعد الت�أكد من ثبات الأداة و�صدقها قام الباحث بالإجراءات الآتية:
�أوال :قام الباحث ب�أخذ الإذن اخلطي بتوزيع �أداة الدرا�سة من وزارة العمل ،ثم و َّزع
اال�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة من العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية املختلفة يف حمافظة
طولكرم ،وقبل بدء املبحوثني بتعبئة اال�ستبانة طلب منهم �أن ي�سجلوا املعلومات العامة يف
الق�سم الأول من كل ا�ستبانة ،ثم و�ضح الباحث هدف الدرا�سة وكيفية الإجابة عن فقراتها،
وبعد ذلك �أتيحت الفر�صة للإجابة عن الفقرات.
فرغ الباحث ا�ستجابات املبحوثني
ثانياً :بعد �أن متت �إجراءات تطبيق اال�ستبانةَّ ،
متهيداً ملعاجلتها وحتليلها با�ستخدام برنامج احلا�سوب)(spss
ثالثاً :بعد جتميع املعلومات من �أداة الدرا�سة(اال�ستبانة) ،قام الباحث بتنظيمها
وتبويبها بعد الت�أكد من �صالحيتها للتحليل الإح�صائي ،ومن ثم ا�ستخدم الأ�ساليب
الإح�صائية املنا�سبة ال�ستخال�ص النتائج.
منهج الدراسة وتصميمها:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لدرا�سة العالقة بني متغريات الدرا�سة،
وجمع املعلومات ،وا�ستخدم التحليل الإح�صائي لفح�ص الفر�ضيات بهدف تف�سري النتائج،
و�شملت الدرا�سة املتغريات الآتية:
�أوالً :املتغريات الت�صنيفية(:)classification variables
� -2أنثى
		
1اجلن�س :وله م�ستويان -1 :ذكر
.1
.2

2العمر :وله �أربعة م�ستويات� -1 :أقل من � 20سنة  -2من� 30-21سنة
 – 3من� -4 40-31أكرث من �40سنة

3امل�ستوى التعليمي :وله �أربع م�ستويات:
.3
-3ثانوي
�-2إعدادي
-1ابتدائي
 4 .4احلالة االجتماعية :وله م�ستويان:
-2متزوج.
-1عازب
ÎÓÍ
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�5سنوات اخلربة وله �أربع م�ستويات:
.5
-2من �10-6سنوات
		
�-1أقل من �5سنوات
�-4أكرث من � 15سنة

-3من� 15 -11سنة

ثانياً :املتغريات التابعة( )Dependent Variablesوتت�ضمن املتغريات التي مثلتها
الفقرات يف املجاالت الآتية:
� 1 .1إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
2 .2التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
3 .3دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية.
4 .4مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية()SPSS
وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
2 .2اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة ) )Independent T-Testلفح�ص الفر�ضيات
املتعلقة مبتغريات اجلن�س واحلالة االجتماعية.
3 .3حتليل التباين الأحادي )(One-Way Analysis of Varianceلفح�ص الفر�ضية
املتعلقة بدرا�سة متغري اخلربة وامل�ستوى التعليمي والعمر.
4 .4طريقة التجزئة الن�صفية )(Split-Half Methodمن �أجل حتديد معامل الثبات
لأداة الدرا�سة.
5 .5معادلة كرونباخ الفا لقيا�س ثبات التجان�س الداخلي)(Consistency
6 .6التمثيل البياين للمتغريات امل�ستقلة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم� ،إ�ضافة �إىل حتديد �أثر كل من متغريات اجلن�س ،والعمر،
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وامل�ستوى التعليمي ،و�سنوات اخلربة ،واحلالة االجتماعية على م�ستوى ال�صحة وال�سالمة
املهنية ،وبعد عملية جمع البيانات عوجلت �إح�صائيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية ) (SPSSوفيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:
أوال :النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
نتائج ال�س�ؤال الأول:ما م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم؟
من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ودرجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية ،كما يظهر يف
اجلداول( ،)7 ،6 ،5 ،4بينما يبني اجلدول( )8ترتيب املجاالت تبع ًا لدرجة تقييم م�ستوى
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية.
1 .1حمور �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
جدول()4
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقويم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال إميان إدارة املنشأة وقناعاتها بتطبيق قواعد الصحة
والسالمة املهنية وإجراءاتها وتوفري مستلزماتها وأدواتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )4أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف
املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعتها
بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها ،كانت
كبرية جدا على الفقرات( ،)4 ،1حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على
هذه الفقرات على التوايل( )%81.3 ،%82.1بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية كبرية على الفقرات( )11 ،9 ،7 ،5 ،8 ،3 ،2حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%72.6 ،%75 ،%77.3 ،%79.3
 ،)%70 ،%70.8 ،%72 ،%74.1وكانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية
متو�سطة على الفقرات( )6 ،12حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه
الفقرات على التوايل( ،)%64.6 ،%64.7وكانت درجة التقييم قليلة على الفقرة( )10حيث
بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة(� ،)%58.2أما الدرجة الكلية
ملجال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها
وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها فقد كانت كبرية � ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات
املبحوثني على جميع الفقرات(.)%72.4ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ذلك يتوافق
مع م�صلحة املن�ش�أة من حيث �رضورة التزامها بالقوانني املعمول بها لأجل احل�صول على
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تراخي�ص �سنوية وجتديدها ،ويعتقد الباحث �أن توفري �رشوط ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أمر �شكلي ،ولي�س جوهري ًا من قبل معظم �إدارات املن�ش�آت ال�صناعية حتى ت�ستويف �رشوط
احل�صول على تلك الرتاخي�ص ،هذا وقد �أكدت درا�سة(الع�سريي� )1986 ،أن هناك التزام ًا من
قبل جميع املن�ش�آت املبحوثة بتوفري ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة املهنية.باملقابل عار�ضت
هذه النتيجة درا�سة(احلارثي)1997 ،؛ �إذ تو�صل �إىل �أن الإدارة العليا للمن�ش�آت ال�صناعية
ال تعرتف بالأمن ال�صناعي ،و�أن هناك �ضعف ًا يف احلوافز للعاملني يف هذا املجال.وما
يعزز هذه النتيجة �أن توفري م�ستلزمات ال�صحة وال�سالمة املهنية و�أدواتها من قبل �إدارات
املن�ش�آت ال�صناعية يعود باملنافع االقت�صادية على املن�ش�أة �سواء �أكانت يف املعدات �أم
التجهيزات �أم العامل نف�سه ،ب�صفته �أهم عن�رص من عنا�رص الإنتاج جتب حمايته وتوفري
الطم�أنينة له ،لأجل زيادة الإنتاج وحت�سني النوعية(ابوبكر� ،أبو �صالح.)1989 ،
2 .2حمور التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.
اجلدول()5
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال التزام العاملني بتطبيق قواعد الصحة و السالمة
املهنية وإجراءاتها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )5أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة
وال�سالمة املهنية و�إجراءتها كانت كبرية جدا على الفقرتني( ،)2 ،10حيث بلغت الن�سبة
املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل( ،)%80 ،%84.2بينما كانت
درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية كبرية على الفقرات( )3 ،4 ،1 ،6حيث بلغت
الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%79.1 ،%79.8
 ،)%75 ،%78.6وكانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية متو�سطة على
الفقرات( )8 ،7حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على
التوايل( ،)%61 ،%69.9وكانت درجة التقومي قليلة على الفقرات( )5 ،11حيث بلغت الن�سبة
املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل( ،)%50.3 ،%59.6وقد كانت
درجة التقومي قليلة جدا على الفقرة( )9حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني
على هذه الفقرة(� ،)% 46.2أما الدرجة الكلية ملجال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد
ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءاتها فقد كانت متو�سطة؛ �إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية
ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%69.4ويف اعتقاد الباحث �أن هذه النتيجة
التي تو�صل �إليها يف هذا املحور منطقية �إىل حد معقول ،وبخا�ص ًة �أن هناك ا�ستخفافا يف
�أغلب الأحيان من العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية
و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،باعتبارها روتين ًا ومعوق ًا يقلّل من �إنتاجيتهم ،ولأ�سباب
نف�سية بالإ�ضافة �إىل قلة التدريب وقلة الوعي �أحيان ًا باملخاطر املرتتبة على ذلك الإهمال،
وقد �أكدت درا�سة(الزهراين )1997 ،ذلك� ،إذ تبني من خاللها �أن هناك ن�سبة من العاملني
بالور�ش ال�صناعية لي�س لديهم القدرة على ا�ستخدام �أنظمة ال�سالمة ،نظراً لقلة الدورات يف
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هذا املجال ،وق�رص فرتاتها.كما �أن نتائج درا�سة(العمري )2002 ،بينت �أن هناك �رضورة
لتدريب العاملني يف الوقت املنا�سب على و�سائل ال�سالمة واتباع تعليماتها ،بالإ�ضافة �إىل
�رضورة ت�شجيع العاملني الذين يبدون تطبيق ًا جيداً ملعايري ال�سالمة مادي ًا ومعنوياً.ويف
الوقت نف�سه تو�صل(املزروع )2001 ،يف درا�سته �إىل �أن ثلث جمتمع الدرا�سة قد تعر�ض
حلوادث نظراً لعدم االهتمام بو�سائل الأمن وال�سالمة ،و�أن معظم العاملني ال يهتمون باتباع
و�سائل الأمن وال�سالمة وا�ستخدامها يف �أماكن �أعمالهم.
3 .3حمور دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية.
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال دور اهليئات الرمسية للرقابة والتفتيش على إجراءات
الصحة والسالمة املنهية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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يت�ضح من اجلدول(� )6أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا ملجال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،كانت كبرية على الفقرة( ،)1حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة( ،)%70.5بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات( )2 ،7 ،4 ،5 ،9 ،8 ،3حيث بلغت الن�سبة املئوية
ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%65.5 ،%68.7 ،%68.9 ،%69.9
� ،)%64.2 ،%64.5أما الدرجة الكلية ملجال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،فقد كانت متو�سطة �إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية
ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%66.7ويعزو الباحث هذا االنخفا�ض يف
اال�ستجابة حول فاعلية دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش للأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية
ال�سائدة يف املناطق وغياب القانون� ،إذ يت�ضح من خالل التقرير ال�سنوي ال�صادر عن الإدارة
وجهت للمن�ش�آت
العامة للتفتي�ش وحماية العمل عام � 2005أنه من الإجراءات القانونية التي ِّ
ال�صناعية املخالفة للقوانني املتعلقة بال�سالمة املهنية هي على النحو التايل 6163:تنبيه،
� 289إنذار ،باملقابل �أغلقت من�ش�أة واحدة فقط جزئي ًا على م�ستوى حمافظات ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.هذا بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى منها تدين كفاءة العاملني وخربتهم يف هذه
الهيئات(القرين.)1995 ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف العالقة بني العاملني و�أ�صحاب املن�ش�آت
ال�صناعية من جهة ،وبني العاملني يف تلك الهيئات من جهة �أخرى ،من خالل تبادل الآراء
واخلربات واالقرتاحات ،وقد �أكدت درا�سة(الزهراين )1997 ،ذلك.
4 .4حمور مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها.

ÎÓÔ

سالمة سالم.أ

واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

)7(اجلدول
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ودرجة تقييم مستوى الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا جملال مدى رضا العاملني عن تطبيق قواعد وإجراءات
الصحة والسالمة املهنية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
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) �أن درجة تقومي م�ستوى ال�صحة وال�سالمة املهنية يف7(يت�ضح من خالل اجلدول
 تبعا ملجال مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد،املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
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ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،كانت كبرية على الفقرات(،)10 ،9 ،4 ،8 ،7 ،1 ،2
حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(،%78.7
 ،)%74.4 ،%74.8 ،%75 ،%75 ،%76.5 ،%78.4بينما كانت درجة التقومي مل�ستوى ال�صحة
وال�سالمة املهنية متو�سطة على بقية الفقرات(� )3 ،6 ،5إذ بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات
املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل(� ،)%65 ،%66.3 ،%69.4أما الدرجة الكلية ملجال
مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها ،فقد كانت كبرية
حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات(.)%73.3
ويعزو الباحث هذه النتيجة الرتباطها يف املحور الأول من هذه الدرا�سة بان هناك �إميان ًا
وقناع ًة لدى �إدارة املن�ش�أة ال�صناعية بتوفري �رشوط ال�صحة وال�سالمة املهنية من وجهة نظر
العاملني ،وهذا يتوافق مع نتيجة هذا املحور من حيث ر�ضا العاملني الكبري جتاه تطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها� ,أما عند درجة ر�ضا العاملني جتاه تطبيق
املنِ�ش�آت ال�صناعية لل�سيا�سات التدريبية ،فهي متو�سطة ،وهذا ما �أكدته درا�سة(املزروع،
 )2001ب�أن معظم العاملني مل يتلقوا �أي تدريب يف جمال الأمن وال�سالمة ،كما �أنه ال توجد
حما�رضات �أو ندوات توعية يف جمال الأمن وال�سالمة املهنية.
5 .5ترتيب املجاالت والدرجة الكلية ح�سب درجة وم�ستوى واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم:
اجلدول()8
ترتيب اجملاالت والدرجة الكلية حسب درجة ومستوى واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم
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واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

يت�ضح من خالل اجلدول( )8ما ي�أتي:
�1 .1إن الدرجة الكلية مل�ستوى واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف
حمافظة طولكرم كانت كبرية� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات
املفحو�صني على جميع الفقرات جلميع املجاالت(.)%70.51وهذه النتيجة لن تكون
بال�رضورة �صحيحة� ،إذ قد يعود ذلك لعدم معرفة العاملني ب�أ�س�س ال�صحة وال�سالمة
املهنية وقواعدها� ،أو قد يكون ناجت ًا عن خوف من �صاحب املن�ش�أة �أو متلق له.
�2 .2إن ترتيب املجاالت تبع ًا لدرجة ال�صحة وال�سالمة املهنية وواقعها يف املن�ش�آت
ال�صناعية يف حمافظة طولكرم جاء على النحو الآتي:
•املرتبة الأوىل :جمال مدى ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة
املهنية و�إجراءاتها.
•املرتبة الثانية :جمال �إميان �إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة
وال�سالمة املهنية و�إجراءاتها وتوفري م�ستلزماتها و�أدواتها.
•املرتبة الثالثة :جمال مدى التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية
و�إجراءتها.
•املرتبة الرابعة :جمال دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية.

ثانيا :النتائج املتعلقة بالفرضيات:
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.0.05يف درجة
واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم
تبعا ملتغري اجلن�س .ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدم اختبار(ت) ملجموعتني
م�ستقلتني( )Independent t-testونتائج اجلدول()9تبني ذلك:
اجلدول()9
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري اجلنس.
ÎÔÍ

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

ƐƏśŬƈ
řƅƛŧƅŔ
ŖƏŬţƈƅŔ

*ÍÍÏ

Ʃ
ƨƥȂǈƸŭơ

ÏÏÐ-

(ÒÏ ǹ ȄưǻƗ
ǥơǂŴȏơ
ǖǇȂƬŭơ

ÍÒÖÒÎÒ

ÍÏÔ

ÎÎÍ-

ÍÑÕÒÍÓ

*ÍÍÎ

ÏÑÏ-

ÍÒÓÑÔÐ

*ÍÍÏ

ÏÏÐ-

ÍÒÎÍÍÒ

*ÍÍÎ

ÏÒÔ-

ÍÑÍÑÔÐ

(ÏÓÏ ǹ ǂǯƿ
ǥơǂŴȏơ
ǖǇȂƬŭơ

ÐÕÏÐÔ

ǆǼŪơ
ƩȏƢƴŭơ

ƧƘǌǼŭơƧǁơƽƛǹƢŻƛ
ƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥƢȀƬǟƢǼǫȁ
ÍÔÏÎÓÐ ÐÒÕÒÏ ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơ
ŚǧȂƫȁƢēơƔơǂƳƛȁ
ƢēơȁƽƗȁƢēƢǷǄǴƬǈǷ

śǴǷƢǠǳơǵơǄƬǳơȃƾǷ
ƨƸǐǳơƾǟơȂǫǪȈƦǘƬƥ
ÐÒÑÖÍ ÍÒÒÓÎÔ ÐÑÒÔÔ
ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁ
ƢēơƔơǂƳƛȁ
ƨȈũǂǳơƩƢƠȈŮơǁȁƽ
ȄǴǟǊȈƬǨƬǳơȁƨƥƢǫǂǴǳ
ÐÒÒÔÔ ÍÔÒÏÖÕ ÐÏÖÍÕ
ƨƸǐǳơƩơƔơǂƳƛ
ƨȈȀǼŭơƨǷȐǈǳơȁ
śǴǷƢǠǳơƢǓǁȃƾǷ
ƾǟơȂǫǪȈƦǘƫǺǟ
ÐÕÕÑÓ ÍÔÖÔÕÕ ÐÓÏÔÎ
ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơ
ƢēơƔơǂƳƛȁ
ǞǫơȂǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ
ÐÑÖÍÏ ƨȈǼȀŭơƨǷȐǈǳơȁƨƸǐǳơ
ĿƨȈǟƢǼǐǳơƩƖǌǼŭơĿ
ǵǂǰǳȂǗƨǜǧƢŰ
 ÍÍÒα ȃȂƬǈǷƾǼǟƢȈƟƢǐƷƛǱơƽ

ÐÔÍÐÔ ÍÒÔÎÎÒ

(ÐÎÏ ƨȇǂƷƨƳǁƾƥ

 بلغت جما ًال يظهر مدى التزام،) �أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب9(يت�ضح من اجلدول
،)0.27(العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها تبعا ملتغري اجلن�س
)؛ �أي �أننا نقبل الفر�ضيةα=0.0.5(وهي �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة
 كذلك بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على جماالت �إميان،ال�صفرية على هذا املجال
 ودور الهيئات،�إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها
 ومدى ر�ضا العاملني،الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على ال�صحة وال�سالمة املنهية و�إجراءتها
،0.02( وعلى الدرجة على التوايل،عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها
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واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

 ،)0.03 ،0.01وجميع هذه القيم �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()=0.05α؛
�أي �أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت ،مبعنى وجود فروق يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية وم�ستواها يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري اجلن�س ،وقد كانت الفروق ل�صالح الإناث .ويت�ضح من حتليل نتائج هذه الفر�ضية
ب�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور بالن�سبة ملحور مدى
التزام العاملني بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم،
ويعود ذلك �إىل �أن الإناث ميلن �إىل ممار�سة �أعمال ال ترتبط مبخاطر ،و�أنهن �أكرث حذراً من
الذكور يف ت�أدية العمل ،بالإ�ضافة �إىل �أن الذكور لديهم ا�ستهتار وا�ستخفاف وا�ضح عند
ا�ستخدام و�سائل ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ومن جانب �آخر �أظهر حتليل الفر�ضية تبع ًا
ملتغري اجلن�س بالن�سبة للمحاور الثالثة الأخرى� ،أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً ،ويعود
ذلك يف اعتقاد الباحث �إىل اقت�صار وجود الإناث يف من�ش�آت املن�سوجات واملالب�س ب�سبب
طبيعة قيم �أهل فل�سطني واجتاهاتهم ب�شكل عام وحمافظة طولكرم ب�شكل خا�ص ،وقد �أكدت
درا�سة كل من املزروع( )2001ودرا�سة الزهراين( )1997هذه النتيجة بعدم وجود فروق
تبع ًا ملتغري اجلن�س.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.0.5يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا
ملتغري العمر.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري العمر ،ومن ثم
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي( )One-way Anovaللتعرف �إىل داللة الفروق يف درجة
التقييم تبعا ملتغري العمر واجلداول()10و( )11تبني ذلك:
اجلدول()10
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر
ÎÔÏ
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 ومن �أجل معرفة،)جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية10(يت�ضح من خالل اجلدول
 ا�ستخدم اختبار حتليل التباين،�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية
:) يو�ضح ذلك11(( واجلدولOne-way Anova)الأحادي
)11(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر
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يت�ضح من اجلدول(� )11أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر على التوايل()0.34 ،0.06 ،0.83 ،0.75 ،0.05
وهي �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي �أننا نقبل الفر�ضية
ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية
وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري العمر.وهذه النتيجة التي
مت التو�صل �إليها معقولة ومقبولة �إىل حد ما� ،إذ �إن ر�ضا العاملني والتزامهم وقيا�س فاعلية
دور الهيئات الر�سمية ،وكذلك �إميان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة ال
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تقا�س مب�ستوى العمر ،و�إمنا تتحكم ظروف وطبيعة البيئة املادية واملعنوية التي توفرها
املن�ش�أة �ضمن ال�شكل الالئق واملنا�سب.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي .ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي()One-way Anova
للتعرف �إىل داللة الفروق يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها تبعا ملتغري
امل�ستوى التعليمي واجلداول()12و( )13تبني ذلك:
جدول()12
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري املستوى التعليمي
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 ومن �أجل معرفة،)جود فروق بني املتو�سطات احل�سابية12(يت�ضح من خالل اجلدول
�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين
:) يو�ضح ذلك13((واجلدولOne-way Anova) (الأحادي
)13(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري املستوى التعليمي
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يت�ضح من اجلدول(� )13أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري امل�ستوى التعليمي على التوايل(،0.52 ،0.51 ،0.79
 ،)0.81 ،0.80وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛
�أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري امل�ستوى التعليمي.ومن خالل حتليل نتيجة هذه الفر�ضية يت�ضح عدم وجود فروق
داله �إح�صائي ًا بالن�سبة للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ستوى التعليمي،
وقد تعود هذه النتيجة لطبيعة ال�صدفة� ،أو لطبيعة العينة املنتقاة� ،إذ �إن  %80من عينة
الدرا�سة م�ستواهم التعليمي ثانوية عامة فما دون.
النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة ال�صحة
وال�سالمة املهنية وم�ستواها وواقعها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
ملتغري �سنوات اخلربة.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعا ملتغري �سنوات
اخلربة ،ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ) )One-way Anovaللتعرف �إىل داللة
الفروق يف درجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها تبعا ،ملتغري �سنوات اخلربة
واجلداول( )14و( )15تبني ذلك:
اجلدول()14
املتوسطات احلسابية لدرجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف املنشآت الصناعية يف
حمافظة طولكرم تبعا ملتغري تبعا ملتغري سنوات اخلربة
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 ومن �أجل معرفة،) وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية14(يت�ضح من خالل اجلدول
 ا�ستخدم اختبار حتليل التباين،�إن كانت هذه الفروق قد و�صلت مل�ستوى الداللة الإح�صائية
:) يو�ضح ذلك15(  ) واجلدولOne-way Anova ( الأحادي
)15(اجلدول
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة تقييم واقع الصحة والسالمة املهنية يف
املنشآت الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري سنوات اخلرية
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يت�ضح من اجلدول(� )15أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت على جميع املجاالت،
وعلى الدرجة الكلية لدرجة واقع ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية
يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة على التوايل(،0.07 ،0.53 ،0.37 ،0.09
 ،)0.09وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي �أننا
نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،مبعنى عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة وم�ستوى واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا ملتغري �سنوات
اخلربة.ومن خالل حتليل نتائج هذه الفر�ضية يت�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة
للمحاور الرئي�سية الأربعة للدرا�سة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة للعاملني ،وقد �أكدت ذلك �أي�ضا
درا�سة الذياب(.)1998كما �أن  %43من عينة الدرا�سة خربتهم ال تتجاوز خم�س ال�سنوات.
النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة( )α=0.05يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم تبع ًا
ملتغري احلالة االجتماعية.
ومن �أجل فح�ص الفر�ضية ا�ستخدم اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني(Independent
) t-testونتائج اجلدول( )16تبني ذلك:
اجلدول()16
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف درجة واقع الصحة والسالمة املهنية ومستواها يف املنشآت
الصناعية يف حمافظة طولكرم تبعا ملتغري احلالة االجتماعية
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يت�ضح من اجلدول(� )16أن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب ،بلغت جما ًال يبني مدى
ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها تبع ًا ملتغري احلالة
االجتماعية( ،)0.04وهي �أقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()α=0.05؛ �أي
�أننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية على هذا املجال ،مبعنى وجود فروق دالة �إح�صائيا ،وقد
كانت الفروق ل�صالح العزاب ،كما بلغت قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب على جماالت �إميان
�إدارة املن�ش�أة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،ودور الهيئات
الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املنهية ،ومدى التزام العاملني
بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املهنية و�إجراءتها ،وعلى الدرجة على التوايل(،0.68
 ،)0.44 ،0.89وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة()=0.05α؛
�أي �أننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية على هذه املجاالت مبعنى عدم وجود فروق يف درجة واقع
ال�صحة وال�سالمة املهنية وم�ستواها يف املن�ش�آت ال�صناعية يف حمافظة طولكرم ،تبعا
ملتغري احلالة االجتماعية على هذه املجاالت.
يت�ضح من خالل حتليل نتائج هذه الفر�ضية ب�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري
احلالة االجتماعية بالن�سبة �إىل حمور ر�ضا العاملني عن تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة
املهنية و�إجراءتها يف �أماكن عملهم ،ويعود ذلك باعتقاد الباحث �إىل �أن العزاب يتحملون
ÎÕÍ
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م�س�ؤولية �أقل من املتزوجني منهم جتاه �أ�رسهم و�رضورة الثبات يف عملهم ،ليت�سنى لهم
توفري حياة كرمية لهم ،كما �أن اندفاع ال�شباب العزاب �أكرب من املتزوجني ،وهذه النتيجة
طبيعية ح�سب اعتقاد الباحث.باملقابل �أظهرت نتائج حتليل هذه الفر�ضية �أنه ال توجد فروق
داله �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري احلالة االجتماعية بالن�سبة ملحاور الدرا�سة الثالث الأخرى(مدى
�إميان الإدارة وقناعاتها بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة املهنية ،ومدى التزام العاملني
بتطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة و�إجراءتها �أثناء ت�أديتهم لعملهم ،ودور الهيئات الر�سمية
يف املتابعة والتفتي�ش على تطبيق تلك القواعد يف �أماكن عملهم).

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها يقرتح الباحث التو�صيات الآتية:
1ت�صميم الربامج الإر�شادية من �أجل رفع م�ستوى ثقافة العاملني وزيادة وعيهم
ب�رضورة بتطبيق قواعد ال�صحة و ال�سالمة املنهية و�إجراءاتها؛ �إذ �أظهرت النتائج �أن
مدى التزام العاملني بهذه القواعد كانت بدرجة متو�سطة.
2الت�أكيد على �رضورة قيام اجلهات املخت�صة باملتابعة والتفتي�ش ب�شكل دوري ومفاجئ
على املن�ش�آت ال�صناعية للت�أكد من تطبيق الأ�س�س العامة لل�صحة وال�سالمة املهنية.
 3عقد دورات توعية وتدريب العاملني واملوظفني ملتابعة الأو�ضاع والت�أكد من تنفيذ
الوقاية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املهنية.
4تهيئة كادر متخ�ص�ص يف ال�صحة وال�سالمة املهنية ليتمكن من �إدارة خدمات ال�صحة
وال�سالمة يف مواقع العمل �رشيطة توافر الأجهزة الالزمة لأداء العمل ،وهذا مرتبط
بنتائج الفر�ضية الأوىل التي �أظهرت عدم ر�ضا العاملني الذكور عن تطبيق قواعد
ال�صحة وال�سالمة املهنية و�إجراءتها.
 5العمل على تفعيل دور الهيئات الر�سمية للرقابة والتفتي�ش على �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،وذلك بعقد الندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات و�سن القوانني
والت�رشيعات املتعلقة بهذا اجلانب.
�6رضورة �إدخال مادة ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مناهج التدري�س على خمتلف
املراحل الدرا�سية.
� 7رضورة قيام ممثلي العمال ب�أخذ املبادرة وزيادة فاعليتهم مبا يحقق ت�أمني خدمات
ال�صحة وال�سالمة يف العمل ،وخا�صة يف جمال الوعي الوقائي املهني ،ون�رش مفاهيم
ال�سالمة ،والإكثار من عقد الندوات والدورات واحللقات الدرا�سية اخلا�صة باملو�ضوع.
ÎÕÎ

أ.سالمة سالم

واقع الصحة والسالمة املهنية في
املنشآت الصناعية في فلسطني

املراجع:
1 .1االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني ووزارة العمل الفل�سطينية( ،)2000مبادئ
�أ�سا�سية يف ال�سالمة املهنية ،فل�سطني.
2 .2برنوطي� ،سعاد نائف(� ،)2001إدارة املوارد الب�رشية ،دار وائل للن�رش ،عمان،
�ص.471 ،465:
�3 .3أبو بكر ،عبد الفتاح و�أبو �صالح ،نزية( ،)1989الأمن ال�صناعي ،مطبوعات دم�شق،
دم�شق� ،ص.13:
4 .4البلوى ،عبد اهلل بن �سامل( ،)1998درا�سة و�سائل ال�سالمة و�أثرها على كفاءة العاملني
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