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ب

اإلىداء

إلى الذى عممني أن ارتقى بحكمة وصبر  ...والدى الحبيب ,رحمو هللا
ِ
وديان من نير الرضا  ...أُمي الغالية
رضاك
إلى جسر الحب الصاعد إلى الجنة
ٌ
إلى من يطيب بيا عيش الدىر  ..رفيقة العمر  ....زوجتي
األعزاء
إلى قرة عيني وفرحة عمري ..أبنائي
ّ
إلى خير من أشدد بيم أزري وأشركيم في أمري  ...أخوتي وأخواتي
إلى أخوة لي لم تمدىم أمي  ...أصدقائي وأحبتي
إلى األسمى منا جميعاً شيداء أرض الرباط
إلى أسرى الحرية  ...وجرحانا البواسل
إلييم جميعا أُىــــدي ىذا الجيد المتواضع
عز وجل التوفيق والسداد
سائالً المولى ّ

الباحث


ت

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،الحمد هلل الذي خمق األرض والسموات ،الحمد هلل الذي

أقاؿ العثرات وأنزؿ خي اًر منيا الرحمات ،تعجز قواميس المغة عف تقديـ كممات الشكر ألىل
الفضل ،ولكف بزىد العبارات وببلغتيا ومف باب الوجوب ال بد مف توجيو أسمى آيات الشكر

والتقدير لمف أخذوا بيد ّي نحو إتماـ ىذا العمل المتواضع حتى نيايتو ،وكانت ليـ الوقفات
مف هللا بيا عمي لما استطعت لذلؾ سبيبل.
الداعمة التي لوال أف ّ
وأبدأ شكري لمدكتور الفاضل منارة العمـ /مروان سميم اآلغا المشرؼ عمى ىذه الرسالة ،لما
قدمو مف إثراءات جوىرية طيمة فترة إعداد الرسالة ،فمو مني كل االحتراـ والتقدير ....زاده هللا

عمماً ورفع ًة ...وجزاه هللا كل خير .

وأتقدـ بعظيـ الشكر والتقدير لؤلستاذة الدكتورة  /نياية عبد اليادي التمباني عمى تشريفيا لي

كمناقش داخمي ،وكذلؾ خالص الشكر واالحتراـ لمدكتور /ياسر عبد طو الشرفا المناقش
الخارجي.
وفى ىذا المقاـ يجب أف ال أنسى تقديـ خالص الشكر والتقدير إلى مجمع العمـ جامعة األزىر،

ممثمة بكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية وعمى وجو الخصوص كافة أعضاء الييئة التدريسية في

قسـ إدارة األعماؿ  ،كما أتقدـ بجزيل شكري وعظيـ تقديري إلى كل أولئؾ الذيف تعاونوا بشكل
أو بآخر معي إلتماـ ىذا العمل وعمى وجو الخصوص زوجتي الغالية وأىمي وأصدقائي وزمبلئي

 ،والى العامميف في قطاع الكيرباء مف مديريف وادارييف وميندسيف وفنييف  ،والى كل مف أسدى
لي مشورة وقدـ لي معونة ،ج ازىـ هللا عنا جميعاً خير الجزاء وفي الختاـ الميـ إني أسألؾ
السداد والفبلح ،وأف يكوف عممي ىذا خالصاً لوجيؾ الكريـ ومسخ اًر لرفعة شأف بمدنا فمسطيف
وأمتنا العربية واإلسبلمية ،وفي ميزاف حسناتنا يوـ القيامة.

الباحث


ث

ممخص الدراسة
ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى تقي ػ ػػيـ إجػ ػ ػراءات الص ػ ػػحة والس ػ ػػبلمة الميني ػ ػػة باس ػ ػػتخداـ المعي ػ ػػار الع ػ ػػالمي

 OHSAS 18000مػػف وجيػػة نظػػر العػػامميف الميػػدانييف فػػي قطػػاع الكيربػػاء بمحافظػػات غػزة ،

حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيف الوصػػفي التحميمػػي ،واعتمػػد االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة  ،مسػػتخدماً
العينػػة العش ػوائية الطبقيػػة  ،بمػػح حجػػـ مجتمػػع الد ارسػػة ( )400موظف ػاً مػػف الػػذكور العػػامميف فػػي
قطاع الكيرباء والذيف ليـ احتكاؾ مباشر بخطر المعدات الكيربائيػة  ،تػـ توزيػع ) (196اسػتبانة

كعينة  ،حيث تـ استرداد (  )163استبانة ،بنسبة استرداد (.)83%

وقــــد أظيــــرت الدراســــة عــــدداً مــــن النتــــائ أىميــــا  :وج ػػود درج ػػة مرتفع ػػة م ػػف الموافق ػػة عم ػػى
مح ػػور(السياس ػػة وااللتػ ػزاـ ) ب ػػوزف نس ػػبي ) ،(67.3%وج ػػود درج ػػة متوس ػػطة م ػػف الموافق ػػة عم ػػى
مح ػ ػ ػػاور(التخط ػ ػ ػػيم  ،العممي ػ ػ ػػات والتطبي ػ ػ ػػق  ،مراجع ػ ػ ػػة اإلدارة) وكان ػ ػ ػػت األوزاف النس ػ ػ ػػبية لي ػ ػ ػػذه

المحػػاور) ،(56.6%وجػػود درجػػة متوسػػطة مػػف الموافقػػة عمػػى محػػور(الفحص والتصػػحي ) بػػوزف
نسػػبي ( ،(54.4%وجػػود درجػػة منخفضػػة مػػف الموافقػػة عمػػى محػػور (التحسػػيف المسػػتمر) بػػوزف

نسػبي ) ،)49.0%وكػذلؾ أظيػػرت النتػائف وجػود درجػػة متوسػطة مػف الموافقػػة عمػى جميػع فقػرات

المعيار العالمي  OHSAS 18000بوزف نسبي ).(56.8%

فيمػػا يتعمػػق بػػالمتغيرات الديموغرافيػػة أظيػػرت النتػػائف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي

اسػػتجابات المبحػػوثيف تعػػزى لمتغيػػر العمػػر باسػػتثناء المحػػور الخػػامس (مراجعػػة اإلدارة ) حيػػث

ُوجد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصػائية لصػال العػامميف األقػل سػناً ،وبينػت النتػائف عػدـ وجػود
فروؽ ذات داللة إحصائية تعػزى لمتغيػر المسػتوى التعميمػي باسػتثناء المحػور السػادس (التحسػيف

المس ػػتمر) حي ػػث ُوج ػػد أف ىن ػػاؾ ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية لص ػػال الع ػػامميف م ػػف حمم ػػة درج ػػة
البكػػالوريوس عمػػى العػػامميف مػػف حممػػة درجػػة الػػدبموـ  ،وأظيػػرت النتػػائف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصػػائية تعػػزى لمتغيػر سػػنوات الخبػرة ،باسػػتثناء محػػوري (السياسػػة وااللتػزاـ  ،التخطػػيم ) حيػػث
بينت النتائف عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػال العػامميف ذوى سػنوات الخبػرة األقػل ،

وكػػذلؾ ع ػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات المبحػػوثيف تعػػزى لمتغيػػر طبيعػػة

العمل  ،باستثناء المحػور السػادس (التحسػيف المسػتمر) حيػث أظيػرت النتػائف وجػود فػروؽ ذات
داللة إحصائية لصال العامميف الذيف يعمموف كميندسيف ميكانيكييف عمى حساب العامميف الذيف
يعمموف كفنييف كيرباء.


ج

أوصـت الدراسـة بضػرورة تػوفير اإلدارة العميػا فػي قطػاع الكيربػاء بمحافظػات غػزة لكميػات كافيػة
ومناسبة مف الموارد البلزمة لتنفيذ إجػراءات الصػحة والسػبلمة المينيػة ،أىميػة تجييػز بيئػة العمػل

بشػػكل آمػػف وسػػميـ  ،ضػػرورة وضػػع خطػػة عمػػل لمتعامػػل مػػع الحػػاالت الطارئػػة التػػى قػػد تواجػػو
العػػامميف ،التأكيػػد عمػػى أىميػػة وج ػود متخصصػػيف فػػي الصػػحة والسػػبلمة المينيػػة لتقػػديـ المشػػورة

وقت الحاجة ،أىمية التشػاور مػع العػامميف وأخػذ اقت ارحػاتيـ ومتابعػة أي شػكاوى محتممػة ،ضػرورة

القيػػاـ باتخػػاذ اإلج ػراءات التصػػحيحية لح ػوادث العمػػل لضػػماف عػػدـ تكرارىػػا مسػػتقببلً ، ،وأىمي ػػة
االلتػ ػزاـ بمراجع ػػة ى ػػذه اإلجػ ػراءات بش ػػكل دوري وتحس ػػينيا باس ػػتمرار ،كم ػػا ق ػػدمت مجموع ػػة م ػػف
التوصيات لجيات مختمفة يقع عمى عاتقيا االىتماـ بالصحة والسبلمة المينية.


ح

ABSTRACT
The study aimed to evaluate occupational health and safety measures in
organizations by using the international standard OHSAS 18000 from
the perspective of field workers in the electricity sector in Gaza
Governorates. The researcher used the “Descriptive Analytical”
approach. he used a questionnaire as a study tool, and he used a
"Stratified Random Sample” to explore viewpoints of the study sample
which was (400) male employees who work in the electricity sector and
have direct contact with the danger of electrical equipment's. Collected
questionnaires were (163), with a response rate of (83%).
The study reached many results such as: there is a high degree of
agreement on the (commitment & policy) dimension gain a rate of
(67.3%), also presence of a medium degree of agreement on the
(planning, implementation & correction and management review)
dimensions gained a rate of (56.6(,presence of a medium degree of
agreement on the )operation, checking (dimension gain rate of
(54.4%),presence of a low degree of agreement on the (continual
improvement) dimension gain a rate of (49.0%), presence of a medium
degree of agreement on all the paragraphs of the international standard
OHSAS 18000 with rate ( 56.8%).with reference to the demographic
variables The results shows There are no significant differences at a
significant level (α ≤ 0.05) in the responses of the study sample due to
the employee's age, expect the fifth dimension ( management review ) It
was found that there are significant differences in favor of the younger
workers, There are no significant differences at a significant level (α ≤
0.05) due to the level of education, expect the sixth dimension
(continuous improvement), it was found that there are significant
differences in favor of the workers bachelor's degree on the workers
diploma degree, There are significant differences at a significant level (α
≤ 0.05) due to the years of experience, expect the first and the second
dimensions ( commitment & policy and planning ) , it was found that
there are no significant differences in favor of workers with less years of
experience, There are no significant differences at a significant level (α ≤
0.05) in the responses of the study sample due to the nature of work,
expect the sixth dimension (continual improvement ) it was found that
there are significant differences in favor of mechanical engineers on the
workers who work as Electricity technician.


خ

The Study recommendations: The need of the management to provide
adequate and appropriate amounts of resources for implementation of
policies and procedures for occupational health and safety, prepare
workplace with safety equipment's, set action plan to deal with
emergency events which may faces the workers, presence occupational
health and safety specialists in order to provide advices to the workers
when they need, confirm that consulting with workers and taking their
opinion and follow-up complaints, take corrective procedures for work
accidents to avoid they are not repeated in the future, confirm that the
management is committed to review the occupational health and safety
measures periodically, and improve it continuously, also It also provided
a set of recommendations for various actors concerned with occupational
health and safety.
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مقدمة
إف األمف والحفاظ عمي صحة وسبلمة العامميف مف أىـ األمور التي يجب االىتماـ بيا في أي
ّ
منظمة وذلؾ بتوفير بيئات عمل آمنة خالية مف مسببات الحوادث أو اإلصابات حيث تعتبر
إجراءات الصحة والسبلمة المينية ىدؼ أساسي وضرورة ممحة لكافة المنظمات والمجتمعات،
ومع تطور الحياة وزيادة تعقيداتيا زادت الحوادث والمخاطر التي يتعرض ليا اإلنساف وخاصة
في األماكف الصناعية ال سيما في قطاع الكيرباء.
ولمحرص عمى أمف وسبلمة العنصر البشرى الذي يعتبر بمثابة الدـ الذي يجرى في عروؽ
المنظمة يجب أف تُحاط العمميات الصناعية وبيئة العمل بكل عوامل األمف والسبلمة وذلؾ
بيدؼ ضماف سبلمة العنصر البشري بشكل خاص وسبلمة المنظمات بشكل عاـ  ،ولتحقيق
ذلؾ البد مف معرفة مصادر الخطر المحيطة ببيئة العمل ووقاية العامميف مف أخطارىا.
ومف ناحية أخرى تزايد اىتماـ التشريعات الحكومية في إصدار قوانيف تنص عمى حماية حقوؽ
وسّنت القوانيف
العامميف والزاـ أصحاب العمل بيا  ،وخاصة االىتماـ بالصحة والسبلمة المينية ُ
والتشريعات وانعقدت المؤتمرات المحمية والدولية المتبلحقة اليادفة لحماية اإلنساف في العمل
مثل االتفاقية الدولية (اتفاقية السبلمة والصحة والمينية) رقـ  155لعاـ  1981والتي تيدؼ إلى

الوقاية مف الحوادث واإلصابات الصحية الناجمة عف العمل والتقميل مف المخاطر المرتبطة

ببيئة العمل باإلضافة إلى قانوف العمل الفمسطيني رقـ  7الصادر لسنة  ( 2000اليابيل
وعايش ، 2012 ،ص.)84
دوليا قاعدة
ويعتبر المعيار العالمي  OHSAS 18000لمصحة والسبلمة المينية المعموؿ بو ً
أساسية لتمكيف الجيات المطبقة لو سواء منظمات القطاع الخاص والعاـ مف التحكـ في
المخاطر المتصمة بالصحة والسبلمة المينية وتحسيف أدائيا ( راشي ، 2011 ،ص.)172

ونظ اًر ألف قطاع الكيرباء مف القطاعات الميمة بل وبالغة األىمية لكافة شرائ المجتمع فكاف
ىذا ىو الدافع األساسي إلجراء ىذه الدراسة آمبلً في تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية
المحيطة بالعامميف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة باستخداـ المعيار العالمي OHSAS

 ،18000مف أجل وضع التوصيات التي تعمل عمى تعزيز مفيوـ إجراءات وبرامف الصحة
والسبلمة المينية وتطبيقيا لخمق بيئة عمل آمنة لمعامميف في قطاع الكيرباء األمر الذى ينعكس

عمى استمرار ىذا القطاع في تقديـ خدماتو بالمستوي المرضى لمجميع.
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أوالً  :مشكمة الدراسة
تعتبر إجراءات الصحة والسبلمة والمينية مف المواضيع الميمة جدا والحساسة نظ اًر لخطورة
عدـ االلتزاـ بيا وقد لقيت اىتماما كبي ار مف المختصيف وأرباب العمل وأصحاب القرار نتيجة

لمتقدـ التكنولوجي والتوجو نحو القطاع الصناعي وذلؾ باعتباره استراتيجية فعالة في عممية

الت نمية االقتصادية وتحسيف أداء العامميف مف جية  ،باإلضافة لمحد مف شب إصابات وحوادث
العمل المميتة مف جية أخرى ( قويدر ، 2009 ،ص.)16

إف الصحة والسبلمة المينية يتـ التعامل معيا في بعض المنظمات عمى أنيا نظاـ إداري
ّ
مستقل يتولى ميمة تحديد مخاطر العمل ومراقبتيا باستمرار  ،والعمل عمى الحد منيا واالمتثاؿ
لتشريعات الصحة والسبلمة المينية والتحسيف المستمر ألدائيا ( السماؾ ، 2012 ،ص 83

).

وقد أصبحت برامف الصحة والسبلمة المينية مف أىـ األمور التي تتضمنيا أية استراتيجية ألى
منظمة ميما كاف المجاؿ الذي تعمل فيو ،وتعمل بعض المنظمات عمى تأسيس إدارة مستقمة

ضمف ىيكميا التنظيمي تعنى بشؤوف الصحة والسبلمة المينية وتضع القواعد والبرامف والقوانيف

والتعميمات المختمفة لضماف سبلمة العامميف والممتمكات البيئية بشكل عاـ ( حسيف ، 2009 ،

ص .) 74
ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة الخاصة بموضوع البحث الحظ وجود بعض
وبناء عمى
القصور في تطبيق معايير الصحة والسبلمة المينية في بعض المنظمات ،حيث أنو
ً
دراسة أعدىا معيد السبلمة والصحة المينية في فمسطيف ىدفت إلى استقصاء واقع السبلمة
والصحة المينية في قطاعي اإلنتاج والخدمات حيث جاءت أبرز نتائجيا أف ( )%90مف

المؤسسات العاممة بمحافظات غزة تفتقر إلى تنفيذ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في بيئة

العمل ،وأف ( )%80مف ىذه المؤسسات تفتقر إلى سياسة واضحة لمحد مف المخاطر واألمراض
المينية التي يتعرض ليا العماؿ في بيئة العمل ضمف خططيـ االستراتيجية ،وفي العاـ

( )2015أظيرت إحصائيات و ازرة العمل ارتفاع ممحوظ في مستوى اإلصابات والوفيات الناتجة
عف الحوادث المختمفة التي تقع في بيئة العمل والتي تعزييا الدراسة إلى ضعف االلتزاـ

باشتراطات ومعايير السبلمة والصحة المينية في مؤسسات قطاعي اإلنتاج والخدمات (معيد

السبلمة والصحة المينية -فمسطيف .) www.iosh.ps
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وفي دراسة ( الشمري  )2009 ،وجد الباحث فجوة كبيرة في تطبيق معايير الصحة والسبلمة

المينية  ،كما أظيرت نتائف دراسة ( العويوي  ) 2008 ،أف منشآت القطاع الخاص بمنطقة
جنوب الضفة الغربية في فمسطيف ال تيتـ بتعزيز وتطبيق مفيوـ الصحة والسبلمة المينية ،وأف
مجموعة مف العامميف تعرضوا لبعض الحوادث ،إضافة إلى ذلؾ فإف جميع الدراسات السابقة

الخاصة بموضوع البحث أوصت بتبني معايير محددة وعالمية في مجاؿ الصحة والسبلمة
المينية وذلؾ لموصوؿ لميدؼ المنشود في تحقيق صفر حادث في العمل ومنيا دراسة

ىدار( ، )2012ودراسة راشي(.)2011

ومع ذلؾ تعتبر ىذه الدراسة الوحيدة – عمى حد عمـ الباحث – التى استخدمت معيار عالمي

في تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية  ،بخبلؼ الدراسات السابقة التى تناولت ىذه
اإلجراءات بعيداً عف المعايير العالمية في التقييـ  ،كذلؾ ستقدـ الدراسة توصيات مفصمة
وموزعة عمى أصحاب الشأف.

ومف خبلؿ اىتماـ الباحث بيذا الموضوع وعممو كرئيس قسـ التشغيل في إدارة النقل الكيربائي
التابعة لسمطة الطاقة والموارد الطبيعية ومقرىا في محطة توليد كيرباء غزة الحظ وجود بعض

القصور في تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في مكاف العمل  ،وكذلؾ وصوؿ بعض

الشكاوى المختمفة مف العامميف الميدانييف تتعمق بإجراءات الصحة والسبلمة المينية حيث تنبو
لدى الباحث تفكير في مدى تبنى المنظمات في قطاع الكيرباء لتمؾ اإلجراءات فرأى أف يقوـ

بتقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في ضوء المعيار العالمي  OHSAS 18000وذلؾ

بيدؼ تشخيص الفجوة بيف متطمبات المعيار العالمي والواقع الفعمي باستخداـ أبعاد المعيار
عمى أمل أف يساعد ذلؾ في تجنب وقوع العديد مف حاالت الوفاة واإلصابة بيف العامميف في
قطاع الكيرباء بمحافظات غزة والذى يمثل مشكمة كبيرة في كافة المنظمات عمى اختبلؼ

أنواعيا  ،ألف إصابة العنصر البشرى لو أبعاد إنسانية فضبلً عف األضرار المادية في
المنظمات.

وبناء عمى ما سبق وجد الباحث أنو مف الضروري تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق

المعيار العالمي  ، OHSAS 18000بما يقمل الجيد المبذوؿ مف قبل العامميف  ،وتقميل
التكاليف اإلضافية  ،والحفاظ عمى صحة وسبلمة العامميف.

وعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي :
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ما ىو تقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة باستخدام

المعيار العالمي  OHSAS 18000من خالل األبعاد التالية ( االلتزام والسياسة  ,التخطيط ,
العمميات والتطبيق  ,الفحص والتصحيح  ,مراجعة اإلدارة  ,التحسين المستمر ) ؟
ثانياً  :أسئمة الدراسة
 .1ما مدى التزاـ اإلدارة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات
غزة وفقاً لممعيار العالمي  OHSAS 18000؟

 .2ىل يوجد تخطيم إلجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات
غزة وفقاً لممعيار العالمي  OHSAS 18000؟

 .3ما مدى تطبيق متطمب العمميات والتطبيق إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وفقاً
لممعيار العالمي  OHSAS 18000في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة؟
 .4ما مدى تطبيق متطمب الفحص والتصحي

إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وفقاً

لممعيار العالمي  OHSAS 18000في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة؟

 .5ما مدى تطبيق متطمب مراجعة اإلدارة إلجراءات وسياسات الصحة والسبلمة المينية
وفقاً لممعيار العالمي  OHSAS 18000في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة؟

 .6ما مدى تطبيق متطمب التحسيف المستمر وفقاً لممعيار العالمي OHSAS 18000
في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة؟

 .7ىل توجد اختبلفات في درجة استجابة المبحوثيف ألداة القياس المتعمقة بإجراءات الصحة

والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية

(العمر ،المؤىل العممي ،سنوات الخبرة  ،طبيعة العمل ) ؟
ثالثاً  :متغيرات الدراسة

يتـ تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات باستخداـ المعيار العالمي OHSAS
 18000والمتضمف األبعاد التالية ( :السياسة وااللتزاـ  ،التخطيم  ،العمميات والتطبيق

،الفحص والتصحي  ،مراجعة اإلدارة  ،التحسيف المستمر )
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المتغيرات الديموغرافية ( العمر ,المستوى التعميمي  ,سنوات الخبرة  ,طبيعة العمل )
المعيار العالمي OHSAS 18000
لتقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية

.1السياسة وااللتزام
.2التخطيط

تقييم إجراءات

.3العمميات والتطبيق

الصحة والسالمة
المينية في المنظمات

.4الفحص والتصحيح
.5مراجعة اإلدارة
.6التحسين المستمر

شكل رقم ) :)1.1متغيرات الدراسة

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة واإلطار النظري)(2016

رابعاً  :أىداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداؼ التالية:
 .1تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية المطبقة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة

في ضوء المعيار العالمي . OHSAS 18000

 .2المساىمة في زيادة الوعي لئلدارة والعامميف بأىمية المفاىيـ المتعمقة بالصحة
والسبلمة المينية وذلؾ مف خبلؿ المعيار العالمي . OHSAS 18000

 .3تعريف اإلدارات العميا في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة بالمعيار العالمي

.OHSAS 18000
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 .4تمكيف اإلدارة مف تحسيف كفاءة وفعالية إجراءات الصحة والسبلمة المينية مف

خبلؿ تطبيق أبعاد المعيار العالمي . OHSAS 18000

 .5التعرؼ عمى الفجوة في إجراءات الصحة والسبلمة المينية المستخدمة في قطاع
الكيرباء بمحافظات غزة.

 .6التعرؼ عمى االختبلفات في درجة استجابة أفراد

عينة الد ارسة حوؿ تقييـ

إجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات العاممة بقطاع الكيرباء في محافظات

غزة تعزى لممتغيرات الديموغرافية ( العمر -المؤىل العممي– سنوات الخبرة – طبيعة

العمل ).

 .7التوصل إلى مجموعة مف التوصيات التي تساىـ في تحسيف إجراءات الصحة

والسبلمة لدى العامميف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.

 .8توجيو أنظار المنظمات نحو تبنى معيار الصحة والسبلمة المينية OHSAS
 18000لما لو مف تأثير إيجابي عمى العامميف في ىذه المنظمات.
خامساً  :أىمية الدراسة
تتمثل أىمية الدراسة في الجوانب التالية:
أ .األىمية العممية ( النظرية ) :تبرز أىمية ىذه الدراسة العممية في أنيا:
 -تسمم الضوء عمى موضوع إداري ميـ وىو الصحة والسبلمة المينية .

 تقدـ إطار معرفي عف المعيار العالمي  OHSAS 18000بما يسيـ في تطبيقإجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات بما يتوافق مع ما ورد في ىذا
المعيار.

 إثراء المكتبة العربية بمثل ىذه الدراسات حيث ىناؾ نقص واض – عمى حد عمـالباحث -في مصادر المعرفة في ىذا المجاؿ.

 تسيل الدراسة عمل الباحثيف الراغبيف في إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسةواالستفادة مف اإلطار النظري والنتائف المتحصل عمييا.
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ب .األىمية العممية ( التطبيقية ) :تكمف أىمية الدراسة التطبيقية في :
 توعية اإلدارة والعامميف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة حوؿ موضوع الصحةوالسبلمة المينية والذى يعتبر مف أكثر المواضيع أىمية في المنظمات.

 محاولة تشخيص الفجوة بيف الواقع الفعمي ومتطمبات المعيار العالمي 18000في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.
-

OHSAS

البحث في الكيفية التي يتـ مف خبلليا تطبيق ىذا المعيار بأبعاده المختمفة في قطاع

الكيرباء بمحافظات غزة األمر الذي يحافظ عمى تحسيف جودة البيئة المينية.

 تعتبر ىذه الدراسة مف أوائل الدراسات – عمى حد عمـ الباحث  -التى حاولت تقييـإجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات العاممة بقطاع الكيرباء في فمسطيف

باستخداـ المعيار العالمي  OHSAS 18000وفق أسس ومنيجية عممية واضحة،

وبالتالي ُيؤمل أف تسيـ النتائف التي ستحققيا ىذه الدراسة وتوصياتيا في تحقيق النقمة
النوعية في تحسيف إجراءات الصحة والسبلمة المينية وتطويرىا وتوعية العامميف
بضرورة تطبيقيا حسب ما ورد في ىذه الدراسة.
سادساً :حدود الدراسة

سوؼ تقتصر حدود الدراسة عمى ما يمي:
 .1الحدود المكانية :سوؼ تُطبق ىذه الدراسة عمى العامميف الميدانييف في قطاع
الكيرباء في محافظات غزة والذى يشمل ( شركة توليد كيرباء غزة – محطة التحويل
الغربية التابعة لسمطة الطاقة والموارد الطبيعية – شركة توزيع كيرباء محافظات غزة ).

 .2الحدود الزمانية :العاـ الدراسي . 2015-2016

 .3الحدود البشرية :سوؼ تطبق ىذه الدراسة عمى العامميف الميدانييف في قطاع
الكيرباء والذيف ليـ تعامل مباشر بخطر المعدات الكيربائية.

 .4الحدود الموضوعية :تقتصر ىذه الدراسة عمى تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة
المينية باستخداـ المعيار العالمي  OHSAS 18000بأبعاده التي تـ سردىا سابقاً.
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سابعاً :مصطمحات الدراسة
تحقيقاً ألغراض الدراسة ،تـ تعريف المصطمحات التالية :
 .1الصحة والسالمة المينية
بحسب ما أورد  (2006 , P.4( Tadesse & Admassuتُجمع منظمة الصحة
العالمية ) (WHOمع منظمة العمل الدولية ) (ILOفي تعريف مشترؾ لمسبلمة
والصحة المينية عمى أنيا ذلؾ العمـ الذي ييدؼ إلى الحفاظ عمى أعمى درجة ممكنة

مف سبلمة العامميف البدنية والعقمية وكذلؾ تحقيق الرفاه االجتماعي لمعامميف في جميع

الميف مع منع االنحرافات الصحية التي تسببيا ظروؼ العمل ،وتعتبر منظمة الصحة

العالمية ) )WHOأف مسؤولية تطبيق السبلمة والصحة المينية تقع عمى عاتق جميع
العامميف.

ويعرفيا المشاقبة (  ، 2010ص ) 23بأنيا عمـ ييتـ بالحفاظ عمى سبلمة وصحة
ُ
الفرد العامل مف خبلؿ توفير بيئات عمل آمنة وصحية ،تكوف خالية مف مسببات
الحوادث واإلصابات واألمراض المينية ،وىي أيضاً مجموعة مف اإلجراءات والقواعد
تيدؼ إلى الحفاظ عمى اإلنساف مف خطر اإلصابة والحفاظ عمى الممتمكات مف خطر

التمف والضياع.

 .2المعيار العالمي OHSAS 18000
ىي مواصفة خاصة لجوانب الصحة والسبلمة المينية ,وتسمى بسمسمة تقييـ الصحة

والسبلمة المينية Occupational Health Safety Assessment Series

) ,(OHSASوقد تـ تعريف ىذا المعيار مف معيد المواصفات البريطانية ( British
 ) Standards Institution-BSIعمى أنو وثيقة تتضمف متطمبات الصحة

والسبلمة المينية الفعالة  ،وتيدؼ إلى تقميل المخاطر بالتزامف مع األداء الجيد  ،كما
أف تسجيل نظاـ اإلدارة المعتمد عمى ىذا النموذج يشير إلى مسؤولية الشركة تجاه

العامميف والزبائف والمجتمع ككل  ،وتُؤكد ىذه الوثيقة عمى أف الشركة تقوـ بكل ما
بوسعيا لتقميل مخاطر الصحة والسبلمة المينية  ،بما يعزز مف فوائد النظاـ اإلداري

الفعاؿ  ،ورفع مستوى أداء قوة العمل ،ويذكر معيد المواصفات البريطانية  BSIوىى

الجية التى أصدرت ىذا المعيار أف األبعاد الرئيسية ليذا المعيار ىي ستة أبعاد رئيسية
كالتالي :
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 االلتزام والسياسة-

التخطيط

 -العمميات والتطبيق

Commitment and policy
Planning

Implementation and operation

 -الفحص والتصحيح

Checking & Correction

التحسين المستمر

Continual Improvement

 مراجعة اإلدارة-

Management Review

 .3قطاع الكيرباء:
ُيقصد بقطاع الكيرباء جميع األطراؼ المسؤولة عف توفير التيار الكيربائي لممواطنيف
وىى كالتالي ( سمطة الطاقة والموارد الطبيعية :) 2016،

 -شركة توليد كيرباء غزة:

وىى المسؤولة عف توليد الكيرباء.

 سمطة الطاقة والموارد الطبيعية ( إدارة النقل الكيربائي ):وىى تستمـ الكيرباء المولدة مف جانب محطة التوليد وتعالجيا في محطة التحويل

الغربية ومف ثـ تقوـ بنقميا إلى شبكة التوزيع الخارجية  ،وتقوـ سمطة الطاقة والموارد

الطبيعية بشراء الوقود البلزـ لتشغيل محطة توليد كيرباء غزة.

 -شركة توزيع كيرباء محافظات غزة:

وىى التي تستمـ الكيرباء المعالجة مف جانب سمطة الطاقة والموارد الطبيعية وتوصميا

لجميع المستيمكيف.

 .4العاممين الميدانيين في قطاع الكيرباء
ىـ جميع العامميف الذيف لدييـ احتكاؾ مباشر بالمعدات الكيربائية وقد يتعرضوا

لمخاطرىا ( سمطة الطاقة والموارد الطبيعية .) 2016،
 .5المنظمة

يذكر محسف(  ،2008ص  ) 90بأف المنظمة تعنى تنظيـ ،مأخوذة مف تنظيـ ُينظـ
ف
بناء عميو  ،فالمنظمة ىي كياف يتمثل
تنظيماً  ،حيث يكو ليذه المنظمة نظاـ تتأسس ً
في اجتماع مجموعة مف البشر لمقياـ بأنشطة محددة لتحقيق نتائف ومنافع مشتركة
يستفيد منيا ىؤالء البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.
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ثامناً  :الصعوبات التي واجيت الباحث
أ .عدـ تعاوف بعض أفراد العينة مف حيث قبوؿ تعبئة االستبانة.

ب.ندرة الكتب والدراسات السابقة -عمى حد عمـ الباحث  -التي تناولت المعيار العالمي
 ،OHSAS 18000وخاصة المراجع المحمية والعربية منيا.
ت.الصعوبة في ربم النتائف المتعمقة بعبلقة بعض أبعاد المعيار العالمي OHSAS
 18000مع دراسات أخرى نظ اًر لندرة الدراسات السابقة التي تناولت ىذا المعيار
العالمي.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األول  :الصحة والسالمة المينية
المبحث الثاني  :المعيار العالمي OHSAS 18000
المبحث الثالث  :قطاع الكيرباء بمحافظات غزة
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المبحث األول  :الصحة والسالمة المينية
مقدمة :
إف التطور التكنولوجي الذى يشيده العالـ وما صاحبو مف تطور في شتى المجاالت نتف عنو

الكثير مف المخاطر التي ينبغي عمى اإلنساف إدراكيا وأخذ الحيطة والحذر مف الوقوع في
مسبباتيا ،ومما الشؾ فيو أف أغمب المنظمات تحتاج ألف تعمل في بيئة عمل آمنة وصحية
وخالية مف المخاطر وىو ما يبرز أىمية الحاجة إلجراءات تقوـ بيا المنظمة مف أجل تعزيز

فرص إيجاد بيئة العمل السميمة .
ويعتبر اليدؼ األساسي الذي يحدد كفاءة وفاعمية الصحة والسبلمة المينية ىو الحفاظ عمى
األفراد العامميف في مكاف العمل ،وذلؾ عف طريق الكشف عف المخاطر واألسباب المؤدية لتمؾ
المخاطر واتخاذ اإلجراءات واالحتياطات المناسبة لوقاية العامميف وايجاد بيئة عمل خالية مف

األخطاء التى تؤثر عمى صحة العامميف وسبلمتيـ ( السماؾ ، 2012 ،ص .) 82
ومف جانب آخر فإف توفير بيئة عمل آمنة أصب ىدفاً استراتيجياً تسعى جميع المنظمات

لتحقيقو لما لو مف انعكاسات عمى سبلمة العامميف وحماية الممتمكات وأصحاب العمل في نفس

الوقت ،ما يؤدي إلى تخفيف األعباء االقتصادية واالجتماعية عمى المنظمة ويخفف أيضاً مف
اآلثار النفسية والجسدية التي يتعرض ليا العامموف ،األمر ذاتو الذي دفع إلى االىتماـ بموضوع

الصحة و السبلمة المينية عمى مستوى الدولة ،تمثل ذلؾ في عدة صور مف أىميا سف القوانيف

والتشريعات التي تحرص عمى رفع مستوى األماف والسبلمة داخل المنظمات (المشاقبة, 2010 ،
ص.) 22

ولما كانت إدارة المنظمة تبذؿ جيوداً كبيرة في توفير القوى العاممة ذات الكفاءة العالية ،فإف

عمييا االىتماـ باألفراد العامميف وتوفير مواقع عمل مناسبة ليـ ،تتوافر فييا الظروؼ والشروط

البيئية المناسبة والمحافظة عمى سبلمتيـ وصحتيـ ،إذ أنو مف غير الممكف والمعقوؿ أف يطمب
مف الفرد العامل إنجاز ما عميو مف مياـ وواجبات في ظل ظروؼ عمل ال تتوافر فييا
المقومات األساسية واإلجراءات التي تراعي أمور السبلمة والصحة المينية ( سالـ،2009،

ص)144

وبناء عمى ما سبق فإننا نستطيع القوؿ أف االىتماـ بالصحة والسبلمة المينية لمموارد البشرية

العاممة في المنظمة ُيؤثر بشكل كبير عمى رغبتيـ ومقدرتيـ عمى العمل وبالتالي عمى مستوى
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أدائيـ وانتاجيتيـ وبالنتيجة إنتاجية المنظمة ككل  ،باإلضافة إلى ارتباط مدى اىتماـ وعناية
المنظمة بصحة أفرادىا بمستوى الرضا الوظيفي لدييـ بشكل مباشر ،ىذا ناىيؾ عف تزايد

التشريعات والقوانيف الحكومية وتنامى دور نقابات العماؿ التى تدعو إلى االىتماـ بصحة

العامميف وسبلمتيـ.

أوالً  :تعريف الصحة والسالمة المينية
يوجد تعريفات متعددة ومختمفة لمصحة والسبلمة المينية  ،حيث يعرفيا مشعمي (، 2011

ص ( 89بأنيا سمسمة مف اإلجراءات والنظـ الخاصة بحماية األرواح والمنشآت وسبلمتيا مع
استمرار أكبر قدر ممكف مف اإلنتاجية في كل الظروؼ ،ويتـ ذلؾ عف طريق تحديد وتقييـ

المخاطر المرتبطة بمكاف وظروؼ العمل كاإلصابات واألمراض المينية التي يتعرض ليا

العامموف في مكاف العمل.

وتميز الشمري (  ، 2009ص  ) 103بيف مصطمحي السبلمة والصحة في كوف الصحة
ّ
تتعمق بصحة الجسد والعقل والجوانب االجتماعية الكاممة ،وليس مجرد وجود األمراض مف
عدميا ،وأما السبلمة فيي تشير إلى الخمو مف المخاطرة غير المقبولة ومف الضرر الشخصي،

في حيف أف السبلمة والصحة المينية معاً تعني ذلؾ المجاؿ الذي ييدؼ إلى حماية مختمف

فئات العمل مف التأثيرات الصحية الخطرة الفورية وكذلؾ بعيدة المدى ،والتي يمكف أف تنجـ عف

المخاطر المرتبطة بالعمل.

وتّمخص موسى ( ، 2007ص  ) 10مفيوـ الصحة و السبلمة المينية في أنو ذلؾ المجاؿ
ُ
الذي ييدؼ إلى حماية العنصر البشري بالدرجة األولى ومف ثـ بقية عناصر اإلنتاج في جميع
المؤسسات مف مختمف األضرار ،مف خبلؿ البحث عف األسباب الحقيقية لحوادث العمل

واألمراض المينية مف مصادرىا والعمل عمى معالجتيا ومنع تكرارىا ،وىذا يحدث أيضاً عف
طريق التشابؾ مع العموـ األخرى مثل عموـ الصحة واألوبئة والعموـ االجتماعية والنفسية.
ويرى طاحوف(  ، 2006ص  ) 21أف الصحة و السبلمة المينية ىي مجموعة برامف تركز
عمى نجاح العمميات اإلنتاجية مع تفادي وقوع الحوادث واألخطار قدر المستطاع ،وتشمل ىذه

البرامف كل مف:

 -الفرد :باعتباره أىـ ما تركز عميو ىذه البرامف .
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 اآلالت :باعتبارىا األداة المحققة إلنجاز العممية اإلنتاجية بنجاح وفق الخطم الموضوعة. االقتصاد :يتحقق النمو االقتصادي مف خبلؿ زيادة اإلنتاج في إطار الجودة المستمرة. المجتمع :إذ تعد الرفاىية المجتمعية مف األىداؼ المشتركة بيف معظـ المنظمات ،كمساىمةمنيا في تحقيق التنمية المستدامة.
عرؼ الباحث الصحة والسبلمة المينية بأنيا مجموعة
ومف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ُي ّ
مف اإلجراءات التى تتبعيا المنظمات مف أجل الحفاظ عمى صحة وسبلمة العامميف مف
المخاطر المسببة لمحوادث واإلصابات واألمراض ،والعمل عمى معالجتيا وتجنب الوقوع فييا ،
باإلضافة لمراعاة ظروؼ العمل المختمفة وكذلؾ تعريف العامميف بكيفية التعامل مع اآلالت

والمعدات بطريقة سميمة لمحفاظ عمييا مف التمف ،لما لذلؾ مف تأثير كبير عمى صحتيـ وكفاءة

العممية اإلنتاجية.

ثانياً  :أىداف الصحة والسالمة المينية
تتمخص أىداؼ الصحة والسبلمة المينية في حماية عناصر اإلنتاج مف الضرر والتمف الذي
يمحق بيا مف جراء وقوع حوادث واصابات العمل ؛ وذلؾ عف طريق تطبيق مجموعة مف
اإلجراءات واالحتياطات الوقائية بيدؼ تأميف بيئة عمل آمنة خالية مف المخاطر ومنيا عمى

سبيل المثاؿ (اليابيل وعايش  ,2012،ص:)29
 .1تخفيض النفقات المتعمقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل واألمراض
المينية وتكاليف استبداؿ العامل وتدريب مف يحل محمو والنفقات التي تترتب عف ذلؾ مف
تأخير في إنجاز العمل ومواعيد التسميـ.

 .2حماية عناصر اإلنتاج مف التمف والضياع نتيجة لحوادث العمل ،ويشمل اآلالت واألماكف
واألجيزة والمعدات والمواد.

 .3تخفيض تكمفة اإلنتاج وذلؾ بتوفير األمواؿ التي قد تُدفع نتيجة وقوع حوادث العمل مف
تعويضات ومصاريف عبلج ونقل واصبلح واستبداؿ المعدات واألجيزة أو المنشآت التي
تتعرض لمتمف والدمار.
 .4حماية العامميف ،وتتمثل في اآلتي كما أورد أبوزيد ودمحم (  , 2011ص:(883-884
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الدنيا
أ .الحماية مف المخاطر وتشمل إزالة الخطر مف منطقة العمل نيائياً ،أو تقميمو إلى الحدود ُ
إذا لـ تتـ إزالتو ،وكذلؾ توفير معدات الوقاية الشخصية لمعامميف عند استحالة منع حدوث

الخطر.
ب .توفير الجو الميني السميـ ،ويشمل اإلضاءة المناسبة ،والرطوبة ودرجة الح اررة المناسبة
لمعمل ،وكذلؾ توفير عوامل األماف النفسي والطمأنينة.
 .5حماية المنشأة وتشمل تصميـ الييكل المعماري بطريقة تُسيل عممية الصحة والسبلمة
المينية ،و الحفاظ عمى المواد واآلالت مف التمف والفقداف ،وأيضاً تحقيق االنسجاـ البدني
والنفسي بيف العامل وعممو.

 .6توفير متطمبات الصحة والسبلمة المينية ،وتتمثل في اآلتي كما ذكر المشاقبة ( ،2010
ص: ( 27-29

 إيجاد بيئة وظروؼ عمل آمنة تحقق الحماية لمعنصر البشري والمادي. التقميل مف القمق والضغم النفسي لدى العامميف. توفير األمف والطمأنينة والحماية والضماف االجتماعي لمعامميف. تنمية شعور العامل بالمسؤولية تجاه نفسو وجعمو متفيماً ومقتنعاً بإجراءات الصحة والسبلمةالمينية.

ثالثاً :الصحة والسالمة المينية في النظريات اإلدارية
تضمنت بعض النظريات اإلدارية مفيوـ الصحة والسبلمة المينية في نصوصيا في عدة

مسميات ومضاميف ،وركزت في تصنيفاتيا عمى إبراز ىذا المفيوـ وأىميتو بالنسبة لمفرد
والمنظمة ،كذلؾ كيفية تطبيق ما يتضمنو مفيوـ الصحة والسبلمة المينية داخل المنظمة نظرياً

وعممياً ،و اختمف تحميميا ليذا الموضوع ،حسب اختبلؼ وجية نظر كل مفكر ومف بيف

النظريات التي تناولت الصحة والسبلمة المينية ما يمى:
أ  .نظرية ماسمو لمتدرج اليرمي لمحاجات

يوض عبد العميـ (  ،2007ص  ) 88-89أف نظرية ماسمو لمتدرج اليرمى تندرج ضمف

مجاؿ الحاجات اإلنسانية  ،وأف ىذه النظرية تقوـ عمى أساس السموؾ اإلنساني الذي يتأثر
16

بالحاجات ،وأف ىذه الحاجات تحتاج لعممية اإلشباع  ،وتختمف درجة حاجة الفرد ليا وفقاً

ألىميتيا النسبية.




تحقيق الذات
الحاجة لمتقدير






الحاجات االجتماعية
حاجات األمن والطمأنينة
الحاجات الفسيولوجية


شكل رقم ( :) 2.1ىرم ماسمو لمحاجات اإلنسانية
المصدر  ( :حمود والموزي ,2008 ,ص ) 80

وتتسمسل ىذه الحاجات تصاعدياً والتي أظيرىا ماسمو بدءاً مف الحاجات الفسيولوجية ومف ثـ

حاجات األمف والطمأنينة يمييا الحاجات االجتماعية انتقاال لمحاجة إلى التقدير و وصوالً إلى
حاجة تحقيق الذات في نياية السمـ ( حمود والموزى ،2008 ،ص  ، (80كما ىو موض

بالشكل ( .) 2.1

وبالنسبة لمفرد العامل فإف حاجات األمف وعممية إشباعيا تعد مف أىـ وأقوى الحاجات ،إذ أفردت

ىذه النظرية أىمية خاصة لحاجة األمف في الترتيب اليرمي بنسبة  ، 70%وأف بعض العمماء

ُيقسـ الحاجات جميعيا إلى نوعيف األوؿ يشمل االحتياجات األولية وتضـ الحاجات الطبيعية
وحاجات األمف والنوع اآلخر يشمل الحاجات الثانوية وتضـ باقي الحاجات ،وىذا ما يعكس

أىمية األمف والسبلمة في ىذه النظرية ( موسى ،2007 ،ص.)17
ب  .نظرية الدرفر (الوجود واالنتماء والنمو )

ُوجيت لنظرية ماسمو عدة انتقادات ،مف أىميا أف ىرـ ماسمو يتّبع تطو اًر ثابتاً لمحاجات في
شكل ىرـ تدريجي ،أما نظرية الدرفر فإنيا ال تفترض وجود سمـ ثابت ،بحيث قد يتـ التحرؾ
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باتجاه إشباع حاجات أعمى عند إشباع حاجات دنيا بشكل معقوؿ وليس كامل ،فمثبلً يتمكف

الفرد مف إشباع حاجات النمو بالرغـ مف عدـ إشباع حاجات الوجود واالرتباط ،باإلضافة إلى
أف جميع الحاجات قد تكوف فاعمة في نفس الوقت (محيسف ،2004 ،ص ،)22وعميو فقد تـ

استبداؿ مستويات ىرـ ماسمو الخمسة إلى ثبلثة مستويات أخذت رموز) (E.R.Gكما يوضحيا

دحبلف( ،2012ص  )35وىى :

 .1الحاجة لمبقاء :وىي الحاجات الضرورية مثل الحاجات الفسيولوجية والسبلمة واألمف ,وتأخذ
الرمز .E
 .2حاجات االرتباط  :وتمثل درجة ارتباط الفرد مع بيئتو المحيطة  ،ويشار إلييا بالرمز.R
 .3حاجات النمو  :وىي الحاجات التي تتعمق بتطور اإلنساف وتحقيق الذات والتقدير ،ويرمز
إلييا بالرمز  ،Gوالشكل رقـ (  ( 2.2يوض نظرية الدرفر

حاجات النمو

حاجات العالقة مع
اآلخرين

حاجات البقاء

شكل رقم ( :)2.2ىرم الدرفر لمحاجات اإلنسانية
المصدر ( :القاروط ) 2006 ,
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ت .نظرية فايول) التقسيمات اإلدارية):
ركزت ىذه النظرية عمى العمميات داخل التنظيـ والمظاىر الرئيسية في العمل والجوانب

الفسيولوجية لمعامميف ،ويعد ىنري فايوؿ أحد أشير رواد ىذه النظرية ،بحيث قدـ تقسيمات

مختمفة لمعمميات داخل المنظمة أوجزىا في ست أنشطة رئيسية يتـ ممارستيا في أي منظمة،

وىي )الفنية ،التجارية ،المالية ،المحاسبية ،اإلدارية ،الوقاية والضماف( ،وتختص وظيفة الوقاية
والضماف في تأميف الحماية لؤلفراد والممتمكات ( حمود والموزي ، 2008 ،ص ، )63وأكد

فايوؿ عمى ضرورة أف تأخذ الوظيفة األمنية أىمية كبرى داخل المنظمة لما ليا مف منافع في
حماية الموارد البشرية والمادية وبالتالي رفع الكفاءة اإلنتاجية ،وقد أدت وجية نظر فايوؿ ىذه

إلى النظر إلى الوظيفة األمنية عمى أنيا ال تقل أىمية عف الوظائف األخرى(موسى، 2007 ،

ص.)18

ث .دراسات (ىوثرون) السموكية
اىتمت النظريات السموكية بتحقيق التوازف بيف أولويات اإلنتاج (أدوات ومعدات ومواد) وبيف
العوامل اإلنسانية المرتبطة بالعمميات اإلنتاجية ،باعتبار أف قطاع الصناعة ليس تنظيماً مادياً

فحسب ،بل يتضمف تنظيماً إنسانياً يعتمد عمى الطاقة اإلنسانية في أداء وظائفيا وأدائيا
اإلنتاجي ،ومف أىـ الدراسات التي تطرقت لمنظريات السموكية دراسة ىوثروف(حمود
والموزى ،2008 ،ص ،)75وخرجت دراسة ىوثروف بنتيجة ميمة تمثمت في وجود تأثير

لمعبلقات اإلنسانية والتنظيمات غير الرسمية عمى صحة وسبلمة وكفاءة العامميف ،وىذا يوض
مدى اىتماـ ىذه النظرية لموضوع الصحة والسبلمة المينية (موسى ، 2007،ص.)18
رابعاً  :مسؤولية الصحة والسالمة المينية في المنظمات
تقع مسؤولية السبلمة والصحة المينية عمى عدة جيات مختمفة وىى:
أوالً :جيات داخل المنظمة

يقصد بالجيات الداخمية ىي الجيات التي تقوـ بتوفير الصحة والسبلمة المينية داخل المنشآت

الصناعية ،حيث إف مسؤولية السبلمة في المنشأة الصناعية مسؤولية يتحمميا كل فرد في
المنشأة بقدر يتناسب مع موقعو التنظيمي ومدى مسؤولياتو ،حيث تقع مسؤولية الصحة
والسبلمة المينية داخل المنشأة عمي عدة جيات منيا :
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 .1مسؤولية اإلدارة العميا
المدير العاـ أو رئيس المؤسسة ىو صاحب السمطة وىو المسؤوؿ األوؿ عف سبلمة موارد

المؤسسة مف موارد بشرية وآالت وتجييزات ومباني ونظاـ العمل ،وتمتد مسؤوليتو لتشمل أي
شخص في مواقع العمل أو في مباني المؤسسة حتى ولو لـ يكف مف العامميف في المؤسسة ،

وكذلؾ يجب أف تعمل اإلدارة عمى وضع الخطم الوقائية المناسبة وتحديد االختصاصات

والمسؤوليات في تنفيذىا ،كما عمييا أف تعمل عمى تخصيص مبالح معينة تُصرؼ في سبيل
تحقيق الصحة والسبلمة المينية داخل المؤسسة (جابر.)2001 ،
.2مسؤولية العاممين
تقع مسؤولية الصحة والسبلمة المينية في أي مؤسسة عمى العامميف بداخميا مف خبلؿ قياميـ
بالعمل وفقاً لمطرؽ اآلمنة لمزاولة العمل ،واتباع تعميمات واجراءات الصحة والسبلمة المينية
وتقديـ االقتراحات البلزمة لمنع اإلصابات والحوادث ،كما يجب عمييـ التعيد بعدـ القياـ بأي

أعماؿ ال يتقنوىا ولـ يتدربوا عمى القياـ بيا (عربيات والبدور.)2003 ،
.3مسؤولية رؤساء األقسام

يعمل رؤساء األقساـ عمى تحقيق الصحة والسبلمة المينية في المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ التحكـ
في أسباب المخاطر التي تنتف مف بيئة العمل سواء كانت ميكانيكية أو كيربائية أو طبيعية أو

كيميائية ،كما تقع مسؤوليتيـ عمى التحكـ في أسباب الحوادث الشخصية مف خبلؿ العمل عمى

اختيار العامل الصال لمعمل مينياً وصحياً ،والعمل عمى وضع التعميمات األمنية البلزمة لكل
عممية تشغيل ،ومعاينة أسباب الحوادث الجسمية والعمل عمى منعيا ،وتدريب العماؿ عمى أداء

عمل بالطرؽ السميمة (المغنى،2006 ،ص.)20
 .4مسؤولية قسم الصيانة

يعمل قسـ الصيانة مف أجل توفير الصحة والسبلمة المينية داخل المنشآت مف خبلؿ ) المزيني

وآخروف:)1998 ،

أ .االشتراؾ في لجاف السبلمة المينية لممنشأة.

ب.التعاوف في تصميـ الحواجز واألجيزة الوقائية.

ت.ج .العمل عمى تنفيذ أوامر التشغيل الخاصة باحتياجات السبلمة المينية.
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ث.إعداد خطم الصيانة لؤلجيزة واآلالت وتنفيذىا.

ج .عمل برامف تفتيش طبقاً لمقتضيات السبلمة المينية دورياً.

.5مسؤولية مشرف السالمة
عمى مسؤوؿ السبلمة إعداد خطة لمسبلمة بالموقع بحيث تشمل تحديداً دقيقاً لمواجبات والمياـ
لممشاركيف لتكوف بمثابة إطار عاـ لخدمة السبلمة ،والوقاية ،واإلنقاذ ،ومكافحة الحريق

واإلسعاؼ ودليبلً مرشداً في سبيل حماية األرواح والممتمكات بما يكفل تحقيق األىداؼ اآلتية
(المزيني وآخروف:)1998 ،
أ .تسجيل وبحث الحوادث واإلصابات واالحتفاظ بسجبلت لذلؾ.
ب.التحقق مف تطبيق قوانيف وتشريعات الصحة والسبلمة المينية .

ت.اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية الموقع ومحتوياتو والعامميف فيو والمتردديف عميو مف
كافة األخطار.

ث.المتابعة المستمرة لموقع العمل لمتأكد مف تنفيذ الشروط الوقائية ،ومف صبلحية وسائل
األماف المختمفة ،واتخاذ اإلجراء الفوري حياؿ أي قصور.

ج .نشر الوعي الوقائي ومبادئ السبلمة بيف العامميف بالموقع وعمل لوحات إرشادية
ونشرات وقائية مبسطة لتحقيق اليدؼ والتنسيق لعمل محاضرات لتوعية العامميف.

ثانياً  :جيات خارج المنظمة

يوجد العديد مف الجيات الخارجية تقع عمييا مسؤولية الصحة والسبلمة المينية إضافة لمجيات

الداخمية كما ىو موض في الشكل رقـ (  ) 2.3وىى كالتالي :
 .1جيات دولية وىي( الشيخ خميل  ،2008،ص:)15-16
أ .منظمة العمل الدولية  ,ومف مياميا :

 إعداد االتفاقيات والتوصيات والتشريعات عمى المستوى الدولي. تقديـ المساعدات الفنية لمحكومات ومدىا بالخبراء واألجيزة والمعدات. تقديـ المساعدات لمنظمات السبلمة الوطنية والنقابات في الببلد المختمفة. إدارة مراكز دولية لممعمومات تعنى بالصحة والسبلمة المينية.21

ب .منظمة الصحة العالمية ,ويتركز نشاطيا في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية في التالي :
 إصدار النشرات اليامة. وضع المواصفات والمعايير والمقاييس البلزمة. اتخاذ الق اررات التى تعتبر في حكـ التوصيات وتسترشد بيا معظـ الدوؿ. إمداد الدوؿ المختمفة بما تحتاجو مف معونات فنية مثل البعثات والخبراء والمعدات.ج .الييئات والمؤتمرات المينية ( طب-ىندسة-عموم) ,ومف مياميا :
 وضع األسس العممية التى يجب أف تُتبع لمقضاء عمى المخاطر المحتممة. البحث في ظروؼ بيئة العمل الداخمية لواقع العمل المؤثرة عمى المجتمع. البحث في المخاطر الشائعة في الصحة والسبلمة المينية..2جيات محمية وتتمثل في (عربيات والبدور:)2003 ،
 الدولة  :إف الدولة ليا الدور الرئيسي في تحقيق الصحة والسبلمة المينية مف خبلؿ وضعالقوانيف والموائ واألنظمة المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية والعمل عمى تطبيقيا وتطويرىا،
ويمكف تمخيص دور الحكومة في مجموعة نقاط ومنيا:
أ .جمع المعمومات عف أسباب وظروؼ الحوادث واالستفادة مف ىذه المعمومات.
ب.عمل دراسات عف طريق إحصاء اإلصابات في كل صناعة ومعرفة المخاطر القائمة
فييا ودراسة القوانيف التي تطبق في حالة حدوث الحوادث ومدى فعالية وكفاية

االحتياطات المتخذة لتجنب ىذه المخاطر.

ت.تشجيع البحث العممي في مجاؿ اإلرشاد الصناعي.

ث.تنظيـ المؤتمرات الدورية بيف ىيئات التفتيش الحكومية وأصحاب العمل وكذلؾ العماؿ
الستعراض حاالت الحوادث وبحث مقترحات تحسينيا.

ج .تشجيع إنشاء معارض الصحة والسبلمة المينية الدائمة.
ح  .أخذ آراء أصحاب العمل والعماؿ قبل إصدار الموائ المتعمقة بمنع الحوادث.

خ  .إثارة اىتماـ العماؿ بمنع الحوادث والمحافظة عمى الصحة والسبلمة المينية وضماف
تعاونيـ ،بواسطة المحاضرات والمطبوعات واألفبلـ وزيارة المنشآت الصناعية.
22

كما أف الدولة تيتـ بإنشاء مجموعة مف المؤسسات التي تيتـ بتحقيق الصحة والسبلمة المينية

لمعامميف والمتردديف عمييا ومف ىذه المؤسسات:

 .1وزارة العمل :وميمتيا ( الشيخ خميل ،2008،ص)15
أ .تنفيذ تشريعات العمل التى نص عمييا قانوف العمل.
ب.التفتيش عمى شروط وظروؼ العمل المختمفة.

ت.التحقق مف تطبيقات البرامف الخاصة بالصحة والسبلمة المينية.
ث.إقامة مراكز تدريبية وامدادىا ببرامف تدريبية لتأىيل العامميف.
ج .التنسيق مع الجيات والو ازرات األخرى.
 .2وزارة البيئة( :المغنى،2006،ص:)22
تساىـ ىذه الو ازرة بسبلمة البيئة العامة مف أخطار التموث الناجـ عف النشاط اإلنساني بمختمف

أشكالو وتُعد مخمفات الصناعة واالستخدامات المينية والصناعية المختمفة مف المموثات اليامة
لمبيئة العامة ،لذلؾ فإف رصد ىذه المموثات يعتبر مسئولية و ازرة البيئة وكذلؾ فإف اختيار مواقع
المنشآت الصناعية ذات مصادر التمويث لمبيئة يخضع العتبارات بيئية ويستوجب مشاركة ىذه

الجيات المعنية بالبيئة في اختيارىا ووضع الشروط إلقامتيا ،كما أف المواقع الجغرافية المموثة
ذات المخاطر الحيوية عمى العامميف تشكل أم اًر ىاماً يجب االىتماـ بو لمنع تأثيرات البيئة

المجاورة عمى العماؿ في مواقع العمل.

 .3وزارة الصحة :وميمتيا ( قانوف العمل الفمسطيني :) 2007 ،
أ .رعاية صحة العامميف في المستشفيات.
ب.مراقبة إجراءات الصحة والسبلمة المينية المتبعة في المستشفيات.
ت.توفير برامف تدريبية لمعامميف في المستشفيات.

ث.وضع السياسات والقوانيف الخاصة ببرامف الصحة والسبلمة المينية.
.4وزارة اإلعالم(المغنى ,2006 ،ص:) 23
والجيات التابعة ليا مف وسائل اإلعبلـ المكتوبة والمسموعة والمرئية فإف عمى ىذه الجيات تقع

مسؤوليات التوجيو والتوعية لمعظـ شرائ الشعب وبمختمف أعمارىا وثقافتيا ومينيا حيث يمكف
23

ليذه الوسائل أف تصل إلى شرائ سكانية واسعة باختبلؼ أنواعيا كاإلذاعة والتمفزيوف والصحف
ويأتي ىذا الدور اإلعبلمي والتثقيفي والتوجييي ونقل المعمومات والتوصية باستمرار لكل ما ىو

معروؼ ولكل ما ىو مستجد في ىذه األمور.
.5البمديات-وزارة الحكم المحمي ( -النحاس:) 1995 ،
تساىـ البمديات في توفير وسائل الصحة والسبلمة المينية مف حيث إعطاء التراخيص إلقامة
المنشآت الصناعية في مواقع السكف وأثرىا عمى سبلمة الجميور والبيئة العامة وكذلؾ تساىـ
في أعماؿ سبلمة المدف وتخمصيا مف نفايات الصناعة ومخمفاتيا السائمة والغازية المختمفة مما

يساىـ في حفظ وسبلمة البيئة العامة وسبلمة السكاف أيضاً.
.6الدفاع المدني ( الدفاع المدني الفمسطيني :) 2016 ،
يساىـ جياز الدفاع المدني بتحقيق متطمبات األمف والسبلمة ألبناء الشعب الفمسطيني منطمقاً

بذلؾ مف إيماف راسخ ُيعد أساسا ميماً لبناء الدولة عمى أساس ترسيخ قيـ ومفاىيـ الدفاع المدني
في المجتمع الفمسطيني ،حيث يعمل عمى نشر ثقافة السبلمة العامة وصوالً إلى البيت اآلمف ،
مستنداً في ذلؾ عمى كوادر بشرية مؤىمة ومدربة مف ميندسيف وادارييف وطواقـ ذات اختصاص.
 .7وزارة التربية والتعميم(المغنى,2006،ص:)23
وىي تقوـ عمى إدراج برامف ومناىف تعميمية تتضمف معمومات أساسية عف الصحة والسبلمة

المينية تتفق مع مراحل التعميـ المختمفة لما قبل الجامعة حيث أف ىذه البرامف التعميمية ذات
أثر تثقيفي وتوجييي عاـ وتدخل البرامف المتخصصة في قضايا الصحة والسبلمة المينية في

مرحمة التعميـ الجامعي ذات العبلقة في كميات الطب واليندسة والعموـ بمختمف فروعيا وكذلؾ
المعاىد المينية حيث يمكف أف يتمقى الدارسوف فييا األسس العممية والفنية النوعية الخاصة
بالصحة والسبلمة المينية.

 .8دور الجيات والييئات المستقمة ذات الصمة بالصحة والسالمة المينية ومنيا
(المغنى,2006،ص:)24
أ .نقابة العمال:
تقع عمى ىذه النقابة ميمة المساىمة في تقديـ التوعية والتوجيو والتثقيف لمعامميف مف

خبلؿ نشر المعمومات العممية الحديثة حوؿ مخاطر العمل وأسس الوقاية والسبلمة

24

وكذلؾ إقامة الندوات والمحاضرات والزيارات العممية الميدانية التى تركز عمى اتباع

أساليب الحماية والسبلمة مف العمل  ،كما تسعى إلى دفع أصحاب العمل إلى التفاوض

مع العماؿ حوؿ أجورىـ ،وشروط عمميـ ،وادارة العمل ،بل أحياناً التفاوض مف أجل
االستفادة مف األرباح التي تجنييا المنشآت وتثبيت كل ىذا في اتفاقيات عمل جماعية

ممزمة لمطرفيف.

ب .نقابة الميندسين:
تقع عمى نقابة الميندسيف في المواقع الصناعية المختمفة ميمة التوعية واإلرشاد واقامة
الندوات والمحاضرات وعمل النشرات لمتوعية وذلؾ بيدؼ تحقيق الصحة والسبلمة

المينية لمعامميف.

ت .الجمعيات الوطنية لمصحة والسالمة المينية:

مف الضروري أف تتشكل في كل بمد جمعيات وطنية ومعاىد تضـ مختمف الميتميف
بالصحة والسبلمة المينية مف أطباء وميندسيف ومفتشيف واستشارييف حيث يتـ مف

خبلليا دراسة مختمف المشاكل المينية بحيث تكوف بعيدة عف الروتينيات الحكومية
ويحقق الكثير مف الفوائد التي ال يمكف أف تتحقق في االجتماعات و المقاءات الرسمية

ومف أمثمتيا في قطاع غزة " معيد السبلمة والصحة المينية –فمسطيف " والذى تـ
إنشاؤه في العاـ . 2008

والشكل رقـ (  ) 2.3يوض مسؤولية الصحة والسبلمة المينية
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مسؤولية الصحة والسالمة المينية




جيات داخل المنظمة



جيات خارج المنظمة


مسؤولية اإلدارة العميا



جيات دولية



مسؤولية العاممين

جيات محمية-الدولة

منظمة العمل

الدولية


مسؤولية رؤساء األقسام

مسؤولية قسم الصيانة

منظمة الصحة

العالمية


الييئات

ات
والمؤتمر
مسؤولية مشرف السالمة

المينية





وزارة العمل
وزارة البيئة
وزارة الصحة
وزارة اإلعالم
البمديات
الدفاع المدني
وزارة التربية والتعميم
الجيات والييئات



المستقمة



نقابة العمال



نقابة الميندسين


شكل رقم (:) 2.3مسؤولية الصحة والسالمة المينية
المصدر  :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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الجمعيات الوطنية

خامساً  :المخاطر المينية في بيئة العمل وأنواعيا
مع تقدـ الحياة والتطور الذي لحق بمختمف مجاالتيا و خصوصا الصناعية منيا ،ظيرت العديد

مف المخاطر المحيطة بالعامميف والتي تؤدى إلى وقوع الحوادث واإلصابات المختمفة وكما يعمـ

الجميع بانو ال يوجد مكاف عمل خالي تماماً مف المخاطرة ،ولكف تختمف أماكف العمل مف مكاف

آلخر مف حيث درجة وجود المخاطرة و شدتيا(دمحم ،2014،ص.)38

ومف الجدير ذكره أف ىناؾ فرؽ ما بيف الخطر والمخاطرة ،فنجد أف ) 2008, P.61( Ridely

ُيفرؽ بيف الخطر والمخاطرة في أف األوؿ ىو أي شيء يسبب الضرر بأنواعو المختمفة  ،كما أف
الخطر قد يكوف متواجد في بيئة العمل مف غير أف ُيسبب ضرر أو تأثير ،في حيف يرى أف

المخاطرة تُعبر عف احتمالية تعرض العامل لمخطر أو الضرر ،سواء كانت ىذه االحتمالية
ويمكف القوؿ أف ىناؾ
عالية أـ منخفضة ،مع بياف مدى خطورة الضرر الذي يمكف أف يحدثُ ،
العديد مف المخاطر تكوف مصاحبة لظروؼ العمل ،وتختمف ىذه المخاطر حسب طبيعة العمل
نفسو ،والتي يسبب تعرض العامميف ليا الوقوع في الحوادث واإلصابات المختمفة وكذلؾ

األمراض والمشكبلت الصحية ،والشكل (  ) 2.4يوض أنواع المخاطر المينية في بيئة العمل .

المخاطر المينية في بيئة العمل وأنواعيا





المخاطر الطبيعية:

المخاطر الكيميائية:

المخاطر البيولوجية:

المخاطر الميكانيكية:

-الحرارة

-مواد تبتمع عبر الجياز

-البكتريا

-االتصال المباشر




-الرطوبة



-البرودة



-الضوضاء



-اإلشعاعات

اليضمي

-الطفيميات

-مواد تمتص عبر الجمد

-الفيروسات

-مواد تستنشق عبر

-الفطريات

الجياز اليضمي

مع اآلالت المتحركة
الحركات الطائشةواالرتدادية لممواد
خمل في اآلالت-األخطاء الفردية



شكل رقم (  :) 2.4المخاطر المينية في بيئة العمل وأنواعيا
المصدر ( :دمحم ,2014 ,ص)39
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وفيما يمى توضي ليذه المخاطر:
 .1المخاطر الطبيعية (الفيزيائية)
عرفيا الطيب ( ،2009ص  (10عمى أنيا كل ما ُيؤثر عمى سبلمة وصحة العامل نتيجة
ُي ّ
تعرضو لعوامل الطبيعة الخطرة والضارة ،أي أف أي تغير في توازف عوامل الطبيعة سواء
بالزيادة أو النقصاف يعتبر عامل يسبب الخطر الطبيعي ،وىو ما يسمى بالتموث الفيزيائي،

ويمكف تقسيـ المخاطر الطبيعية إلى عدة أنواع منيا (دمحم  ،2014 ,ص:)39
أ .الحرارة:

يتعرض العديد مف العامميف في بعض المنشآت وخاصة التي تعمل في مجاالت الحديد

والصمب وشق الطرؽ واستصبلح األراضي لمح اررة الشديدة ،وينتف عف التعرض ليذه

الح اررة الشديدة العديد مف المشاكل واالضطرابات مثل صدمة الح اررة ،التقمصات
الح اررية ،الضعف التاـ واالضطرابات النفسية ،وىذا ما سينيؾ الفرد العامل ويخفض

مف إنتاجيتو (طاحوف :2006 ،ص.)146

ب .الرطوبة:

عرفيا الطيب( ،2009ص)10عمى أنيا كمية بخار الماء الموجودة في اليواء الجوي،
ُي ّ
ويعد ارتفاع نسبة الرطوبة مف مخاطر بيئة العمل الطبيعية ،وتعتبر مصانع الغزؿ
ُ
والنسيف والدباغة مف أماكف العمل التي تتسـ بارتفاع نسبة الرطوبة  ،ويسبب ارتفاع

الرطوبة آثا اًر صحية سيئة مثل آالـ المفاصل والروماتيزـ واإلجياد والتوتر والضغوط
النفسية ( .) Hughes & Ferrett,2007: P70

ت .البرودة:

يتعرض بعض العامميف وخصوصاً أولئؾ الذيف يعمموف في ظروؼ عمل شديدة البرودة

لدرجة ح اررة منخفضة جداً ،مثل عماؿ البرادات وصناعة الثمف ،وتسبب حالة البرودة

أمراض مختمفة مثل آالـ الروماتيزـ وتقرح األطراؼ واألصابع وخشونة المفاصل

(الطيب ،2009 ،ص.)10

ث .الضوضاء :

وتشير الضوضاء إلى األصوات المزعجة أو األصوات غير المرغوب فييا ،وىي

مشكمة شائعة في كثير مف الصناعات والمنشآت مثل أعماؿ الحدادة والمطارات (

طاحوف  ،2006،ص.)149
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وبحسب موقع السبلمة والصحة المينية

(،) http://www.safety-eng.com

تقاس الضوضاء عممياً بوحدة فيزيائية تسمى الديسبل ويرمز ليا بالرمز ( )dbومف
خبلليا يتـ تحديد الحدود المسموح لئلنساف أف يعمل بيا دوف أف تترؾ تأثيرات سيئة
عميو ،وتسبب الضوضاء عدة مشاكل واضطرابات صحية ونفسية عمى العامميف الذيف
يتعرضوف لحدود أعمى مف المسموح بيا ،ومف أىميا القمق واإلرىاؽ واالضطرابات

النفسية والسموكية وارتفاع ضغم الدـ ومشاكل في الجياز العصبي المركزي.

ج .اإلشعاعات:

عرؼ اإلشعاعات
تعتبر اإلشعاعات مف أخطر أنواع المخاطر المينية الفيزيائية ،وتُ ّ
بحسب الوكالة األمريكية لحماية البيئة ) (EPAعمى أنيا شكل مف أشكاؿ الطاقة التي
تنبعث مف المواد غير المستقرة أو مف بعض اآلالت ،وتأخذ اإلشعاعات أشكاؿ عدة

مثل الموجات أو الجسيمات النشطة.

كما أف اإلشعاعات بشكل عاـ تُقسـ حسب طبيعتيا إلى نوعيف رئيسييف ،ويسمى النوع
األوؿ اإلشعاعات المؤينة ) (Ionizing Radiationوىي ذات طاقة عالية جداً وىي

التي تسبب التأثيرات الضارة عمى صحة اإلنساف ،ومف أمثمتيا األشعة السينية وأشعة
جاما ،أما النوع اآلخر فيسمى ) (Non-ionizing Radiationاإلشعاعات غير
المؤينة ،وىي ذات طاقة منخفضة وال تسبب تأثيرات ضارة عمى صحة اإلنساف ،ومف
أمثمتيا موجات الراديو والضوء ) .(EPA, 2012:P2

وتسبب اإلشعاعات تأثيرات صحية ضارة ،بعض منيا يظير مباشرة ويمكف مبلحظتو

عمى الفور والبعض اآلخر منيا يظير عمى مراحل مختمفة سواء في المدى القصير أو

في المدى البعيد ،حتى أف ىناؾ بعض التأثيرات ال تظير عمى الفرد العامل الذي

تعرض لئلشعاعات وانما تظير عمى أجيالو البلحقة بسبب حدوث انحرافات وراثية لديو

(إسماعيل وآخروف ،2007،ص ،)156ومف أىـ األمراض التي تسببيا اإلشعاعات

أمراض الدماغ والسرطاف واضطرابات القمب واألوعية الدموية ،تشوىات عضوية لدى
األطفاؿ وكذلؾ الضعف الجنسي والتأثيرات الوراثية التي تظير في األجياؿ القادمة

)إسماعيل ،2008،ص.)181
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 .2المخاطر الكيميائية:
تحدث أغمب األمراض المينية نتيجة التعرض لممخاطر الكيميائية وما تمثمو مف مواد غريبة

تتسمل إلى جسـ الفرد العامل مف خبلؿ عدة أشكاؿ وعبر عدة وسائل ،وكثير مف ىذه المواد ىي

مف صنع اإلنساف ،وتكوف مترافقة مع العمميات الصناعية المختمفة وتزداد تقدما وتعقيداً وخطورة
كمما ازداد تقدـ العمميات الصناعية وتنوعت مجاالتيا ( طاحوف ،2006،ص.)152
ويقسـ الطيب(،2009ص )12المواد الكيميائية إلى :
أ .مواد تُمتص وتُبتمع مف الجياز اليضمي  :وىي تحدث عف طريق الخطأ أثناء تناوؿ
الطعاـ المموث بمواد كيميائية مف غير غسميا ،ومف أمثمتيا مادة الزرنيخ.
ب .مواد تُستنشق مف الجياز التنفسي  :وىو الطريق الرئيسي واألكثر خطورة لوصوؿ
المواد السامة إلى داخل الجسـ ،ومف أمثمتيا أوؿ أكسيد الكربوف.
ت .مواد تمتص مف الجمد  :وىذا يحدث في المواد التي يمكف ذوبانيا عمى الجمد ومف ثـ
اختراؽ أنسجة الجمد ومنيا إلى داخل الجسـ ،ومف أمثمتيا أصباغ األنيميف.

وتسبب المواد الكيميائية الضارة أمراض عديدة مف أىميا التسمـ بأشكالو وتأثيراتو المتعددة،
التييف الجمدي ،ضعف الذاكرة ،األزمات الرئوية ،اضطرابات القمب والدورة الدموية،

التشنجات العصبية ،األمراض التناسمية والضعف الجنسي ،طفرات وراثية تسبب التشوىات

عمى األجياؿ البلحقة ،وفي بعض األحياف إذا كانت كمية المواد الكيميائية الضارة التي

يتعرض ليا العامموف مرتفعة فوؽ الحد الذي يمكف لجسـ اإلنساف مقاومتيا فإنيا قد تسبب

الوفاة ( المغنى ،2006 ،ص.)52
 .3المخاطر البيولوجية:

وتشير المخاطر البيولوجية بحسب مجمس السبلمة والصحة المينية في ىونح كونح ()OHSC
إلى الكائنات الحية الدقيقة وكذلؾ المواد العضوية التي تنتجيا ىذه الكائنات والتي تضر بصحة
العامميف مثل الطفيميات ،الفيروسات ،البكتيريا والفطريات( .(HSC, 2003,P.3

عرؼ المخاطر البيولوجية عمى أنيا تمؾ المخاطر التي تحدث نتيجة تعرض العامميف
كذلؾ تُ ّ
لمكائنات الدقيقة الضارة والتي تسبب ليـ أمراضاً خطيرة تعد واحدة مف األمراض المينية ،ويكوف

السبب الرئيسي لمتعرض ليذه المخاطر ىو التموث وسوء النظافة ( طاحوف ،2006،ص.)155
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وفي الحقيقة أف ىذه الكائنات الحية الدقيقة التي تمثل المخاطر البيولوجية يمكف أف تخترؽ جسـ

اإلنساف عبر عدة طرؽ وىي:

 -الجياز التنفسي :إذا ما كاف اليواء مموث.

 الجياز اليضمي :إذا ما تـ تناوؿ أطعمة فاسدة. -الجمد  :إذا حدثت مبلمسة لمكائنات الدقيقة الضارة.

كما أف المخاطر البيولوجية تسبب الكثير مف األمراض ،ومف أىـ ىذه األمراض البميارسيا

،المبلريا ،السل ،الجمرة الخبيثة ،التيتانوس واألمراض الجمدية ( الطيب ،2009 ،ص .)19
 .4المخاطر الميكانيكية:

وتشير المخاطر الميكانيكية إلى كل ما يتعرض لو الفرد العامل مف أذى أو ضرر نتيجة

اصطدامو أو اتصالو بأي جسـ صمب في مكاف العمل ،ويتـ ذلؾ بأحد الطرؽ التالية

(طاحوف ،2006،ص:)156

أ .االتصاؿ المباشر بيف العامل وبيف أحد األجزاء المتحركة في اآلالت.

ب.الحركات الطائشة واالرتدادية لؤلجساـ ،مثل ارتداد أو تطاير األجزاء المعدنية عند
قطعيا.

ت.خمل أو عيب باآلالت خصوصاً في طريقة تشغيميا.

ث.األخطاء الفردية الناتجة عف الفضوؿ ،االضطراب ،والمرض.
سادساً  :أسباب حوادث العمل
تُعد حوادث العمل مف أبرز المواضيع التي تحظى باىتماـ المنظمات ،المجتمع ،والييئات
الرسمية عمى السواء لما تمثمو مف تحدي إنساني ،اقتصادي ،وأخبلقي ،ولعل الدافع وراء ىذا
االىتماـ المتزايد مجموعة مف العوامل  ،أىميا القوانيف والتشريعات حيث أصبحت ىذه القوانيف

أكثر تشدداً تجاه الحوادث المينية ،باإلضافة لمنشاط النقابي واالىتماـ الكبير الذي أصب يحيم
بالموارد البشرية في ظل ما يعرؼ باقتصاد المعرفة (مشعمي  ،2011 ،ص.) 74

ونسرد ىنا بعض التعريفات الخاصة بحوادث ومخاطر العمل واإلصابات واألمراض المينية

(الشيخ خميل ,2008 ،ص .)12-13
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 حادث العمل :ىو أي واقعة أو حدث غير متوقع أو غير مخطم لو يقع نتيجة لظروؼ العمل غير

السميمة أو طرؽ العمل غير اآلمنة مما قد يسبب أو ال يسبب خسائر أو إصابات قد تؤثر
عمى القدرات اإلنتاجية.
 مخاطر العمل :ىي تمؾ الظروؼ أو الحاالت أو الخواص التى يمكف أف تسبب لمعامل اإلصابات أو
اإلعاقات أو األمراض المينية مف جراء تواجده فييا أو مف خبلؿ تعرضو إلييا.
 المرض الميني :ىو حالة االختبلؿ الصحية التى تصيب العامل بشكل عاـ أو تؤدى إلى تقميل كفاءة احد
أعضائو الجسمية وذلؾ مف جراء التعامل مع مادة كيميائية معينة أو التعرض الحد العوامل

الفيزيائية أو الكيميائية.
 -إصابة العمل :

ىي كل ما ينتف عف وقوع الحوادث مف أضرار جسمية أو عقمية أو نفسية أو اعتبلالت

صحية أثناء العمل أو بسببو أو أثناء الذىاب إليو.

يمكف القوؿ بأف ىناؾ ثبلثة أسباب رئيسية لوقوع حوادث العمل وىي ( المغنى ، 2006 ،

ص:)26

 . 1ظروف العمل غير اآلمنة
إف ظروؼ العمل غير اآلمنة ىي أحد أسباب الحوادث الرئيسية وتشمل العوامل التالية
(جابر:)2001،
أ .عدـ التأكد مف صبلحية كل أداة وآلة قبل استعماليا .

ب .عدـ وضع إشارات تحذيرية في المناطق الخطرة كاألدراج ومناطق حفظ الزيوت.
ت .التصميـ السيئ لممباني وعدـ إجراء الصيانة البلزمة لممرافق وأدوات العمل
كالسبللـ واألدراج.

ث .عدـ توفر معدات الوقاية الشخصية أو عدـ مبلئمتيا.
ج .عدـ مراعاة النظافة والترتيب في مكاف العمل.
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ح .تواجد العامميف في أماكف خطرة وغير مسموح التواجد فييا كالوقوؼ أسفل أجساـ
معمقة.

خ .التخزيف الخطر مثل االزدحاـ والتكدس والتحميل الزائد.

 .2تصرفات العمل غير اآلمنة

إف التصرفات التى يقوـ بيا العامميف في موقع العمل تؤثر بشكل كبير عمى صحتيـ
وسبلمتيـ ونعرض في ىذا الجزء بعض التصرفات الخاطئة التى قد ينتف عنيا إصابات

وحوادث مينية ومف األمثمة عمييا ما يمى ( زيداف:) 1994،
أ -رفع المواد أو نقميا بشكل خاطئ.

ب -استخداـ اآللة بدوف وسائل الحماية والوقاية أو استعماؿ معدات غير مبلئمة أو
فييا عيوب.

ت -عدـ استخداـ السرعة المبلئمة لتشغيل الماكينات.
ث -صيانة اآلالت والمعدات أثناء عمميا.

ج -الحديث والمزاح أثناء أداء العمل ،وأداء حركات تمفت انتباه غيره مف العامميف
وتشتت انتباىيـ.

ح -ممارسة الشخص عمل ال يرغب بو أو ال يتناسب مع قدراتو أو حالتو الصحية .

 .3األسباب الشخصية

ىناؾ الكثير مف األسباب الشخصية التى تسبب حوادث العمل  ،ومنيا (مشعمي،2001،ص
: )77-78
أ .الذكاء :يعتبر الذكاء مف الشروط األساسية إلتقاف أي عمل والقياـ بو عمى أكمل وجو،
ويمكف أف يرتبم الذكاء بالحوادث التي تتضمف أخطاء في الحكـ وليس بالحوادث التي
تتضمف ميارات يدوية ألف الذكاء يرتبم بقدرة الفرد عمى إصدار األحكاـ الصائبة.

ب .قوة البصر :إف مدى حدة البصر وسبلمتو مف أىـ األسباب الذي يسيـ في التعرض
لمحوادث ،ألف أي ضعف في تمييز أجزاء العمل قد يسبب إصابة العامل.

ت .الخبرة  :يعتبر عامل الخبرة عامل مؤثر أكثر مف السف في ارتباطو مع معدؿ الحوادث،
حيث يمزـ أف تكوف لدى العامل خبرة كافية لتجنب حوادث واصابات العمل.
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ث .التعب  :عمى الرغـ مف أف التعب يؤدي إلى الحوادث ،ولكف النقطة المحددة مف التعب التي
عندىا نستطيع أف نقوؿ أف العامل سوؼ يرتكب حادثاً ما  ،ال نستطيع أف نحددىا تحديداً

مطمقاً ولكف مف المؤكد أف التعب الشديد يقود إلى زيادة نسبة ارتكاب الحوادث.

ج .الحالة النفسية  :تعتبر الحالة النفسية لمعامل ميمة جداً في مكاف العمل ،حيث أف التأزـ

النفسي يزيد في معدؿ وقوع إصابات وحوادث العمل حيث يفقد العامل السيطرة عمى جيازه

العصبي ويتشتت ذىنو وتركيزه وبالتالي يكوف عرضة أكبر لمحوادث.

ح .نقص الميارات  :تؤدى الميارات المتواضعة بصاحبيا إلى إتباع سموكيات وتصرفات
تعرضو لممخاطر ،كما أف عدـ إلمامو بمختمف ىذه المخاطر سواء الظاىرة منيا أو الكامنة
مع خبرتو القميمة يجعل منو ىدفاً سيبلً لمحوادث.
خ .اإلىمال  :إف عدـ معرفة العامل بتعميمات وارشادات السبلمة أثناء ممارستو لعممو يعرضو
ومف معو لخطر اإلصابة ،وعادة ما يكوف السبب وراء ذلؾ اإلىماؿ وغياب الوعي ،ىذا

باإلضافة إلى مجموعة أخرى مف العوامل مثل عدـ مراعاة نسق العمل ،إساءة استخداـ
األدوات والمعدات ،النقص في المياقة البدنية المطموبة ،و اإلفراط في الحماسة وعدـ الصبر
وشرود الذىف ،والشكل رقـ ( )2.5يوض أسباب حوادث العمل



ظروف العمل غير اآلمنة

أسباب حوادث العمل

تصرفات العمل غير اآلمنة

األسباب الشخصية


ات تحذيرية
عدم وضع إشار -عدم مراعاة النظافة والترتيب



-عدم مالئمة الظروف الفيزيائية



-تواجد العمال في أماكن خطرة



التصميم السيئ لممبانيمثل االزدحام
التخزين الخطر -عدم توفر معدات الوقاية



رفع المواد بشكل خاطئ-صيانة اآلالت أثناء عمميا

الذكاءقوة البصر-الخبرة

الحديث والمزاحاستخدام اآللة دون وسائل وقايةاستعمال معدات وقاية غير مناسبة-استخدام سرعة غير مالئمة لتشغيل

الماكينات

التعبالحالة النفسيةنقص الميارات-اإلىمال

شكل رقم (  :)2.5أسباب حوادث العمل
المصدر  :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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سابعاً :اآلثار المترتبة عمى حوادث واصابات العمل
تُشكل حوادث واصابات العمل وما يترتب عمييا مف آثار ونتائف عبئاً ثقيبلً تتحممو
المنظمات واقتصاديات الدوؿ ،وتمثل العنصر األكبر واألخطر ىد اًر لممورد البشري لما ليا
مف تأثير عمى معنوياتو وأدائو والذي ُيعد اليوـ أىـ عوامل نجاح المنظمات ،ويمكف حصر
اآلثار المترتبة عمى حوادث واصابات العمل في:
 .1اآلثار االجتماعية
إف الشخص الذي تحدث لديو إصابة عمل ويصاب بعجز دائـ أو مؤقت سوؼ يضطر
إلى أف يبقى في البيت طيمة فترة اإلعاقة ،وىذا الوضع الجديد لو آثاره السمبية عمى حياة

األسرة ،فيذا الشخص الذي كاف قد تعود عمى العمل والعطاء واإلنتاج يرى نفسو اآلف
عاج اًز عف القياـ بأي عمل يعوضو عف ىذا النقص ،حيث أف ىذا الشخص المصاب أكثر

إحساساً مف غيره بما أصابو ولحق بو وبأسرتو فدخمو سيتناقص وىو لف يقدر عمى أف يمبى
احتياجات األسرة مثمما كاف مف قبل( عربيات والبدور.)2003،
.2اآلثار االقتصادية (التكاليف)
مع ارتفاع التكمفة البشرية لمحوادث المينية تتضاعف األعباء المالية المرافقة ليا ،مشكمة

بذلؾ تيديداً لتوازف المؤسسات بما فييا الصغيرة والمتوسطة ،وتقسـ التكاليف االقتصادية
الناتجة عف الحوادث المينية إلى نوعيف ( مشعمي،2011،ص:)85-86:
أ .التكمفة المباشرة:
تعد التكاليف المباشرة جزء يعتبره الخبراء بسيطاً مف مجمل تكاليف الحوادث المينية
التي تتحمميا المؤسسة ،ويتميز ىذا النوع مف الحوادث بسيولة حصره وتقييمو وتضـ

التكاليف المباشرة العناصر التالية:

 -التعويضات المدفوعة لمعمال

ُتمزـ أغمب التشريعات المؤسسات بضرورة تأميف جميع مستخدمييا ضد حوادث العمل،
وىذا بالتعاقد مع شركات التأميف ،بحيث تمتزـ المؤسسة بدفع أقساطاً مالية منتظمة إلى

الشركة.
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 تكمفة اآلالت ومعدات اإلنتاج المتضررةمف الصعب احتساب القيمة الحقيقية لآللة المتضررة جراء الحادث الميني ،فالطريقة

المحاسبية تقوـ عمى أساس تحديد قيمة األصل (ثمف الشراء) مطروحاً منو أقساط
اإلىبلؾ و قيمة اآللة بعد الحادث (قيمة الخردة) ،ويحدد القسـ المحاسبي ىذه األقساط

والتكاليف.

 تكمفة المواد والمنتجات التالفةتُسبب حوادث واصابات العمل تمفاً لممواد األولية ،وكذلؾ المواد المصنعة ،وبالتالي
تتحمل المؤسسة تكمفة بقيمة المواد المتضررة تكمفة توقف العممية اإلنتاجية بسبب
تضرر أو انعداـ المواد األولية.

ب .التكمفة غير المباشرة:

تتمثل التكاليف غير المباشرة في تمؾ التكاليف التي ال تظير في شكل خسائر مالية
مباشرة ،وتعتبر ىذه التكاليف أكثر مف التكاليف المباشرة ،وتتمثل فيما يمي

(مشعمي,2011،ص:) 86

 التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالعامل المصاب ,ومنيا :
-تكمفة الوقت الضائع أثناء إصابة العامل

حيث أف إصابة العامل تؤدي إلى توقفو عف العمل ساعات معينة غالباً ما تكوف
الساعات المتبقية خبلؿ الفترة اليومية ،أو أثناء تمقيو لئلسعافات األولية ،في ىذه الحالة

ُيعد األجر المدفوع لمعامل عف الوقت الضائع تكمفة غير مباشرة.
-األجر الذي يحصل عميو العمل المصاب رغم انخفاض إنتاجيتو

تُسبب اآلثار البدنية والنفسية التي تتركيا اإلصابة في العامل انخفاضاً في إنتاجيتو بعد
عودتو لمعمل ،مقارنة بإنتاجيتو قبل اإلصابة ،مع تمقيو نفس األجر السابق.
-المصاريف الطبية غير المؤمن عمييا

وىي تشمل مصاريف اإلسعافات األولية والرعاية الصحية لمعامل بالقسـ الطبي

لممؤسسة  ،ألف أي انخفاض ممموس في معدؿ الحوادث يترتب عميو تخفيض ىذه
المصاريف ،بالتالي تخفيض تكمفة اإلنتاج.

 التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالعمال اآلخرين وتشمل:
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 تكمفة الوقت الضائع لمعمال في مكان الحادث:إف وقوع حادث عمل غالباً يدفع العماؿ إلى ترؾ مواقعيـ لمعرفة ما جرى ،كما يتوقف
العماؿ نتيجة توقف اآلالت وتعطميا ،مما يؤدي إلى تعطل خم اإلنتاج مع بقاء العماؿ

يتمقوف أجورىـ عف األوقات الضائعة دوف أف يقابل ذلؾ إنتاج مماثل مما يؤدي إلى

زيادة في تكمفة التشغيل.

 األجور اإلضافية بسبب العمل اإلضافيقد يتطمب األمر لتعويض نقص في اإلنتاج بفعل حوادث العمل وقتاً إضافياً تتحمل

المؤسسة بسببو تكاليف (إضافية) تتمثل في األجور اإلضافية المدفوعة لمعماؿ
والمشرفيف مقابل عمميـ اإلضافي.

 -تكمفة تدريب عامل جديد

يترتب عف مغادرة الفرد المصاب وتغيبو عف عممو أف تمجأ المؤسسة إما لتوظيف عامل
جديد أو نقل عامل قديـ لسد الموقع الشاغر ،وفي كمتا الحالتيف تستمزـ عممية تدريبو

وتييئتو ألداء العمل وقتاً خاصة إذا كاف عديـ الخبرة وعميو تتحمل المؤسسة كل

التكاليف المرتبطة بالتدريب ،إضافة إلى أف حداثة العامل الجديد في عممو تجعل معدؿ
إنتاجو أقل مقارنة بالعامل السابق صاحب الخبرة والميارة الجيدة في العمل.

 -تكمفة الوقت المستغرق في استقصاء وتحقيق الحادث

يترتب عمى وقوع الحادث ضرورة القياـ بعممية تحقيق واستقصاء شامل لمعرفة أسبابو

بغية استبعادىا وارجاع األوضاع إلى وضعيا المناسب والمأموف كل ىذا يحمل

المؤسسة تكاليف باىظة.

 تكمفة انخفاض الحالة المعنوية لمعمالتترؾ الحوادث واإلصابات التي تمحق ببعض العماؿ آثا اًر سمبية عمى نفسية باقي
العماؿ ،حيث تنخفض روحيـ المعنوية ،خاصة في حالة اإلصابات الخطيرة.

 التكاليف غير المباشرة المرتبطة باإلنتاج و تتمثل ىذه التكاليف في
(مشعمي2011،ص:(88

 -تكمفة إعادة تنظيم العمل

حيث تسبب حوادث العمل اختبلالً في العممية اإلنتاجية نتيجة تغيب العماؿ المصابيف،

أو بسبب الضرر والتمف الذي يمحق باآلالت والمواد ،ولمعالجة ىذه الوضعية تمجأ إدارة

اإلنتاج إلى القياـ بمجموعة مف اإلجراءات الضرورية الستئناؼ النشاط اإلنتاجي منيا
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القياـ بصيانة عبلجية لآلالت والمعدات ،إعادة تنظيـ طريقة العمل ،إحداث حركة تنقل

لمعماؿ لسد المواقع الشاغرة.

 تكمفة التأخير في تسميم الطمبياتقد يؤدي التأخير في اإلنتاج أو تمف المنتجات إلى إلغاء عقود بيع قد أبرمت مسبقاً
لعدـ قدرتيا عمى الوفاء بيا في اآلجاؿ المحددة ،األمر الذي يعرضيا لدفع تعويضات
نتيجة التأخير في تسميـ طمبيات البيع ،إف تكرار الحوادث وما تسببو مف انخفاض

لئلنتاج يعرض المؤسسة إلى اىتزاز سمعتيا السوقية وفقد الموقع التنافسي لممؤسسة و

انخفاض معدؿ مبيعاتيا.

 -تكمفة األرباح المفقودة

تفقد المؤسسة -جراء انخفاض معدالت اإلنتاج أو تمف المنتجات -أرباحاً شبو محققة،
ممثمة في أرباح الطمبيات المؤكدة وعقود البيع التي تـ إبراميا ،خاصة عندما يكوف

الطمب مرتفع عمى منتجات المؤسسة.
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المبحث الثاني
المعيار العالمي OHSAS 18000
مقدمة :
في العقود األخيرة ظيرت العديد مف المعايير الوطنية والدولية في مختمف البمداف ،والتي تيتـ

بمعايير الصحة والسبلمة المينية وقد أصب االمتثاؿ ليذه المعايير المعترؼ بيا دولياً ضرورياً
 OHSAS 18000المعموؿ بو دولياً قاعدة

في سياؽ العولمة ،ويعتبر المعيار العالمي

أساسية لتمكيف الجيات المطبقة لو سواء منظمات القطاع العاـ أو الخاص مف التحكـ في

المخاطر المتصمة بالصحة والسبلمة المينية وتحسيف أدائيا ( حسيني،2014،ص.)16
ويعد مفيوـ الصحة والسبلمة المينية مف المفاىيـ الميمة التي تُمكف المنظمات مف ضبم
المخاطر التي قد تصيب العامميف  ،ومف ىذا المنطمق تـ إصدار المعيار العالمي OHSAS
 18000والذي ىو عبارة عف مجموعة مف المعايير تتعمق بالصحة والسبلمة المينية في
المنظمات (مشعمي,2011،ص.)90
ظل العالـ حتى عاـ  1970ليس بو تشريعات رسمية في معايير السبلمة والصحة المينية ،إلى
أف عرؼ العالـ في عاـ  1971معايير السبلمة والصحة المينية األمريكية التي وضعتيا ىيئة
السبلمة والصحة المينية األمريكية (أوشا)  OSHAوالتي تتبع و ازرة العمل األمريكية ,وكممة

( )OSHAمأخوذة مف الحروؼ األولى لعبارة
. Administration

Occupational Safety And Health

مف المعايير الدولية المستخدمة في تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية المعيار العالمي

 ANSI-Z10وىو اختصار لػ (  ،) A New American National Standardوىو

المعيار الذى تـ إصداره سنة  2005في الواليات المتحدة األمريكية.

أما المعيار اآلخر المستخدـ ىو المعيار العالمي  OHSAS 18000والذي تـ إنشاؤه وفقاً

لمواصفة  ISO 18000عبر تضافر جيود العديد مف الييئات العالمية وىيئات المعايير

الوطنية المختصة في إدارة نظـ السبلمة والصحة المينية ،وىيئات إصدار الشيادات وىيئات

االستشارات المتخصصة في ىذا المجاؿ ،وباقتراح مف منظمة األيزو لممواصفات العالمية مف
أجل تحقيق المتطمبات البلزمة في الصحة والسبلمة المينية ،والذي يعتبر مف بيف أىـ األنظمة
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الحديثة التي تسعى المؤسسة العتمادىا في سياساتيا التنافسية ،لضماف أفضل ظروؼ لمعمل
وزيادة أداء األف ارد ،مما يحسف مستويات اإلنتاجية (راشي,2011،ص.)171

ويعتبر ىذاف المعياراف الوحيداف – عمى حد عمـ الباحث – المستخدماف في تقييـ إجراءات

الصحة والسبلمة المينية .

أوالً  :تعريف ونشأة المعيار العالمي OHSAS 18000
ُيطمق عميو سمسمة تقييـ الصحة والسبلمة المينية Occupational Health & Safety
 Assessment Seriesويرمز لو باالختصار (  ، ) OHSASوىناؾ مف يطمق عميو نظاـ

إدارة الصحة والسبلمة المينية

Occupational Health & Safety Management

 ، Systemوصدر ىذا المعيار كسمسمة مف السبلسل األخرى التى تيتـ بالجودة مثل

سمسمة  ،ISO 10015سمسمة  ، ISO 14001سمسمة  ، ISO 9001وقد صدرت لمحاجة
الممحة لقياس نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية التى يمكف مف خبللو تقييـ وترخيص أنظمة

االدارة الخاصة بالمنظمات ( األعرج  ،2010،ص.)21
ويمكف تعريف المعيار العالمي  OHSAS 18000بأنو مجموعة مف اإلجراءات التي تيتـ
بتوفير الحماية المينية لمعامميف  ،والحد مف خطر المعدات واآلالت عمى العماؿ والمنشأة ،

ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقميل منيا  ،وتوفير الجو الميني السميـ الذي يساعد العامميف

عمى العمل ( األعرج  ،2010،ص.)21
وقد ذكر راشي ( ,2011ص )172بأف المعيار العالمي  OHSAS 18000ىو عبارة عف
معيار عالمي متكامل يشمل الييكل التنظيمي لممنظمة والتخطيم واألنشطة والمياـ والمسؤوليات

والممارسات واإلجراءات والعمميات والموارد البلزمة لتطوير وتطبيق وانشاء وخدمة وصيانة
إجراءات وسياسات الصحة والسبلمة المينية.
وقد أورد ىدار( ،2012ص )23بأف المعيار العالمي  OHSAS 18000ىو عبارة عف
مواصفة دولية لتسيير األمور المتعمقة بالمخاطر التى يتعرض ليا العماؿ وكيفية تجنبيا ،وذلؾ

مف خبلؿ القوانيف التى يقوـ عمييا ىذا المعيار.

ويتكوف المعيار العالمي  OHSAS 18000وفقاً لؤليزو إلى معياريف ىما(راشي، 2011 ,

ص :)172
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أ OHSAS 18001 .ويتضمف المتطمبات األساسية ليذا النظاـ والتي يتـ مف خبلليا من
الشيادة لممنظمة بناء عمى مراجعة مدى تطبيق ىذه المتطمبات.
ب OHSAS 18002 .ويتضمف إرشادات بشأف تنفيذ متطمبات الصحة والسبلمة المينية ،
ويعتمد في المراجعة عمى مواصفة مراجعة نظاـ الجودة والبيئة  ISO 19001ألنيا نظـ
متكاممة.
وفى نفس السياؽ يذكر األعرج ( ,2010ص  ) 22أف المعيار العالمي  OHSAS 18000تـ

تطويره مف خبلؿ المعيد البريطاني لممعايير British Standards Institution- BSI
وىو ُيمثل مجموعة مف المعايير لتقييـ الصحة و السبلمة المينية  ،ويتـ فييا تطويع مجموعة
مف المعايير لتطوير نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية  ،مما يمكف المنظمات مف السيطرة
والرقابة عمى مخاطر الصحة وسبلمة العامميف وتطوير أدائيـ بما ينعكس عمى أداء المنظمة.
وترجع نشأة المعيار العالمي  OHSAS 18000إلى سنة  1996باقتراح مف المنظمة العالمية
لممواصفات

International Organization for Standardization - ISO

وقد

صاحب ذلؾ حدوث ضجة كبيرة في عالـ المعايير ،إذ لقيت عممية التصويت عمى ىذا النظاـ

معارضة مف طرؼ الدوؿ األعضاء ،وقرر تأجيل ممفاتو إلى خمس سنوات نتيجة لذلؾ ،ولكف

في المقابل انطمقت أشغاؿ إعداد مواصفات ومرجعيات ىذا النظاـ عمى شكل دليل توضيحي،

والتي تمت متابعتيا في فرنسا مف طرؼ المنظمة الفرنسية لممواصفات  AFNORسنة 1996

وقد شممت مواصفات (  ) BS 8800بإنجمت ار  ،و (  ) ENE 819000بأسبانيا  ،و (

 )NPR-5001بيولندا  ،و ) ) AS 1470بالنرويف  ،و (  ) OHSAS 18001لممجموعة
المشتركة ( الواليات المتحدة  ،إيرلندا  ،أسبانيا  ،ماليزيا  ،بعض المنظمات الخاصة ) ،وفى

سنة  1999شرعت المنظمة العالمية لممواصفات )  ( ISOبناء عمى اقتراح مف بريطانيا في

إعداد مواصفات الصحة والسبلمة المينية  ISO 18001مطابق تماماً لنظاـ OHSAS

 18001لممجموعة المشتركة المذكورة سابقاً ( راشي ,2011،ص ،)183وفي سنة  2000تمت
إعادة التصويت عمى مواصفات ىذا النظاـ  ،التي ُعرفت آراء مختمفة منيا المؤيدة  ،ومنيا
المعارضة  ،ليتـ في سنة  2001إصدار دليل لنظاـ إدارة الصحة وسبلمة العمل وىكذا بدأت
المؤسسات في اعتماد معايير ومواصفات ىذا النظاـ (ىدار ، 2012،ص  ،) 23ويشير

(العزاوى  ،وجواد :2010،ص  )456إلى أف المعيار العالمي  OHSAS 18000قابل
لمتطبيق في أي منظمة مف المنظمات التى ترغب ب ػ :
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أ .تأسيس نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية.

ب.التخمص مف المخاطر بالنسبة لمموظفيف وغيرىـ مف الميتميف الذيف قد يتعرضوف لمخاطر
الصحة والسبلمة المينية .

ت.المحافظة عمى التحسيف المستمر إلجراءات الصحة والسبلمة المينية.

ث.ضماف تطابق إجراءات الصحة والسبلمة المينية مع السياسة المعمنة لممنظمة.
ج .السعي لتوثيق أو تسجيل نظاـ الصحة والسبلمة المينية مف قبل منظمة خارجية.
ويشير  ) 2003 , P. 528-533 ( Desslerإلى أنو يتـ دعـ وتعزيز المعيار العالمي

OHSAS 18000مف خبلؿ التقنيات الموجودة في المنظمات  ،حيث أف ىذا المعيار

يتضمف قائمة بأولويات التفتيش ،حيث أف المواقف أو الظروؼ التى قد ُيحتمل تواجد مشاكل
فييا والتي قد تسبب الخطر الجسدي لمموظفيف العامميف في المنظمات تعتبر األولوية األولى ،
واألولوية الثانية تُعطى لمكوارث والحوادث التى حدثت بالفعل والتي مف المفترض اإلببلغ عنيا
بأسرع وقت ممكف ،فيما تختص األولوية الثالثة بشكاوى الموظفيف حوؿ المشاكل التى يحدثيا

المعيار العالمي . OHSAS

ثانياً :أىداف المعيار العالمي OHSAS 18000
يذكر  ، (2005) Scholtz , ( 2007 , P. 340 ) Robson,et..alىدار( ،2012

ص ,) 25راشي ( ,2011ص ) 190أف ىناؾ العديد مف األىداؼ التى يسعى المعيار
العالمي  OHSAS 18000لتحقيقيا  ،وتتمثل في :
 .1الحماية مف المخاطر وذلؾ مف خبلؿ إزالة الخطر مف منطقة العمل  ،وتقميل الخطر إذا لـ

تتـ إزالتو ،والعمل عمى حماية أفراد المنظمة مف حوادث العمل بالتخفيض مف نسبة حدوث ىذه
الحوادث ،وضماف حقوقيـ بتوفير إطار قانوني يقوـ بمعالجة ىذه الحوادث واألمراض المينية،

وكذلؾ العمل عمى منع األسباب واألفعاؿ التى قد تؤدى إلى اإلصابة أو الحوادث أثناء العمل.

 .2تحقيق بيئة آمنة لمعمل خالية مف المخاطر وتوفير المعدات الوقائية والحفاظ عمى صحة

العامميف ،وكذلؾ توفير المناخ الميني المناسب مف حيث اإلضاءة والرطوبة ودرجة الح اررة،
والتأكد مف التزاـ العامميف بارتداء تجييزات الوقاية الشخصية أثناء العمل والقياـ بتفتيش دوري
ألماكف العمل.
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 .3المحافظة عمى الممتمكات الخاصة بالمنظمة ومراعاة معايير الصحة والسبلمة المينية

وتطبيق نظاـ إدارة الجودة ،واعتماد المعايير الدولية وتجذير ثقافة متميزة لدى الفرد بالصحة

والسبلمة المينية ،والعمل عمى إنشاء نظاـ إلدارة الصحة والسبلمة المينية وصيانتو لمحد مف أو

تقميل تعرض الموظفيف أو األطراؼ األخرى ذات الصمة بالعمل لمخاطر السبلمة والصحة

المينية المتصمة بأنشطة العمل الحالية والمستقبمية.

 .4اعتماد قواعد واجراءات وارشادات وتعميمات بشأف تنفيذ الصحة والسبلمة المينية في العمل،
والعمل عمى وضع برنامف تدريبي لمعامميف لتعريفيـ بأساسيات الصحة والسبلمة المينية ،و نشر

الوعى والتثقيف في الصحة والسبلمة المينية عف طريق الموحات اإلرشادية.
 .5العمل بأسس الصحة والسبلمة والجودة  ،واالرتقاء بيا إلى المعايير العالمية وتحسيف أداء

المنظمة في مجاؿ الصحة وسبلمة العمل  ،وذلؾ بتوفير تعميمات وتوجييات لدمف مبادئ إدارة
الصحة وسبلمة العمل في إدارة الجوانب األخرى.

 .6تقميل زمف التوقف في المنظمة وبالتالي تقميل التكمفة والحد مف تكاليف التأميف والتكاليف

الناجمة عف تغيب الموظفيف  ,وذلؾ مف خبلؿ عمل تقييـ وتحميل لممخاطر عمى مستوى

المنظمة ككل ،واإلشراؼ والمتابعة لمتحقق مف تطبيق تعميمات الصحة والسبلمة المينية .

 .7يفيد في عمل الدراسات الميدانية عف أسباب الحوادث لوضع توصيات لمحد منيا ،ومتابعة

التقارير واألبحاث المحمية والدولية المختصة في الصحة والسبلمة المينية لمواكبة تطورىا،
وكذلؾ تطوير وتحديث العامميف مف خبلؿ التحسيف المستمر لبرامف الصحة والسبلمة المينية.

 .8تطبيق وتحديث برامف الصحة والسبلمة المينية  ،وضماف تطابقيا مع سياسة المنظمة في
مجاؿ الصحة واألمف في العمل ،والبحث عف شيادة المطابقة وتسجيل النظاـ لدى ىيئة خارجية

معتمدة دولياً  ،وكذلؾ إجراء تقييـ واعداد تصري ذاتي بالمطابقة مع محتويات المعيار العالمي

.OHSAS 18000

 .9مساعدة المنظمة عمى تخفيض التكاليف التى قد تنشأ عف الخسائر المادية والبشرية الناجمة
عف مخاطر وحوادث العمل ،والمحافظة عمى سمعة المؤسسة أماـ العامميف لدييا وجميور

المتعامميف معيا وذلؾ مف خبلؿ توفير بيئة عمل مبلئمة وأجواء مناسبة في مزاولة نشاطاتيا
اإلنتاجية أو الخدمية.
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 .10التجاوب مع القوانيف واألنظمة والتشريعات الحكومية ولوائ العمل وغيرىا مف القوانيف

قانونيا عمى المنظمة لتوفير متطمبات الصحة والسبلمة المينية ،وخاصة
الدولية التي تُفرض
ً
المعايير الدولية التي تصدرىا منظمة العمل الدولية ،ومساعدة المنظمة عمى توفير إطار قانوني

يوض المتطمبات الضرورية لبرامف الصحة والسبلمة المينية  ،ويساعد عمى تحديد المخاطر

العممية ومسبباتيا والعمل عمى تفادييا.

 .11زيادة شعور العامميف باالنتماء لممنظمة التي تعمل عمى المحافظة عمييـ ،مما يدفعيـ
لمعمل بإخبلص لموصوؿ إلى مستويات عالية مف األداء ،وكذلؾ تعزيز ثقتيـ بالمنظمة ،مما
يساعد في تحفيزىـ عمى العمل بطريقة أكثر كفاءة  ،وتحقيق أفضل أداء  ،وبالتالي زيادة

إنتاجية المنظمة  ،وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية.

 .12حماية مقومات اإلنتاج المادية بالمحافظة عمى اآلالت واألجيزة والمواد مف التمف والضياع
نتيجة لحوادث العمل ،واالقتصاد في نفقات إصبلح واعادة بناء المعدات والمنشآت التي تتعرض

لمتمف مف جراء الحوادث ،وكذلؾ يعتبر وسيمة اتصاؿ ضرورية في المنظمة لمقابمة احتياجات
العامميف في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية واالتصاؿ مع األطراؼ المختمفة مف أجل تمبية

احتياجاتيـ.
 .13تحديد مواطف الخطر وتقييـ المخاطر ومف ثـ إعداد خطم لمطوارئ وتوفير السبلمة
لمعامميف في موقع العمل وكذلؾ منع أو الحد مف الحوادث أو الكوارث ومف ثـ تخفيض التكاليف

المرتفعة الناتجة عنيا.

 .14تحسيف الصورة العامة لممنظمة والمساعدة في الوصوؿ لبلعتراؼ الدولي بالمنظمة بما

يساعد في فت أسواؽ جديدة أماميا ،والحصوؿ عمى عمبلء وشركاء أعماؿ جدد ,والمساعدة

عمى تحقيق نظاـ إداري متكامل يشمل الجودة والصحة والسبلمة والمينية.

 .15ضماف تحديد التشريعات والقوانيف القابمة لمتطبيق عمى المنظمة فيما يخص الصحة
والسبلمة المينية واتخاذ اإلجراءات البلزمة بشأنيا ،وكذلؾ الوفاء بالمتطمبات المتزايدة األىمية

فيما يتصل بصورة المنظمة المرتبطة بالصحة والسبلمة المينية.
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ثالثاً  :أبعاد ( متطمبات ) المعيار العالمي OHSAS 18000
يوض  )2005( Scholtzالمذكور في ( العزاوى  ،وجواد  )476-4760:2010 ،أف ىناؾ

مجموعة مف األبعاد ( المتطمبات ) لممعيار العالمي  ،OHSAS 18000وىي:

 .1االلتزام والسياسة

Commitment and policy
Planning

 .2التخطيط
 .3العمميات والتطبيق

Implementation and operation

 .4الفحص والتصحيح

Checking & Correction
Management Review

 .5مراجعة اإلدارة

Continual Improvement

 .6التحسين المستمر

وفيما يمى توضي ليذه األبعاد:
 .1السياسة و االلتزام

Commitment and policy

يذكر األعرج ( ،2010ص ) 25بأف إجراءات الصحة والسبلمة المينية يجب أف تكوف مبلئمة

لطبيعة مستوى مخاطر الصحة والسبلمة المينية في المنظمة ،وتتضمف االلتزاـ بالتحسيف
المستمر  ،وتتضمف كذلؾ االلتزاـ الذى يتفق عمى األقل مع التشريعات الحالية القابمة لمتطبيق
لمصحة المينية والسبلمة ومع بقية المتطمبات  ،وموثقة ومطبقة ومعمنة لكافة الموظفيف ،

ومتاحة أماـ األطراؼ الميتمة  ،وكذلؾ قابمة لممراجعة بصورة دورية لضماف مبلئمتيا لممنظمة،

وكذلؾ البد مف وجود سياسة لمصحة والسبلمة المينية ُمصدؽ عمييا مف قبل اإلدارة العميا
لممنظمة  ،تُعمف بوضوح األىداؼ الكمية لمصحة والسبلمة المينية وااللتزاـ بتحسيف األداء في
ىذا المجاؿ  ،وىذه السياسة يجب أف (حسيني,2014،ص: (35
أ .تكوف مناسبة لطبيعة ونطاؽ المخاطر المحيطة بالمنظمة.
ب .تتضمف االلتزاـ بالتحسيف المستمر .

45

ت .تتضمف االلتزاـ بالتشريعات المطبقة في ىذا المجاؿ وأي متطمبات جيات أخرى تشارؾ في
عضويتيا .

ومطبقة ومحافظ عمييا .
ث .تكوف موثقة ُ
ج .تكوف ُمعمنة ومعروفة لكل العامميف حتى يتعرفوا عمى واجباتيـ .
ح .تكوف متاحة ألصحاب المصال .
خ .يتـ مراجعتيا بصورة دورية لمتأكد مف أنيا ما زالت مرتبطة ومناسبة لممنظمة.
Planning

 .2التخطيط

وىو يتضمف العديد مف المتطمبات حسب ما أورد األعرج (،2010ص ) 25وىى :
أ.

التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر النات والتحكم فيو

ب .المتطمبات القانونية ومتطمبات أخري
ت .األىداف

ث .برام إدارة الصحة والسالمة المينية
وفيما يمي توضي لكل متطمب:

أ .التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر النات والتحكم فيو :
يجب عمى المنظمة أف تُنشئ وتحافظ عمى إجراءات لمتحديد المستمر لمصادر الخطر
المتوقعة وتقييـ الخطر الناجـ عنيا  ،وتنفيذ اإلجراءات الضرورية المناسبة لمتحكـ فييا
والتي تتضمف (راشي,2011،ص:) 185

 -األنشطة الروتينية والغير روتينية

 -أنشطة كل العامميف ممف ليـ صمة ببيئة العمل.

 المعدات واإلنشاءات في بيئة العمل سواء كانت تـ توفيرىا بواسطة المنظمة أو آخريف.وعمى المنظمة كذلؾ أف تتأكد مف أف نتائف ىذه التقييمات وتأثير عممية التحكـ موضوعة

في االعتبار عند وضع األىداؼ وكذلؾ يجب أف تقوـ المنظمة بتوثيق المعمومات المتعمقة
ويبيف راشي( ,2011ص ) 185أف منيجية المنظمة
بالمخاطر والحفاظ عمييا محدثةُ ,
لتحديد مصادر الخطر وتقييـ الخطر الناتف والتحكـ فيو يجب أف :
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 تكوف محددة بالنسبة لمجاليا وطبيعتيا وتوقيتيا لمتأكد مف أنيا ذات طبيعة وقائيةوليست كرد فعل.

 تعطى تصنيفا لممخاطر  ،وتحديد تمؾ التى يجب التخمص منيا أو يتـ التحكـ فييابواسطة متطمبات التخطيم.

 تكوف متوافقة مع خبرة التشغيل وقدرات األساليب المستخدمة في التحكـ في الخطر . تعطى مدخبلت لتحديد التسييبلت المطموبة وكذلؾ تحديد االحتياجات التدريبية أوتطوير أساليب التحكـ في العمميات .

 توفر ما يمزـ لمراقبة وقياس األعماؿ المطموبة لمتأكد مف فعالية ىذه األعماؿ وانياتُطبق في الوقت المناسب .
ب .المتطمبات القانونية ومتطمبات أخري

يجب عمى المنظمة أف تُنشئ وتحافظ عمى إجراءات لتحديد والتعرؼ عمى المتطمبات
القانونية والمتطمبات األخرى المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية المطبقة عمييا ،وكذلؾ

عمييا التحديث المستمر ليذه المتطمبات و نشرىا عمى جميع العامميف واألطراؼ ذات

العبلقة (حسيني،2014،ص.)36
ت .األىداف

يجب عمى المنظمة أف تنشئ وتحافظ عمى أىداؼ موثقة لمصحة والسبلمة المينية بالنسبة

لكل وظيفة ومستوى داخل المنظمة -ويجب أف تكوف األىداؼ قابمة لمقياس كمما أمكف -
وعند إنشاء ومراجعة ىذه األىداؼ يجب عمى المنظمة أف تضع في اعتبارىا المتطمبات

القانونية والمتطمبات األخرى ومصادر الخطر ومخاطر الصحة والسبلمة المينية والبدائل

التكنولوجية المستخدمة والمتطمبات المالية والتشغيمية لممنظمة وآراء أصحاب المصال ،

وكذلؾ يجب أف تكوف األىداؼ متوافقة مع سياسة الشركة ومتضمنة االلتزاـ بالتحسيف

المستمر(حسيني،2014،ص.)36

ث .برام إدارة الصحة والسالمة المينية
يجب عمى المنظمة أف تُنشئ برنامف أو عدة برامف لتحقيق أىدافيا وىذه البرامف تشمل
توثيق المسؤوليات والسمطات المعنية لتحقيق األىداؼ عمى المستويات والوظائف ذات
العبلقة داخل المنظمة وكذلؾ توفير الوسائل والموارد وتقدير المدى الزمنى لتحقيق ىذه
األىداؼ  ،وىذه البرامف يجب أف تُراجع عمى فترات دورية ومخططة  ،ويمكف تعديميا إذا
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لزـ األمر لمبلئمة التغيرات في األنشطة والمنتجات والخدمات وظروؼ التشغيل في
المنظمة ( راشي،2011،ص.)174
 .3العمميات والتطبيق

Implementation and Operation

مف المفترض أوالً تعريف كافة أدوار ومسؤوليات وصبلحيات األشخاص الذيف يقوموف
بإدارة وتنفيذ األنشطة ذات األثر عمى

مخاطر الصحة والسبلمة المينية في أنشطة

وعمميات ومرافق المنظمة  ،باإلضافة إلى توثيق ذلؾ التعريف واعبلنو لغايات تسييل

إجراءات وسياسات الصحة والسبلمة المينية ،وىو ما يعمل عمى وضع وتطبيق وصيانة

متطمبات ىذه اإلجراءات والسياسات بما يتفق مع المعيار العالمي ، OHSAS 18000
وعرض التقارير الخاصة بيذا المعيار عمى اإلدارة العميا لمراجعتو واعتماده أساساً بغرض

التحسيف المستمر لو  ،كما ُيفترض أف يعمل األفراد عمى إنجاز المياـ التى قد تؤثر عمى
الصحة والسبلمة المينية في موقع العمل ( األعرج  ,2010 ،ص.)27
وبحسب ما ذكرت حسيني (,2014ص )18فاف ىذا المتطمب يتضمف العناصر التالية:
أ .الييكل والمسؤوليات

ب.التدريب والوعى والكفاءة
ت.االستشارة واالتصاؿ
ث.التوثيق

ج .رقابة الوثائق والبيانات
ح .الرقابة عمى العمميات

خ .االستعداد واالستجابة لمطوارئ

وفيما يمي توضي لكل عنصر

أ .الييكل والمسئوليات

يجب تحديد وتوثيق األدوار والمسؤوليات والصبلحيات لؤلشخاص الذيف يديروف ويؤدوف
ويتحققوف مف النشاطات التي تؤثر عمى مخاطر الصحة والسبلمة المينية ،كما يجب نشرىا

وايصاليا لمعامميف مف أجل تسييل عمميات الصحة والسبلمة المينية ،حيث أف المسؤولية

النيائية لمصحة والسبلمة المينية تقع عمى كاىل اإلدارة العميا وتقوـ المنظمة بتعييف عضو
مف اإلدارة العميا لو سمطات ومسؤوليات محددة لمتأكد مف أف إجراءات الصحة والسبلمة

المينية ُمطبقة بصورة صحيحة داخل المنظمة وعمى اإلدارة العميا توفير الموارد البلزمة
لمتطبيق والرقابة وتحسيف ىذه اإلجراءات( راشي ،2011،ص .)174
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ب .التدريب والوعى والكفاءة

يجب أف يكوف األفراد العامميف في المنظمة عمى كفاءة عالية و وعى تاـ ومدربيف بصورة

جيدة حتى يتمكنوا مف القياـ بأعماليـ ذات الصمة بالصحة والسبلمة المينية ويتـ تحديد
الكفاءة عمى ضوء التعميـ والتدريب أو الخبرة  ،وتقوـ المنظمة بإنشاء والحفاظ عمى إجراءات
لمتأكد مف أف العامميف لدييا بمختمف اإلدارات والمستويات عمى وعى بأىمية مطابقة

سياسات واجراءات الصحة والسبلمة المينية وفقاً لممعيار العالمي OHSAS 18000
وكذلؾ الفوائد المتأتية مف رفع مستوى أدائيـ مف خبلؿ تطبيق ىذا المعيار ،وأف يكونوا عمى

دراية كاممة باآلثار المحتممة لعدـ المطابقة مع متطمبات ىذا المعيار
( .) OHSAS / 18001 : 2007

ت .االستشارات واالتصال

يجب عمى المنظمة أف يكوف لدييا إجراءات لمتأكد مف أف المعمومات المتعمقة بإجراءات
وسياسات الصحة والسبلمة المينية يتـ تبادليا بيف المؤسسة وكافة األطراؼ ذات العبلقة ،

وكذلؾ يجب مراعاة بعض العناصر المتعمقة باألفراد العامميف فييا ،مثل مشاركتيـ في

وضع ومراجعة السياسات واإلجراءات إلدارة المخاطر ،وأف يتـ استشارتيـ إذ كاف ىناؾ أي
تغي ارت تؤثر عمى صحة وأمف مكاف العمل ،وكذلؾ أف يتـ تمثيميـ في الموضوعات

المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية ( راشي ،2011،ص .)175
ث .التوثيق

يجب عمى المنظمة أف تنشئ وتحافظ عمى المعمومات ميما كانت نوعية الوسائم ( أوراؽ

أو أي صورة إلكترونية ) وذلؾ مف أجل وصف العناصر األساسية لممعيار العالمي

 OHSAS 18000وتفاعل ىذه العناصر مع بعضيا وكذلؾ سيولة إيجاد الوثائق ذات

العبلقة ،ويجب أف يشمل التوثيق سياسة وأىداؼ الصحة والسبلمة المينية وايضاح وتعريف
وتوصيف إجراءاتيا ( .) OHSAS / 18001 : 2007

ج .رقابة الوثائق والبيانات

يجب عمى المنظمة أف تنشئ وتحافظ عمى إجراءات لمرقابة والتحكـ في جميع الوثائق

والبيانات التى يتطمبيا المعيار العالمي  OHSAS 18000وذلؾ لضماف تحديد مكانيا،

ومراجعتيا بصفة دورية  ،وتعديميا اذا لزـ األمر ،وكذلؾ أف يكوف ُمصادؽ عمييا مف قبل

السمطة المختصة لضماف المطابقة  ،وأيضاً ضماف توفرىا في جميع المواقع لمتأكد مف أف

معيار الصحة والسبلمة المينية يعمل بكفاءة وفاعمية ( راشي ،2011،ص .)175
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ح .الرقابة عمى العمميات
يجب عمي المنظمة أف تحدد العمميات واألنشطة المرتبطة بمصادر الخطر التي تـ تحديدىا

،كما يجب مراعاة تخطيم وتنفيذ ضوابم التشغيل وفق ما يبلئـ المنظمة وأنشطتيا  ،وأف
تتكامل تمؾ الضوابم مع المعيار العالمي  OHSAS 18000في مجممو ،وكذلؾ تخطيم

وتنفيذ ضوابم حاكمة لممنتجات والمعدات والخدمات التي يتـ شراؤىا ،وينبغي عمى المنظمة

أيضاً تخطيم وتنفيذ ضوابم حاكمة لممقاوليف والزوار اآلخريف لبيئة العمل ،ويمزـ كذلؾ
إعداد وتنفيذ إجراءات موثقة لتغطية المواقف التي قد يحدث فييا حيود عف سياسة وأىداؼ

الصحة والسبلمة المينية نتيجة لعدـ وجود تمؾ اإلجراءات ،وكذلؾ تحديد معايير التشغيل
وااللتزاـ بيا حيثما يوجد احتماؿ لمحيود عف سياسة وأىداؼ الصحة والسبلمة المينية بسبب
عدـ وجود ىذه المعايير ( .) OHSAS / 18001 : 2007

خ .اإلعداد واالستعداد واالستجابة لمطوارئ

يجب عمى المنظمة تأسيس و تنفيذ و صيانة إجراءات لتحديد و تمييز حاالت الطوارئ

المحتممة ،واإلعداد واالستعداد واالستجابة الفاعمة لمواجية تمؾ الحاالت ،وكذلؾ االستجابة

لحاالت الطوارئ الفعمية لمنع التأثيرات السمبية أو تقميميا إلي الحد األدنى الممكف عممياً،

ويجب عمي المنظمة أف تأخذ في اعتبارىا احتياجات الجيات المعنية التى ُيحتمل تعرضيا
لمخطر عند إعداد خطتيا في مواجية الطوارئ  ،وأف تختبر بصفة دورية درجة وفاعمية
االستجابة في مواجية الطوارئ حيثما يكوف ذلؾ ممكناً مف الناحية العممية  ،وذلؾ بمشاركة

الجيات المعنية ،وكذلؾ يجب عمي المنظمة مراجعة إجراءات اإلعداد واالستعداد

واالستجابة لمطوارئ دورياً  ،وبصفة خاصة بعد االختبار الدوري وكذلؾ بعد حدوث حاالت
طوارئ ( .(OHSAS / 18001 :2007
 .4الفحص والتصحيح

Correction & Checking

يذكر األعرج (  ،2010ص ) 27أف ىذا المتطمب يمزمو تحديد المقاييس الكمية والنوعية
المبلئمة الحتياجات المنظمة  ،ومراقبة مدى تحقق أىداؼ الصحة والسبلمة المينية ،

برمف الصحة والسبلمة المينية
وتحديد مقاييس األداء التى تعمل عمى مراقبة االنسجاـ مع ا

 ،وكذلؾ وتحديد مقاييس األداء التى تعمل عمى مراقبة الحوادث  ،وتسجيل البيانات ونتائف
المراقبة وقياس الفاعمية في تحميل األفعاؿ الوقائية والتصحيحية  ،باإلضافة إلى اكتشاؼ
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ومعالجة الحوادث وحاالت عدـ التوافق  ،واكماؿ األفعاؿ التصحيحية والوقائية  ،والتأكيد

عمى فعاليتيا.

ويتضمف ىذا المتطمب العناصر التالية ( حسيني ,2014،ص:) 37

أ .المراقبة و قياس األداء

ب .الحوادث والحوادث المحتممة وعدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية
ت .إدارة السجالت
ث .التدقيق

وفيما يمى توضي مختصر لكل عنصر :

أ .المراقبة و قياس األداء

يجب عمى المنظمة أف تنشئ و تحافظ عمى إجراءات لممتابعة وقياس األداء ومراقبة
متطمبات المعيار العالمي  OHSAS 18000بصفة دورية ،ومنيا توفير القياسات الكمية

والنوعية المناسبة الحتياجات المنظمة ،وتبييف ألى مدى تـ تحقيق أىداؼ المعيار

العالمي ،OHSAS 18000وتحديد المعايير التى يمكف مف خبلليا قياس األداء والتي
تفحص التطابق مع المعيار العالمي OHSAS 18000

وتشريعات الصحة والسبلمة

المينية المعتمدة بالمنظمة ،وكذلؾ االىتماـ بتسجيل البيانات ونتائف المراقبة والمقاييس
الكفيمة بتسييل تحميل اإلجراءات التصحيحية والوقائية البلزمة لتحسيف األداء

(راشي،2011،ص.)176

ب .الحوادث والحوادث المحتممة وعدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية
يجب عمى المنظمة أف تنشئ وتحافظ عمى إجراءات لتحديد المسؤوليات والسمطات مف أجل
التداوؿ والتحقيق في الحوادث أو حاالت عدـ المطابقة ،واتخاذ اإلجراءات التى تقمل مف

اآلثار الناتجة عف الحوادث الحالية أو المستقبمية أو حاالت عدـ المطابقة ،وكذلؾ التأكد
مف فعالية اإلجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة لتقميص أسباب حاالت عدـ المطابقة

الفعمية أو المتوقعة ( راشي،2011،ص.)176

ت .إدارة السجالت

يتـ إدارة السجبلت الخاصة بالصحة والسبلمة المينية مف خبلؿ الحفاظ عمى إجراءات

لتحديد وصيانة سجبلت المعيار العالمي  OHSAS 18000وكذلؾ نتائف المراجعات،

وػيجب أف تكوف ىذه السجبلت مقروءة ومحددة ويمكف تتبعيا لكل األنشطة  ،وعمى
المنظمة حفظ وصيانة سجبلت النظاـ بطريقة يسيل استرجاعيا وحمايتيا مف التمف أو
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اإلىماؿ أو الفقد ،وكذلؾ يجب أف تكوف ىذه السجبلت واضحة ومميزة وتدؿ عمى األثر،
وأف تظل كذلؾ طواؿ فترة استبقائيا ). (OHSAS / 18001 : 2007
ث .التدقيق
وىو فحص منيجي لتحديد فيما إذا كانت النشاطات والنتائف المتعمقة بإجراءات وسياسات

الصحة والسبلمة المينية مطابقة لمترتيبات المخطم ليا ،وأيضاً فيما إذا كانت ىذه

الترتيبات ُمطبقة بشكل فعاؿ إلنجاز سياسة المنظمة وتحقيق أىدافيا ،حيث يجب عمى
المنظمة أف تُنشئ وتحافظ عمى برنامف لمتدقيق ،كما يتضمف نشاط التدقيق إعطاء معمومات
عف نتائف المراجعات التي قامت بيا الجيات المعنية لئلدارة العميا في شكل تقرير مبني
عمى نتائف تقييـ الخطر ألنشطة المنظمة ،ونتائف المراجعات السابقة  ،ويتـ عمل التدقيق

بواسطة أفراد مستقميف ليس ليـ مسؤولية مباشرة عف النشاط المراد تدقيقو ،وال ُيشترط أف
يكونوا مف خارج المؤسسة (راشي،2011،ص.)176

 .5مراجعة اإلدارة

Management Review

إف عممية مراجعة اإلدارة العميا ىي التي تتأكد مف أف المعمومات المطموبة قد تـ تجميعيا

لتنفيذ التقييـ البلزـ ،وكذلؾ لتوثيق والحفاظ عمى ىذه المراجعة ( حسيني ،2014،ص.)37
وىى تتضمف قياـ اإلدارة العميا في المنظمة ضمف فترات محددة بمراجعة متطمبات معيار

الصحة والسبلمة المينية  OHSAS 18000لضماف دواـ المبلئمة والكفاءة  ،ولضماف
تحقيق التحسيف المستمر في ما يخص الصحة والسبلمة المينية ،وذلؾ مف أجل توفير بيئة

عمل آمنة مف أي خطر يؤثر عمى العامميف مف جية وعمى أدائيـ مف جية أخرى ،كما

تتضمف مراجعة اإلدارة ضماف جمع المعمومات الضرورية لتكوف قادرة عمى إجراء ىذا

التقييـ  ،باإلضافة إلى توثيق ىذه المراجعة  ،وأخي اًر ومف خبلؿ مراجعة االدارة يتـ تعييف

الحاجة الممكنة لتغيير السياسة واألىداؼ وبقية متطمبات المعيار العالمي OHSAS
 18000في ضوء نتائف التدقيق والمواقف المتغيرة وااللتزاـ بالتحسيف المستمر(األعرج ،

 ، 2010ص.)27

 .6التحسين المستمر

Continual Improvement

ويعنى القياـ بتدريب العامميف والتحسيف المستمر لقدراتيـ وذلؾ لتأىيميـ وزيادة معرفتيـ في
مجاؿ الصحة والسبلمة المينية )  ،( Dessler, 2008, P. 524وتظير إجراءات
التحسينات المستمرة في سياسة الصحة والسبلمة المينية مف خبلؿ إعادة النظر في

المتطمبات العامة ومف خبلؿ التغذية العكسية (األعرج ،
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، 2010ص ، )28ويذكر

(تقرير العاـ  2011لميوـ العالمي لنظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية  :أداة لمتحسيف
المستمر) أنو يجب وضع الترتيبات لمتحسيف المستمر لمعناصر ذات الصمة بالمعيار
العالمي  OHSAS 18000وبالنظاـ ككل والحفاظ عمييا ،وينبغي أف تأخذ ىذه الترتيبات

في االعتبار األىداؼ ،والمعمومات والبيانات المكتسبة لكل عنصر مف عناصر النظاـ ،بما
في ذلؾ نتائف التقييـ ،وقياس األداء ،والتحقيقات ،وتوصيات عمميات المراجعة والتدقيق،
ونتائف المراجعات اإلدارية ،والتوصيات لتحسينيا ،والتغييرات في القوانيف الوطنية واألنظمة

واالتفاقيات الجماعية ،والمعمومات الجديدة ذات الصمة ،وأي مف التعديبلت في مكاف
العمل ،ونتائف برامف حماية الصحة وتعزيزىا ,كذلؾ البد مف مقارنة عمميات الصحة
والسبلمة المينية

واألداء في مكاف العمل مع غيرىا مف أجل تحسيف أداء العامميف

وحمايتيـ مف المخاطر المحتممة.

ويوض الشكل (  ) 2.6أبعاد المعيار العالمي OHSAS 18000

شكل رقم (  ) 2.6أبعاد ( متطمبات ) المعيار العالمي OHSAS 18000
المصدر  :مواصفة نظام إدارة السالمة والصحة المينية – إصدار 2007
OHSAS / 18001 : 2007
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وبحسب المواصفة ( ) OHSAS / 18001 : 2007فاف أساس ىذه المعيار ىو القاعدة

المعروفة ب (  : ) PDCAخطم  - planنفذ  – DOتحقق  – Checkافعل إجراء (
إجراءات ) ACT

والشكل رقـ (  ) 2.7يوض القاعدة ( ) PDCA
 










خطط P

 Aافعل

نفذ D

 Cتحقق

شكل رقم (  :) 2.7حمقة ديمن لمتحسين المستمر
المصدر  ( :راشي,2011,ص (194

واألحرؼ المذكورة في الشكل السابق تعنى حسب حمقة ديمنف التالي :

أ .خطم  :Planتحديد وتأسيس األىداؼ والعمميات واألنشطة المطموبة التي تكوف نتائجيا
مطابقة لسياسة السبلمة والصحة والمينية لممنظمة.

ب.ن ػػفذ  :DOتشغيل تمؾ العمميات واألنشطة .

ت.تحقق  :Checkمراقبة وقياس نتائف العمميات واألنشطة في ضوء سياسة وأىداؼ
السبلمة والصحة المينية ومتطمبات القوانيف والمتطمبات األخرى واعداد تقري اًر بالنتائف .

ث.اتخذ إجراء ( إجراءات)  :Actاتخاذ إجراءات لمتحسيف المستمر لكفاءة األداء .

وىذه الخطوات األربعة ىي عمميات مترابطة ومتواترة كل منيا تؤدي جزًء محدداً مف العممية
التحسينية ككل ،فعممية التخطيم  Planىي أساس العمل الناج  ،فبل نتائف تُرجى دوف
اء متعامميف أو
تخطيم ّ
فعاؿ مبني عمى فيـ احتياجات الجيات المعنية بعمل المنظمة سو ً
موظفيف أو شركاء ،والخطوة التالية في عممية التحسيف المستمر ىي التنفيذ  ، Doوتأتي
ىذه المرحمة لترجمة النشاطات التي تـ تصميميا إلى فعل يتحقق عمى أرض الواقع ،وفق
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الترتيبات الرئيسية المتفق عمييا في الخطة مف جدوؿ زمني ومسؤوليات وصبلحيات
وتوظيف لمموارد األخرى البلزمة لعممية التنفيذ ،وتأتي عممية الفحص والتقييـ Check
كحمقة ميمة في عممية التحسيف لموقوؼ عمى نتائف األعماؿ التي تـ تخطيطيا وتنفيذىا
وإلدراؾ مدى تحقيق األىداؼ المرجوة ،وتتصل عممية الفحص والتقييـ بإجراء مراجعة دورية
مبنية عمى الحقائق والبيانات التي يتـ تحصيميا وتوثيقيا أثناء وعند انتياء عممية التنفيذ،
وتكتمل دورة التحسيف المستمر بالقياـ فعبلً بعمل تحسينات مف خبلؿ اإلجراءات
التصحيحية الضرورية وتمؾ البلزمة لممحافظة عمى األداء ورفعو إلى مستويات جديدة ،وىذه
الخطوة تسمى  Actومف الطبيعي أف ال يقتصر التحسيف عمى خطم وآليات العمل
واألىداؼ التي تـ تحديدىا في الخطوة األولى  Planبل يتعداه إلى تحسيف طرؽ "تنفيذ"
الخطم واآلليات ،وكذلؾ تحسيف أسموب المراجعة والقياس.
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المبحث الثالث

قطاع الكيرباء بمحافظات غزة
بأف قطاع الكيرباء بمحافظات غزة يمثل قطاعاً ميماً وبار اًز ،حيث يعتبر مف أىـ
يمكف القوؿ ّ
القطاعات تأثي اًر عمى جميع مجاالت الحياة ،حيث تعتبر الكيرباء أحد مصادر الطاقة اليامة
والرئيسة  ،لما ليا مف تأثير مباشر عمى كافة مجاالت الحياة ،وسيحاوؿ الباحث مف خبلؿ
ىذا المبحث التعرؼ بشكل مختصر عمى مكونات قطاع الكيرباء بمحافظات غزة ،وىى

كالتالي:
 الشبكة القطرية " اإلسرائيمية "
 شركة توليد كيرباء غزة
 الشبكة المصرية

ويتـ إدارة ىذه المصادر مف خبلؿ " سمطة الطاقة والموارد الطبيعية " ممثمة الحكومة وىى

مشرفة عمى االتفاقيات والتنسيقات بيذا الخصوص ،حيث تقوـ باستبلـ كميات الكيرباء مف

مصادرىا الثبلثة وتسمميا لشركة توزيع كيرباء والتي بدورىا تقوـ بإيصاليا لجميع المستيمكيف.
مصادر الطاقة الكيربائية في قطاع غزة
الشبكة القطرية


اإلسرائيمية



شركة توليد

كيرباء غزة



الشبكة المصرية



سمطة الطاقة والموارد

االتفاقيات)
الطبيعية ( 


شركة توزيع
كيرباء
محافظات غزة

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية
– إدارة النقل الكيربائي

شكل رقم (  :)2.8واقع قطاع الكيرباء بمحافظات غزة
المصدر  :تجريد الباحث باالعتماد عمى معمومات تم الحصول عمييا من سمطة الطاقة والموارد الطبيعية )(2016
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المستيمك

وفيما يمى عرض نبذة مختصرة لكل قطاع مف ىذه القطاعات:
أوالً  :شركة توليد كيرباء غزة
تـ إنشاء شركة توليد كيرباء غزة في العاـ  2000بمرسوـ مف رئيس السمطة الفمسطينية ،وىى

شركة خاصة ،وتـ تشغيل الشركة وانتاج الكيرباء الفمسطينية عاـ  ،2002وفى العاـ  2005تـ

إصدار أوؿ عممية توزيع أرباح عمى المساىميف ،تنتف المحطة طاقة كيربائية قصوى مقدارىا

 ، 140 M.Wوىى متغيرة حسب الظروؼ الجوية كدرجة الح اررة والرطوبة ومتغيرات أخرى،

وحسب رؤية الشركة ىناؾ مخططات لرفع القدرة اإلنتاجية لممحطة خبلؿ المرحمة المقبمة ،تعتمد

عممية إنتاج الطاقة الكيربائية في محطة توليد كيرباء غزة عمى أربعة توربينات غازية مف نوع

"  "ABB GT10B2والتي تعمل بدورة مركبة

"  " Combined Cycleمع اثنيف مف

التوربينات البخارية "  ،" STGوبيذا تشكل مجموعتيف لمتوليد كل مجموعة تحتوى عمى اثنيف
مف التوربينات الغازية وتوربيف بخارى واحد (سمطة الطاقة والموارد الطبيعية.)2016 ,
ثانياً  :سمطة الطاقة والموارد الطبيعية
تـ إنشاؤىا في  14/11/1994وىى ليا ميزانيتيا الخاصة وتتبع لرئيس السمطة الفمسطينية ،

ويمكف توضي بعض مياـ وأىداؼ سمطة الطاقة والموارد الطبيعية بناء عمى القانوف الذى تـ

إصداره باسـ قانوف رقـ ( ) 12لسنة  1995بشأف إنشاء سمطة الطاقة والموارد الطبيعية كما
يمى( سمطة الطاقة والموارد لطبيعية:) 2016 ،
من مياميا :
 .1تزويد الطاقة لممستيمكيف في أي منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضي رخصة أو امتياز.
 .2وضع السياسات والقواعد العامة المتعمقة بتطوير قطاع الكيرباء وعرضيا عمى مجمس
الوزراء إلقرارىا.

.3البحث والتطوير في استخداـ كافة أنواع الطاقة المتجددة  ،وغيرىا.
.4من تراخيص إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا
وبيعيا.
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 .5إصدار شروط وتعميمات السبلمة العامة الواجب توافرىا في المنشآت الكيربائية وأعماؿ
التمديدات الكيربائية بالتنسيق مع الجيات ذات العبلقة.

 .6التعاقد مع الدوؿ المجاورة لغايات الربم الكيربائي وتبادؿ الطاقة الكيربائية بعد موافقة
مجمس الوزراء.
من أىدافيا :
 .1إنشاء أي مشروع كيربائي بموافقة مجمس السمطة الوطنية الفمسطينية.
 .2إنتاج الموازـ واقامة المنشآت المتعمقة بالطاقة.
 .3الرقابة الفنية عمى إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات الكيربائية.
 .4الحصوؿ عمى المعمومات الفنية والمالية المتعمقة بالطاقة.
 .5إجراء البحوث والدراسات والتنقيب عف كافة مصادر الطاقة.
 .6التعاوف مع أي شخص طبيعي أو اعتباري بيدؼ االستفادة مف الطاقة إلى اقصي حد.
يوجد في سمطة الطاقة والموارد الطبيعية مجموعة مف اإلدارات الخاصة بعمميا

وىي(:)http://www.penra.gov.ps
 النقل الكيربائي

 الطاقة والكيرباء

 الشؤوف اإلدارية والمالية
 التخطيم والمعمومات
 الغاز والبتروؿ

 مشروعات وكيرباء الريف
ثالثاُ  :شركة توزيع كيرباء محافظات غزة
ىي شركة خصوصية مساىمة محدودة ،قامت عمى شراكة بيف السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة
في سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  ،وو ازرة المالية ومجموعة مف البمديات والمجاؿ القروية في

محافظات غزة ،وتعمل عمى توزيع الطاقة الكيربائية في كافة المناطق التى تقع تحت سمطة
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وادارة السمطة الوطنية الفمسطينية في محافظات غزة ،وما يتبع ذلؾ مف أعماؿ الجباية،
والتحصيل ،واإلشراؼ الفني  ،وأعماؿ الصيانة  ،والتطوير لشبكات الضغم المنخفض
والمتوسم ،تـ تأسيسيا بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية إلى األراضي الفمسطينية وقياـ

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية حيث كاف إنشاء شركة توزيع الكيرباء احد مطالب الدوؿ المانحة

التى تحممت تقديـ الدعـ لتطوير ىذا القطاع الياـ (.) www.gedco.ps

وتـ تأسيس الشركة عاـ  1998بقرار وزاري برقـ  11/99لتنتقل كافة الصبلحيات والمياـ مف

البمديات إلى الشركة ،وتـ إصدار أوؿ فاتورة باسـ الشركة في أغسطس عاـ  1998ـ ،وتؤدى
الشركة مياميا في كافة أرجاء محافظات غزة ،ومدنيا وقراىا  ،ويتبع ليا فروع لتوزيع الكيرباء

في كل مف محافظة الشماؿ ،ومحافظة غزة  ،ومحافظة الوسطى  ،ومحافظة خانيونس ،

ومحافظة رف  ،وبذلؾ فاف خدماتيا تغطى  ،وبذلؾ فاف خدماتيا تغطى  360كيمو متر مربع.
ومف أىداؼ شركة توزيع كيرباء محافظات غزة ما يمي ( :) www.gedco.ps
 .1إدارة التشغيل والمياـ وفق المعايير العالمية لؤلداء وذلؾ بيدؼ سبلمة المواطف وموظفي
الشركة
 .2تطوير العنصر البشري باستخداـ التكنولوجيا والتدريب المستمر لرفع األداء وتحسيف الكفاءة.
 .3المحافظة عمى عبلقة مميزة مع المشتركيف مف خبلؿ تقديـ خدمة كيربائية أفضل بواسطة
تطوير نظـ خدمة المشتركيف مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجي.

 .4تنفيذ واجراء التخطيم والدراسات في مجل التطوير المستمر ألعماؿ الشركة.
 .5اعتماد معايير التميز عمى أساس أفضل الممارسات والمحافظة عمى مستوى متقدـ مف
اإلنجاز.

 .6تنفيذ برامف مكثفة لترشيد الطاقة الكيربائية والتوعية المستمرة لممجتمع الفمسطيني
بالخصوص.
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الممخص
استعرض الباحث في الفصل الثاني والذي يحمل عنواف " اإلطار النظري " المفاىيـ المتعمقة
قسـ الباحث الفصل لثبلثة مباحث ،ناقش في المبحث األوؿ الصحة
بموضوع الدراسة ،حيث ّ
والسبلمة المينية و تعريفيا حيث ذكر تعريفات متعددة ليا وتعريف إجرائي خاص بيا ،وتـ

ذكر أىداؼ متعددة ليا ،وتطرؽ الباحث لمصحة والسبلمة المينية في النظريات اإلدارية،
وأوض األطراؼ التى تقع عمييـ مسؤولية الصحة والسبلمة المينية ،وكذلؾ أورد أنواع المخاطر

المينية في بيئة العمل وأسبابيا  ،وكذلؾ أسباب حوادث العمل ،وفى نياية المبحث األوؿ
استعرض الباحث اآلثار المترتبة عمى حوادث العمل سواء آثار اجتماعية أو اقتصادية ،وفى

المبحث الثاني ألقي الباحث الضوء عمى لممعيار العالمي  OHSAS 1800حيث عرض

تعريفو ونشأتو ،وأورد بعضاً مف أىدافو المتعددة  ،وكذلؾ تطرؽ بشكل موسع ألبعاده الستة،

وفى المبحث الثالث عرض الباحث نبذة بسيطة عف مكونات قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.

61

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة
أوالً  :عرض الدراسات السابقة
ثانياً  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
ثالثاً :مدى االستفادة من البحوث والدراسات السابقة
رابعاً  :ميزة ىذه الدراسة

61

مقدمة
يوجد العديد مف الدراسات التى تناولت موضوع الصحة والسبلمة المينية  ،وكذلؾ بعض

الدراسات التى تناولت المعايير الدولية المختصة بالصحة والسبلمة المينية ،وقد اطمع الباحث
عمى العديد مف الدراسات السابقة بالمغتيف العربية واإلنجميزية ذات الصمة بموضوع الدراسة،

وذلؾ مف خبلؿ زيارتو لممكتبات ،وبحثو في المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات البحثية
المختمفة ،وقد انتقي الباحث عدداً مف الدراسات والتي رأى أنيا األقرب لموضوع الدراسة ،وذلؾ
مف خبلؿ ارتباطيا بموضوع البحث ،يحتوى ىذا الفصل عمى عدد مف الدراسات السابقة وقد تـ
سردىا مف األحدث إلى األقدـ ،وفى ختاـ ىذا الفصل ُيعّمق الباحث عمى ىذه الدراسات ،كما
يشير إلى الجديد الذي ستضيفو ىذه الدراسة ،ومدى تميزىا عف الدراسات السابقة ,وفيما يمى

استعراض ليذه الدراسات :

 .1دراسة ( )Abayzeed, 2014بعنوان:
أثر تطبيق شرط الصحة المينية و السالمة

OHSAS 18000

في حقول النفط

السودانية.
"The Impact of the Application OHSAS 18000 in the Sudanese Oil
Fields".

أُجريت ىذه الدراسة في مدينة الخرطوـ بالسوداف لتقييـ أثر تطبيق المعيار العالمي OHSAS

18000في الحد مف الحوادث وىدر الموارد في صناعة النفم  ،حيث اعتمدت عمى آراء عينة

مف األفراد العامميف في مجاؿ البتروؿ في احدى الشركات العاممة في السوداف واعتمدت نموذجا
افتراضيا تـ بناؤه بعد مراجعة وتحميل األدبيات ذات العبلقة بالموضوع ،حيث تـ استخداـ

البرنامف اإلحصائي  SPSSفي تحميل البيانات ،وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى توضي أف
االلتزاـ بالتطبيق السميـ لممعيار العالمي  OHSAS 18000يؤدى إلى خفض معدؿ الحوادث
واإلصابات وبالتالي تقميل تكمفة عدـ المطابقة مما يعنى أف زيادة كفاءة وفعالية أداء المنظمة

يتحقق بتأميف اعمى درجات السبلمة لمعامميف بيا ،مف النتائف التى توصمت ليا الدراسة أف ىناؾ
عبلقة ذات داللة احصائية بيف الحد مف ىدر الموارد ،والحوادث واإلصابات وتطبيق متطمبات

المعيار  ، OHSAS 18000وأف ىناؾ عبلقة بيف األىداؼ العامة في المنظمة محل الدراسة
فيما يتعمق بالصحة والسبلمة المينية وتطبيق المعيار العالمي .OHSAS 18000
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 .2دراسة ( حسيني  ) 2014 ,بعنوان :
دور إدارة الصحة و السالمة و البيئة في الحد من آثار الصناعة البترولية عمى الصحة و
البيئة -دراسة حالة سوناطراك النقل عبر األنابيب.
ىدفت ىذه الدراسة إلى فيـ وتقييـ عممية إدارة السبلمة والصحة البيئية في المؤسسة البترولية
بشكل عاـ وخاصة في البيئة الداخمية لمؤسسة سوناطراؾ بالجزائر في الفترة الزمنية مف

 07/04/2014-13/04/2014وكذلؾ إلى إبراز أىمية وضرورة تطبيق إدارة السبلمة

والصحة والبيئة في المؤسسات البترولية  ،حيث اتبعت الباحثة المنيف الوصفي التحميمي

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائف منيا أف ىناؾ سياسة خاصة بمجاؿ السبلمة و

الصحة والبيئة في المؤسسة تدعى سياسة  ، HSE-MSوأفرزت مجموعة مف النتائف منيا أف
زيادة وتطوير سبل االىتماـ بمجاؿ الصحة والسبلمة والبيئة وكذلؾ القياـ بدورات تدريبية لزيادة

التوعية وتكثيف أنشطة البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة لمعالجة المشاكل المختمفة

لممنظمة  ،يساعد في الحد مف المخاطر التى قد تواجو العامميف وتساىـ في الحفاظ عمى البيئة
والتقميل مف المخاطر.

 .3دراسة (دمحم (2014 ,بعنوان :
عالقة المنظمة المتعممة بتعزيز إجراءات الصحة والسالمة المينية في أقسام التصوير الطبي
بالمستشفيات الحكومية-قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج المنظمة

المتعممة ل ػ  Marsick & Watkinsفي أقساـ التصوير الطبي بالمستشفيات الحكومية العامة
بقطاع غزة وعددىـ(  )7كذلؾ التعرؼ عمى مدى تطبيق إجراءات السبلمة والصحة المينية،

ومف ثـ اختبار العبلقة بيف المنظمة المتعممة وتعزيز ىذه اإلجراءات ،واعتمد الباحث إلجراء

الدراسة المنيف الوصفي التحميمي ،كما اعتمد عمى أسموب االستبانة لجمع البيانات مف عينة
الدراسة  ،وأظيرت نتائف الدراسة وجود عبلقة ارتباطية طردية بيف جميع أبعاد المنظمة المتعممة

وتعزيز إجراءات السبلمة والصحة المينية ،وكذلؾ وجود عبلقة طردية ارتباطية متوسطة بيف

المحور ككل "المنظمة المتعممة" وتعزيز إجراءات السبلمة والصحة المينية.

63

 .4دراسة ( ىدار )2012,بعنوان :
دور معايير الصحة والسالمة المينية في تحسين أداء العاممين في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة –دراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائر وحدة ورقمة-
ىدفت ىذه الدراسة إلى معالجة موضوع معايير السبلمة والصحة المينية وعبلقتيا بتحسيف أداء
العامميف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مف خبلؿ البحث في مفاىيـ الصحة والسبلمة

المينية وحوادث العمل واألمف الصناعي ونظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية ،وكذلؾ مفاىيـ
تحسيف األداء وأىـ خطواتو وأيضاً تقييـ أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،باإلضافة إلى دراسة العبلقة بيف نظاـ السبلمة والصحة المينية وتحسيف أداء

المتعامميف .وخرجت الدراسة بمجموعة نتائف منيا أف توفير كافة الظروؼ المبلئمة لمقياـ
بالعمل( بيئة آمنة خالية مف المخاطر) يجعل العامميف قادريف عمى العمل بارتياح والرفع مف

أدائيـ ،وأف تشكيل إدارة خاصة بالصحة والسبلمة المينية مف قبل المؤسسة يساعد في غرس
ثقافة الوقاية واألمف لدى العماؿ وبالتالي الحد مف المخاطر التي قد تواجييـ.
 .5دراسة ) اليابيل وعايش (2012,بعنوان:
تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة المينية في المختبرات العممية من وجية نظر
العاممين – دراسة ميدانية عمى العاممين في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدى فعالية إجراءات السبلمة والصحة المينية في المختبرات

العممية في الجامعات الفمسطينية ،واستخدـ الباحثاف المنيف الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة

وأسموب االستبانة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة المتكوف مف فنيي وأعضاء الييئة التدريسية

لممختبرات العممية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة والبالح عددىـ  218شخص،
وأوضحت النتائف أف التزاـ اإلدارة العميا بصياغة سياسات السبلمة والصحة المينية يؤثر بدرجة

متوسطة عمى فعالية إجراءات السبلمة والصحة المينية في المختبرات العممية ،كما أف توفير

قواعد ووسائل السبلمة والوقاية يؤثر بدرجة متوسطة عمى فعالية إجراءات السبلمة والصحة
المينية.
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 .6دراسة )  ( Jerie, 2012بعنوان:
" Occupational health and safety problems among workers in the
wood processing industries in Mutare, Zimbabwe ".
مشكالت السالمة والصحة المينية لدى العاممين في الصناعات الخشبية في ميوتاري,

زيمبابوي.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ عمميات تعرض العامميف في الصناعات الخشبية في زيمبابوي

لممخاطر المينية المختمفة ،وكذلؾ تقييـ تصورات العامميف عف ىذه المخاطر التي يتعرضوف

ليا ،باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة تكشف عف أىمية أف يكوف إدراؾ أمور السبلمة والصحة

وتكوف مجتمع الدراسة مف  3400عامل تـ أخذ عينة عشوائية
المينية كأولوية في ىذا المجاؿّ ،
بواقع  340مفردة .مف أىـ ما توصمت إليو النتائف أف الجية المبحوثة تحتاج ألف تسترشد
بسياسة وطنية تُعنى بقضايا السبلمة والصحة المينية ،كما تبيف أف المبحوثيف ال تشمميـ
معايير سبلمة وصحة مينية مناسبة.
 .7دراسة (السماك ) 2012 ,بعنوان:
مساىمة عمميات إدارة المعرفة في تعزيز دور الصحة والسالمة المينية.
ىدفت الدراسة إلى توضي تأثير عمميات إدارة المعرفة في الصحة والسبلمة المينية مف أجل
الوقاية مف مخاطر بيئة العمل ،واستخدـ الباحث المنيف الوصفي التحميل إلجراء الدراسة ،فيما

تكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف العامميف وعددىـ  35شخص في قسـ الصحة والسبلمة
المينية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في الموصل بالعراؽ ،ومف أىـ

النتائف التى توصمت ليا الدراسة ىو أف عمميات إدارة المعرفة تساعد عمى تأميف البيئة الصحية

اآلمنة ونشر ثقافة الصحة والسبلمة المينية والتقميل مف إصابات العمل واألمراض المينية.
 .8دراسة ( راشي  ) 2011,بعنوان :

االستخدام المتكامل لممواصفات العالمية ( األيزو ) في المؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية
المستدامة  ,دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة – -SOMIPHOS
ىدفت ىذه الدراسة إلى توضي

كيفية تحقيق المؤسسات االقتصادية لمتنمية المستدامة عف

طريق اعتمادىا وتطبيقيا التكامل المستمر ألىـ مواصفات األيزو المعنية بإدماج أبعاد ىذه
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األخيرة في الجوانب اإلدارية لممؤسسة ،والتأكد مف ذلؾ مف خبلؿ إسقاط الجانب النظري عمى
مؤسسة جزائرية رائدة ،وقد توصمت الدراسة لمنتائف التالية منيا أف االستخداـ المتكامل

لمواصفات األيزو في شركة مناجـ الفوسفاط أدى إلى التأثير اإليجابي عمى تحقيق التنمية
المستدامة ليا  ،وكذلؾ فإف تبنى وتطبيق مواصفات المعيار العالمي OHSAS 18000

يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة إلى حد كبير  ،وكذلؾ يساعد في الوصوؿ إلى اليدؼ
المنشود في تحقيق صفر حادث في العمل.
 .9دراسة (مشعمي ) 2011 ,بعنوان :
دور برام

السالمة المينية في تحسين أداء العمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائرية :دراسة حالة مؤسسة  SARPAF ALIFلتحويل الورق والبالستيك.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى مساىمة برامف السبلمة في تحسيف أداء العماؿ بالمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،وابراز مدى أىمية تطبيق برامف السبلمة ودورىا في الوقاية مف
حوادث العمل ،وتشكمت عينة الدراسة مف  80شخص يعمموف في مؤسسة SATPA ALIF

لتحويل الورؽ والببلستيؾ ،وتنوعت أدوات الدراسة مف ( االستبانة والمبلحظة والمقابمة
والسجبلت والوثائق ) ،ومف أىـ ما توصمت إليو نتائف الدراسة أف المؤسسة المبحوثة ال تعمل

عمى تحسيف ظروؼ العمل وال تيتـ بأمور السبلمة والصحة المينية ،كما بينت أف تحسيف

ظروؼ العمل سيؤدي إلى تحسيف أداء العماؿ وبالتالي تحسيف أداء المؤسسة.
 .10دراسة (  ) Cudjoe, 2011بعنوان :

" An assessment of occupational health and safety practices on
jog performance at the Tetteh Quarshie memorial hospital,
Mampong, Akuapem".
تقييم ممارسات الصحة والسالمة المينية عمى األداء الوظيفي في مستشفى تيتو قارشي

التذكاري بمدينة مامبون – مقاطعة اكابيم,غانا

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ممارسات السبلمة والصحة المينية عمى األداء

الوظيفي لدى العامميف بإحدى المستشفيات بغانا ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف

في ذات المستشفى بمختمف الوظائف ( األطباء ،اإلداريوف ،الفنيوف ،التمريض  ....الخ ) .
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تـ اختيار عينة الدراسة بواقع  80مفردة ،وقد تـ استخداـ االستبانة والمقابمة كأداتي دراسة ،وقد

أظيرت النتائف أف ممارسات السبلمة والصحة المينية في المستشفى المبحوث غير كافية ،كما

أف التزاـ العامميف بالمستشفى المبحوث بقواعد السبلمة والصحة المينية كاف ضعيفاً ،واف ىناؾ
تأثير إيجابي لممارسات الصحة والسبلمة المينية عمى األداء الوظيفي.

 .11دراسة (األعرج  ) 2010 ,بعنوان :
تطبيق المواصفة الدولية  OHSAS 18000في شركات صناعة األدوية األردنية البشرية
وأثرىا عمى أداء الموارد البشرية .
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عف أثر تطبيق المواصفة الدولية  OHSAS 18000عمى أداء
الموارد البشرية ,وتكونت العينة مف ) (296عامبلً  ،وقاـ الباحث بتصميـ استبانة شممت ()39
فقرة  ،وقد بينت نتائف التحميل أف مستوى تطبيق معايير المواصفة الدولية OHSAS 18000
في شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية وىى( سياسة الصحة والسبلمة المينية -معيار

التخطيم  -معيار العمميات والتطبيق  -معيار الفحص والتصحي -معيار مراجعة اإلدارة ) كاف

مرتفعاً ,بينما كاف مستوى تطبيق معيار التحسيف المستمر لممواصفة الدولية OHSAS 1800

متوسطاً ,وكذلؾ بينت النتائف وجود أثر ذي داللة معنوية لتطبيق معايير المواصفة الدولية

OHSAS 18000عمى أداء الموارد البشرية (السموؾ اإلبداعي لمعامميف؛ والدافعية؛ والقدرة

عمى اإلنجاز) عند مستوى داللة( .) 0.05

 .12دراسة ( الشمري  ) 2009 ,بعنوان :
تقويم نظام إدارة الصحة والسالمة المينية وفق المواصفة الدولية OHSAS 18001
:2007
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى تطبيق نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية OHSAS 18001
 : 2007اإلصدار الثاني ،في مصنع المأموف  /الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ،

وكذلؾ تقديـ إطار معرفي عف مفيوـ المواصفة وتطبيقاتيا  ،وقد ىدفت الباحثة في ىذه الدراسة

إلي تشخيص الفجوة بيف متطمبات المواصفة والواقع الفعمي واستخداـ قائمة الفحص المعدة
باالعتماد عمى فقرات المواصفة وبعد تعريب النسخة اإلنجميزية منيا ،وكذلؾ تقديـ بعض

التوصيات التى تسيـ في تطبيق متطمبات نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية ،وأوضحت نتائف

البحث والتحميل بأف نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية مقارنة بمتطمبات المواصفة وبجميع
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فقراتيا الرئيسية قد بمح )  ( 22.26 %وىذا يشير لوجود فجوة كبيرة بمقدار ) ( 77.74 %في
تحقيق متطمبات نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية.

 .13دراسة ) حسين ( 2009 ,بعنوان :
إدارة السالمة والصحة المينية وانتاجية العاممين  /العالقة واألثر – دراسة ميدانية آلراء

عينة من العاممين في الشركة العامة لممصافي الشمالية – مصفى بيجي – محافظة صالح
الدين.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص عبلقة االرتباط بيف إدارة السبلمة والصحة المينية وانتاجية
العامميف ،كذلؾ بياف أثر إدارة السبلمة والصحة المينية بإنتاجية العامميف في الشركة

المبحوثة ،واعتمد الباحث عمى المنيف الوصفي التحميمي وأسموب االستبانة كأداة لمدراسة في
جمع البيانات مف عينة الدراسة المكونة مف  60شخص ،وقد أظيرت النتائف إلى أف أغمب
العامميف لدييـ تصور واض

عف أىمية إدارة السبلمة والصحة المينية ،كما أوضحت

النتائف إلى وجود عبلقة ارتباط معنوية وتأثير معنوي بيف إدارة السبلمة والصحة المينية
وانتاجية العامميف.
 .14دراسة ( الحامد  ) 2009 ,بعنوان :

إجراءات الصحة والسالمة المينية المتبعة في مصنع الراجح لممنظفات الكيماوية في مدينة
نابمس ,فمسطين.
ىدفت ىذه الدراسة الوصفية لمتعرؼ عمى إجراءات الصحة والسبلمة المينية المتبعة في مصنع
الراج لممنظفات الكيماوية في مدينة نابمس-فمسطيف ،كما ىدفت التعرؼ إلى دور متغيرات

الدراسة ( الجنس  ،المؤىل العممي  ،سنوات الخبرة ) عمى ذلؾ  ،وتكونت عينة الدراسة مف

) ) 25عامبلً  ،وقد توصمت الباحثة لمجموعة مف النتائف منيا أف برامف التوعية حوؿ السبلمة
ضرورية في المصنع ،وىى تزيد إجراءات األمف والسبلمة وتحد مف التعرض لحوادث العمل ،

وكذلؾ أف تقديـ حوافز لمممتزميف بالقوانيف العامة لمسبلمة تزيد مف التزاميـ بإجراءات األمف
والسبلمة في المصنع ،وأوضحت النتائف أيضاً أف تزويد العامميف في المصنع بالمبلبس

واألدوات الواقية مف التى تمنع تعرضيـ لمخاطر العمل يزيد مف إجراءات األمف والسبلمة في

المصنع.
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 .15دراسة ( قويدر  ) 2009,بعنوان :
دراسة مدى مساىمة األمن الصناعي في الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض
المينية -دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل  – E.N.I.C.A.B.بسكرة-الجزائر.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمي مدى مساىمة األمف الصناعي في الوقاية مف إصابات حوادث
العمل واألمراض المينية  ،ومف أجل معالجة ىذه اإلشكالية والتحكـ فييا ميدانياً تـ اختيار

مؤسسة صناعة الكوابل بمدينة بسكرة ( ) E.N.I.C.A.B.مكاناً إلجراء الدراسة الميدانية ،
والختبار فرضيات الدراسة تـ االعتماد عمى عدة أدوات لجمع المعمومات تمثمت في تصميـ

استبياف وتوزيعو عمي عينة البحث المتكونة مف  38عامبلً خضعوا لتدريب في مجاؿ األمف

الصناعي باإلضافة إلى االعتماد عمى المقاببلت الحرة مع بعض العماؿ ،وكذلؾ مسؤوؿ الوقاية
واألمف الصناعي بالمؤسسة ،كما تـ االعتماد عمى المبلحظة أيضاً .وبإتباع خطوات المنيف

الوصفي تـ التوصل إلى تحقق جميع الفرضيات اإلجرائية ،ومنو تحقق الفرضية العامة .
وخمصت الدراسة لمجموعة مف النتائف منيا أف خمق بيئة عمل نظيفة و آمنة تساعد العماؿ

عمى أداء أفضل مع ضرورة معالجة مشاكميـ وانشغاالتيـ و اقتراحاتيـ التي يبدوىا عف سير

العمل ،وكذلؾ فإف وجود مشرؼ داخل أماكف العمل لمراقبة العماؿ ،و إعطاء النصائ و
اإلرشادات ،يساىـ بشكل كبير في حماية العامميف وتقميل معدؿ الحوادث واإلصابات.
 .16دراسة (سالم ) 2009 ,بعنوان:
واقع الصحة والسالمة المينية في المنشآت الصناعية في فمسطين.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع الصحة والسبلمة المينية في المنشآت الصناعية في

محافظة طولكرـ مف وجية نظر العامميف فييا ومدى رضا العامميف عف توافر وسائل الصحة
والسبلمة المينية ،واشتممت عينة الدراسة عمى  314مف العامميف في ثبلثة قطاعات صناعية

ىي المحاجر والصناعات التحويمية والكيرباء ،ومف أىـ نتائف الدراسة أف ىناؾ فروؽ دالة
إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس لصال

الذكور في مدى التزاـ العامميف بتطبيق قواعد الصحة

والسبلمة المينية ،ولصال غير المتزوجيف بالنسبة لرضا العامميف عف تطبيق قواعد الصحة

والسبلمة المينية.
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 .17د ارسة ) مزاىرة وآخرون (2009 ,بعنوان:
مدى االلتزام بمتطمبات السالمة والصحة المينية في شركات صناعة األلبسة في المناطق
الصناعية المؤىمة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى التزاـ شركات صناعة األلبسة باألردف بتطبيق متطمبات
السبلمة والصحة المينية ،والتعرؼ عمى أثر ىذه المتطمبات عمى إصابات وأمراض العمل ،
وتكوف مجتمع الدراسة مف مشرفي وأعضاء لجنة السبلمة والصحة المينية في  91مصنعاً ،تـ
ّ
توزيع استبانة الدراسة عمى  45شخص يعمموف في  15منشأة تـ اختيارىـ عشوائياً ،وأوضحت

النتائف أف إدارات ىذه الشركات ال تمتزـ بتطبيق متطمبات السبلمة والصحة المينية ،وأف أغمب

المبحوثيف ال يروف أف ىناؾ كفاءة في التشريعات والجيات الرقابية المتعمقة بالسبلمة والصحة

المينية.
.18دراسة ( العويوي  ) 2008 ,بعنوان :
واقع األمن الصناعي ومدى تأثيره عمى أداء العاممين في منشآت القطاع الخاص الصناعية
بمنطقة جنوب الضفة الغربية-فمسطين.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع األمف الصناعي ومدى تأثيره عمى أداء العامميف في

منشآت القطاع الخاص الصناعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية-فمسطيف  ،ووضع التوصيات
المبلئمة لتحسيف ىذا الواقع ومف ثـ تحسيف أداء العامميف  ،ولتنفيذ الدراسة تبنت الباحثة المنيف

الوصفي التحميمي ،واعتمدت عمى االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات ،إضافة إلى إجراء

تكوف مجتمع الدراسة مف كافة العامميف في المنشآت الصناعية الخاصة في
مقاببلت ،وقد ّ
جنوب الضفة الغربية ولتنفيذ الدراسة تـ استخداـ العينة العشوائية الطبقية ،بينت النتائف أف
ظروؼ العمل في ىذه المنشآت مناسبة مف وجية نظر العامميف  ،مع وجود بعض الظروؼ

الغير مناسبة مف وجية نظرىـ مثل الضوضاء ،يمييا الغبار ،ثـ األدخنة ،يمييا اإلشعاعات ثـ

الغازات ،وبينت النتائف كذلؾ عدـ االىتماـ والتعزيز وتطبيق مفيوـ األمف الصناعي مف حيث
إجراء الفحوصات الطبية االبتدائية والدورية ،وأف مجموعة مف العامميف تعرضوا لبعض الحوادث

وبينت النتائف أيضاً ضعف في عممية تقييـ أداء العامميف مف جانب اإلدارات المعنية بالصحة

والسبلمة المينية.
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 .19دراسة ( الشيخ خميل ) 2008,بعنوان :
تقييم وسائل الوقاية والسالمة المستخدمة في مستشفيات قطاع غزة الحكومية وأثرىا عمى
أداء العاممين
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ وسائل الوقاية والسبلمة المتوفرة في المستشفيات الحكومية ،
والقوانيف واإلرشادات الضابطة الستخداـ وسائل الوقاية والسبلمة المينية  ،ومدى التزاـ العامميف
باستخداميا وأثر توفرىا واستخداميا عمى أداء العامميف  .أوضحت نتائف الدراسة أف ىناؾ عبلقة

ارتباطية ذات داللة احصائية بيف مدى توفر وسائل الحماية والوقاية ومدى التزاـ العامميف

باستخداميا ،ووجود نفس العبلقة بيف توفر وسائل الوقاية والسبلمة وأداء العامميف و وأوضحت

أيضاً عدـ االىتماـ ببرنامف السبلمة والوقاية مف قبل اإلدارة العميا بالمستشفيات الحكومية وعدـ
وجود قوانيف أو عقوبات ممزمة لمعامميف سواء كانت لوائ داخمية أو قوانيف تشريعية.

 .20دراسة ( ) kongtip, et al,2008بعنوان :
– " Occupational health & safety management in small and medium
sized enterprises : An overview of the situation in Thailand ".
إدارة الصحة والسالمة المينية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم :لمحة عامة عن
الوضع في تايمند.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ وضع إدارة الصحة والسبلمة المينية في المنظمات المتوسطة
والصغيرة الحجـ لمحصوؿ عمى معمومات ترتبم بالتوظيف والتسييبلت الصحية في تايمند،
وكذلؾ الحصوؿ عمى إحصائيات لمحوادث

ومعمومات حوؿ وضع إدارة الصحة والسبلمة

المينية  .ولتحقيق أىداؼ الدراسة تـ القياـ بتطوير استبانة بأسئمة مغمقة وأخرى مفتوحة حيث

كاف (معدؿ االستجابة  ) 22.4%مف المؤسسات الصغيرة و (معدؿ االستجابة ) 14.7 %

مف المؤسسات متوسطة الحجـ في  51محافظة مف محافظات تايمند ،وقد توصمت الدراسة إلى
مجموعة مف النتائف منيا أف أكثر الحوادث تحدث في المنظمات اإلنتاجية والصناعية ،وأف

المنظمات الصغيرة الحجـ افضل مف المنظمات متوسطة الحجـ في تطبيق معايير الصحة
والسبلمة المينية.
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 .21دراسة (  ) Manyele, et al,2008بعنوان :
" The Status Of Occupational Safety Among Health Service
provides in Hospitals in Tanzania ".
حالة الصحة والسالمة المينية بين مزودي خدمات الصحية في مستشفيات تنزانيا.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ الوضع الحالي لمصحة والسبلمة المينية في مستشفيات تنزانيا ،

باإلضافة إلى تحديد المجاالت الرئيسية التي تتطمب جزء مف المخاطرة .وتـ القياـ بتصميـ
استبانة لغرض الحصوؿ عمى البيانات ذات العبلقة بتحقيق أىداؼ الدراسة  ،وتكونت عينة

الدراسة مف  430عامبلً  ،كاف لمعامبلت النصيب األكبر مف عينة الدراسة بنسبة ( ( 71

%في المستشفيات محل البحث .وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائف  ،أبرزىا أف أغمبية
العامميف في المستشفيات يفتقروف إلى تأىيل في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية  ،واف أغمبية
النشاطات المنجزة في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية يتـ إنجازىا مف القاببلت والممرضات

العامبلت في كافة المستشفيات مجتمع الدراسة ،وكذلؾ لوحظ أف برامف الصحة والسبلمة
المينية غير كافية وخاصة في مجاؿ التدريب.
 .22دراسة ) موسى ( 2007 ,بعنوان:
الصحة والسالمة المينية وأثرىا عمى الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع ظاىرتي حوادث العمل واألمراض المينية في
المؤسسة الصناعية في الجزائر ،كذلؾ أثر ىاتيف الظاىرتيف عمى الكفاءة اإلنتاجية واعتمدت

الباحثة عمى المنيف الوصفي التحميل في إجراء الدراسة فيما كانت أدوات الدراسة مكونة مف كل
مف ( المقابمة والتقارير والسجبلت والمبلحظة) أما عينة الدراسة فتكونت مف  375شخص

يعمموف في ذات المؤسسة ،وأظيرت النتائف إلى أف أكثر حوادث العمل واألمراض المينية وقوعاً

ىي التي بسبب اآلالت والمعدات ،وأف أكثر الفئات العمرية المتأثرة بذلؾ ىـ ممف تقع أعمارىـ
ضمف سف  50-40سنة كما أوضحت النتائف أف حوادث العمل واألمراض المينية تقمل مف

كفاءة العامميف اإلنتاجية وىو ما يرفع مف تكمفة اإلنتاج أيضاً.
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 .23دراسة ( المغني ) 2006,بعنوان :
واقع إجراءات األمن والسالمة المينية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات التحويمية في
قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع إجراءات األمف والسبلمة المينية في منشآت قطاع
الصناعات التحويمية في قطاع غزة ،والتزاـ تمؾ المنشآت بتطبيق وتطوير األنظمة والموائ

الخاصة بذلؾ ،واستخدمت الباحثة المنيف الوصفي التحميمي إلجراء الدراسة ،وأسموب االستبانة

لجمع البيانات  ،وقد أوضحت النتائف أف ىناؾ عبلقة ارتباط بيف فعالية إجراءات السبلمة
والصحة المينية وبيف االلتزاـ بتطبيق وتوفير األنظمة والموائ

والصحة المينية.

والقوانيف الخاصة بالسبلمة

ثانياً  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
يتض مف العرض السابق لمدراسات والبحوث التى اىتمت بالصحة والسبلمة المينية ما يمي :
 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أوليا دراسة المغنى(،)2006
وآخرىا دراسة  (2014) Abayzeedودراسة حسيني ( ،)2014وكاف معظميا في

العقد األوؿ والثاني مف القرف اؿ 21مما يدؿ بشكل واض عمى تزايد االىتماـ بالصحة
والسبلمة المينية والمعايير الدولية الخاصة بيا.

 .2أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في فمسطيف كدراسة
دمحم( )2014ودراسة اليابيل وعايش ( )2012ودراسة الحامد ( )2009ودراسة سالـ

( )2009ودراسة العويوي ( )2008ودراسة الشيخ خميل ( )2008ودراسة المغني

( ،(2006ومنيا ما أجري في األردف كدراسة األعرج ( )2010ودراسة مزاىرة وآخروف
( ،)2009ومنيا ما أجري في الجزائر كدارسة حسيني ( )2014ودراسة ىدار ()2012
ودراسة راشي ( )2011ودراسة مشعمي ( )2011ودراسة قويدر ( )2009ودراسة

موسي ( ،)2009ومنيا ما أجري في السوداف كدراسة  ،(2014) Abayzeedومنيا

ما أجري في العراؽ كدراسة السماؾ ( )2012ودراسة الشمري ( )2009ودراسة حسيف

( ،)2009ومنيا ما أجري في تايمند كدراسة  ،)2008( kongtip, et alومنيا ما
أجري في زيمبابوي كدراسة

 ،)2012( Jerieومنيا ما أجري في غانا كدراسة

 ،)2011( Cudjoeومنيا ما أجري في تنزانيا كدراسة .)2008( Manyele, et al
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 .3اىتمت العديد مف الدراسات السابقة بدراسة الصحة والسبلمة المينية بشكل عاـ بدوف
التطرؽ لتقييـ إجراءاتيا في ضوء معايير عالمية ،حيث أف بعض مف ىذه الدراسات
قامت بمحاولة التعرؼ عمى

واقع إجراءات الصحة والسبلمة المينية ومفاىيميا

وعبلقتيا مع بعض المتغيرات األخرى مثل دراسة دمحم ( )2014والتي ىدفت لمتعرؼ

عمى مدى تطبيق أبعاد المنظمة المتعممة وفقاً لنموذج المنظمة المتعممة & Marsick

 Watkinsفي أقساـ التصوير الطبي بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة وكذلؾ

التعرؼ عمى مدى تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية ،ومف ثـ اختبار العبلقة
بيف المنظمة المتعممة وتعزيز إجراءات الصحة والسبلمة المينية ،وفى دراسة اليابيل

وعايش( (2012قاـ الباحثاف بتقييـ مدى فعالية إجراءات الصحة والسبلمة المينية في

المختبرات العممية في الجامعات الفمسطينية  ،كما ىدفت دراسة مشعمي ()2011
لمعرفة مدى مساىمة برامف الصحة والسبلمة المينية في تحسيف أداء العماؿ

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ،وفى دراسة الحامد( )2009قامت الباحثة
بعمل دراسة وصفية لمتعرؼ عمى إجراءات الصحة والسبلمة المينية في مصنع الراج

لممنظفات الكيماوية في مدينة نابمس –فمسطيف ،وكذلؾ دراسة سالـ( (2009والتي
ىدفت لمعرفة واقع الصحة والسبلمة المينية في المنشآت الصناعية في محافظة

طولكرـ -فمسطيف مف وجية نظر العامميف فييا ومدى رضاىـ عف توفر إجراءات
الصحة والسبلمة المينية ،كما قامت دراسة الشيخ خميل ( (2008بتقييـ وسائل الوقاية
والسبلمة المتوفرة في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة –فمسطيف والقوانيف واإلرشادات
الضابطة الستخداـ ىذه الوسائل  ،ومدى التزاـ العامميف باستخداميا وأثر توفرىا

واستخداميا عمى أداء العامميف  ،لكف في ىذه الدراسة سيقوـ الباحث بتقييـ إجراءات
الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة في ضوء المعيار العالمي

.OHSAS 18000

 .4اىتمت بعض الدراسات بتقييـ أثر تطبيق المعيار العالمي  OHSAS 18000في
قطاعات مختمفة ،فقد ىدفت دراسة  )2014( Abayzeedلتقييـ أثر تطبيق المعيار

العالمي  OHSAS 18000في حقوؿ النفم السودانية وذلؾ لمعرفة أثر تطبيقو في
الحد مف الحوادث وىدر الموارد في صناعة النفم ،وقد اىتمت دراسة األعرج()2010

في معرفة أثر تطبيق المعيار العالمي  OHSAS 18000عمى أداء الموارد البشرية

في شركات صناعة األدوية األردنية ،في حيف قامت دراسة الشمري ( )2009بتقديـ
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اطار معرفي عف المعيار العالمي  OHSAS 18001/2007وكذلؾ معرفة مدى
تطبيق ىذا المعيار في مصنع المأموف  /الشركة العامة لمزيوت النباتية في العراؽ ،كما

قامت دراسات أخرى بمحاولة فيـ وتقييـ نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية في

منظمات مختمفة ،حيث ىدفت دراسة حسيني ( )2014إلى فيـ وتقييـ عممية إدارة
الصحة والسبلمة البيئية في المؤسسة البترولية بشكل عاـ وخاصة في البيئة الداخمية

لمؤسسة سوناطراؾ بالجزائر ،فيما اىتمت دراسة حسيف ( )2009بتشخيص عبلقة

االرتباط بيف إدارة الصحة والسبلمة المينية وانتاجية العامميف في الشركة العامة
لممصافي الشمالية – مصفى بيجي – محافظة صبلح الديف – العراؽ ،كما ىدفت

دراسة  )2008( Kongtip, et alإلى تقييـ وضع إدارة الصحة والسبلمة المينية في
المنظمات المتوسطة والصغيرة الحجـ  ،وكذلؾ الحصوؿ عمى إحصائيات لمحوادث

ومعمومات حوؿ وضع إدارة الصحة والسبلمة المينية في تايمند.

 .5معظـ الدراسات استخدمت المنيف الوصفي التحميمي  ،وسيستخدـ الباحث المنيف
الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

 .6غالبية الدراسات استخدمت أسموب اختيار العينة العشوائية الطبقية مف مجتمع الدراسة،
وسيستخدـ الباحث ىذا األسموب لمناسبتو لطبيعة الدراسة.

 .7تنوعت األدوات التى استخدمت في الدراسات والبحوث وذلؾ تبعاً لميدؼ مف ىذه
الدراسات فمنيا ما استخدـ استبيانات ومنيا ما استخدـ نماذج خاصة بدراستو،

وسيستخدـ الباحث استبياف لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.
ثالثاً :مدى االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:
 .1أفادت نتائف ىذه الدراسات الدراسة الحالية في أنيا كانت نقطة االنطبلؽ لموضوع ىذه

ومرشدة لمباحث في إعداد أدواتو واجراءات تطبيقيا ،ومناقشة نتائجيا وتفسيرىا.
الدراسة
ً
 .2إكساب الباحث معمومات قيمة وكبيرة فيما يتعمق بالصحة والسبلمة المينية واجراءاتيا
والمعايير العالمية الخاصة بيا ومنيا المعيار .OHSAS 18000

 .3ربم نتائف ىذه الدراسة مع نتائف الدراسات السابقة في عممية تحميل النتائف.
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رابعاً :ميزة ىذه الدراسة
 .1وجد الباحث أف كافة الدراسات المحمية قد تناولت الصحة والسبلمة المينية بشكل عاـ،
وبعضيا تطرؽ لتقييـ إجراءاتيا في بعض القطاعات بصورة عامة وليس باستخداـ

أما في الدراسات العربية فإنو يوجد ثبلثة دراسات استخدمت معيار
معيار عالمي ّ ،
عالمي لمتقييـ وىي دراسة ( ) Abayzeed,2014و دراسة (األعرج ) 2010,ودراسة
(الشمري ،)2009،وبالرغـ مف ذلؾ  ،فقد اتض لمباحث وجود اىتماـ كبير بموضوع
الصحة والسبلمة المينية في الدراسات األجنبية التى استعرضيا الباحث فتطرقت لنظاـ

إدارة الصحة والسبلمة المينية وكيفيو تطويره ،ولكنيا لـ تتطرؽ لمتقييـ بشكل مباشر،
وباقي الدراسات األجنبية تناولت مفاىيـ الصحة والسبلمة المينية بشكل عاـ وكيفية

تحسينيا ،وبذلؾ يعتبر الباحث ىذه الدراسة مف أوائل الدراسات -عمى حد عممو -التى
تناولت تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في أي منظمة سواء خدمة أو إنتاجية
باستخداـ معيار عالمي معتمد دولياً.

 .2تتميز الدراسة في المكاف الذى سوؼ تطبق عميو ،فيي تتناوؿ شريحة حساسة وىى

العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء ككل ،والذيف يواجيوف خطر المعدات الكيربائية

بشكل مباشر وىذا القطاع يشمل ( شركة توليد كيرباء غزة – سمطة الطاقة والموارد
الطبيعية " محطة التحويل الغربية " – شركة توزيع كيرباء محافظات غزة ) ،وىى ميزة

ليذه الدراسة ،حيث أنو ال يوجد دراسات سابقة محمية – عمى حد عمـ الباحث – كاف

فييا مجتمع الدراسة قطاع الكيرباء بالكامل.
الممخص

أظيرت الدراسات السابقة اىتماماً واضحاً بموضوع الدراسة وىو الصحة والسبلمة المينية ،وما
يمكف أف يحققو االلتزاـ بشروطيا ومعاييرىا مف منافع وفوائد في مختمف المنظمات عمى

اختبلؼ ىوياتيا ورسائميا ،ومف الواض أف مفيوـ الصحة والسبلمة المينية لـ يأتي عمى

منظمات بعينيا دوف الغير ،فشممت الدراسات السابقة مؤسسات خدماتية وربحية وغيرىا.

الحظ الباحث افتقار الدراسات المحمية والعربية والعالمية عمى حد سواء الستخداـ المعايير
الدولية في تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية وخاصة المعيار العالمي

18000بأبعاده الستة ،وكاف ىذا احد مبررات التفكير بيذه الدراسة.
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OHSAS

تناوؿ الباحث في ىذا الفصل مجموعة مف الدراسات السابقة التى تناولت جوانب ىذه الد ارسة

حيث استعرض الباحث مجموعة مف الدراسات السابقة وسردىا مف األحدث إلى األقدـ ،حيث

القي الباحث قصو اًر في الدراسات الحديثة في ىذ المجاؿ  ،كما القي قصو اًر ممحوظاً في
الدراسات المحمية التى تناولت المعايير العالمية المختصة بالصحة والسبلمة المينية.

تميز ىذه الدراسة عف
وفى ختاـ الفصل عّقب الباحث عمى الدراسات السابقة ،كما ّبيف مدى ّ
الدراسات السابقة ،وقاـ بعمل ممخص لجميع الدراسات المذكورة في ىذا الفصل ووضعيا في

المبلحق  ،وختاماً أكد الباحث أف ىذه الدراسة األولى – عمى حد عممو – التى تختص بتقييـ
إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة باستخداـ معيار عالمي

معتمد دولياً عمى المستوى المحمي.
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عاش اًر :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

78

مقدمـة:
تعتبر منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيسياً في الدراسة ،حيث أنو يتـ مف خبلليا التركيز
عمى الجانب التطبيقي والحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلي

النتائف ،وتفسيرىا في ضوء األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقيق أىدافيا.
وقد استعرض الباحث في ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة عمى عدة خطوات تمثمت في:
منيف (أسموب) الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومجاالت الدراسة ،وصدؽ

وصبلحية أداة الدراسة وثباتيا ،وأساليب التحميل اإلحصائي التي تـ االعتماد عمييا في تحميل
بيانات الدراسة.
أوالً :منيجية الدراسة
اعتمد الباحث في ىذا البحث أسموب المنيف "الوصفي التحميمي" وُيعتبر المنيف الوصفي
التحميمي مف أكثر المناىف استخداماً في دراسة الظواىر االجتماعية واإلنسانية وألنو يناسب
الظاىرة (موضوع البحث) ،حيث أف المنيف الوصفي التحميمي يرتكز عمى وصف دقيق لظاىرة

أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية بيدؼ فيـ مضمونيا.

عرؼ الحمداني ( ،2006ص )100المنيف الوصفي التحميمي بأنو "المنيف الذي يسعى
وي ّ
ُ
لوصف الظواىر أو األحداث المعاصرة ،أو الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميل والتفسير المنظـ
لوصف ظاىرة أو مشكمة ،ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،ويتطمب معرفة

المشاركيف في الدراسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ ىذا المنيف لتقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية في قطاع
الكيرباء بمحافظات غزة باستخدام المعيار العالمي .OHSAS 18000
ومف أىداؼ المنيف الوصفي التحميمي الكشف وجمع معمومات حقيقية ومفصمة لظاىرة موجودة

في مجتمع ما ،وتحديد المشكبلت الموجودة واالستفادة مف آراء اآلخريف وخبراتيـ في وضع
تصور وخطم مستقبمية التخاذ الق اررات المناسبة ،كما وييدؼ إلى إيجاد العبلقة بيف الظواىر

بناء عمى أسبابيا الحقيقية إليجاد الحموؿ المناسبة ،وأخي اًر فإف كل ما
المختمفة وتفسير الظاىرة ً
سبق يعتمد عمى األرقاـ اإلحصائية لتفسير تمؾ الظواىر (عبد المؤمف.)2008 ،
اعتمد الباحث عمى مصدرين رئيسيين لجمع بيانات الدراسة ,وىما كالتالي:
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.1المصادر الثانوية :وذلؾ مف خبلؿ مراجعة المصادر العربية واألجنبية ومنيا :الكتب،
الدوريات ،المنشورات ،الرسائل العممية ،المجبلت العممية ،المواقع اإللكترونية عمى شبكة
اإلنترنت ذات العبلقة بموضوع الدراسة.
.2المصادر األولية :اعتمد الباحث االستبانة كأداة ليذه الدراسة وذلؾ باالستعانة بأبعاد المعيار
العالمي  OHSAS 18000بغرض حصر وتجميع البيانات البلزمة لمدراسة ،ومف ثـ تمت
عممية تفريغيا وتحميميا إحصائياً واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة باستخداـ حزمة
( Statistical Package for Social Sciences )SPSSبيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات
قيمة تفيد في موضوع الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة مف المنظمات العاممة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة حيث تـ جمع

البيانات ( وحدة المعاينة ) مف جميع العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات قطاع
غزة مف ميندسيف وفنييف والعامميف اآلخريف الذيف لدييـ احتكاؾ بخطر المعدات الكيربائية،

وبذلؾ بمح حجـ مجتمع الدراسة المستيدؼ ( )400موظف موزعيف عمى الفروع السبعة كما ىو
موض بالجدوؿ أدناه:
جدول رقم ()4.1

توزيع مجتمع الدراسة (العاممين الميدانيين) عمى فروع قطاع الكيرباء في محافظات غزة

الرقم

الفرع

عد العاممين الميدانيين

1

مقر شركة توزيع شمال غزة

59

2

مقر شركة توزيع مدينة غزة

104

3

مقر شركة توزيع المحافظة الوسطى

51

4

مقر شركة توزيع مدينة خانيونس

67

5

مقر شركة توزيع مدينة رفح

46

6

سمطة الطاقة-محطة التحويل الغربية

17

7

محطة توليد كيرباء غزة

56

العدد الكمي

400

المصدر :دوائر الشؤون اإلدارية في (شركة توزيع كيرباء محافظات غزة  ,سمطة الطاقة والموارد الطبيعية ,
شركة توليد كيرباء غزة ,يناير ) 2016
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ثالثاً :عينة الدراسة
إف أساليب المعاينة اإلحصائية تُستخدـ لسحب عينة بحث مف مجتمع ما ،لبحث ظاىرة معينة
بكافة عوامميا وأساليبيا ،وميما كاف عدد ىذه العوامل واألسباب يجب أف ُيراعي في اختيار
العينات أف تكوف ممثّمة لممجتمع لتكوف النتائف أيضاً ممثّمة وغير متحيزة ،وبالتالي فإنو يمكف
تعميميا عمى مجتمع الدراسة.

ولتحقيق ىذا الغرض تـ استخداـ المعادلة اإلحصائية لتحديد حجـ العينة المناسب الذي يمثل
مجتمع الدراسة أفضل تمثيل ،وذلؾ وفق الصيغة الموضحة أدناه.

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2   p1  p 


حيث أف:



n

 :حجـ العينة المطموب

N

 :حجـ مجتمع البحث

z
p
d



n

 :مستوى الثقة وتساوي 1.96

 :نسبة توفر الخاصية والمحايدة و تساوي 0.05

 :نسبة الخطأ في العينة وىي 0.05

وبعد التعويض في المعادلة السابقة تـ التوصل إلى أف حجـ عينة الدراسة المناسب ( )196

وبناء عميو تـ " اختيار عينة عشوائية
موظف مف أصل المجتمع المتاح (  )400موظف،
ً
طبقية " مف مقرات قطاع الكيرباء الموجودة في قطاع غزة ،والجدوؿ رقـ ( )4.2يوض توزيع
أفراد عينة الدراسة حسب المقرات وفقاً لمتوزيع النسبي الطبقي.
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جدول رقم ( )4.2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فروع ومقرات قطاع الكيرباء في قطاع غزة

الرقم

الفرع

عد العاممين

حجم العينة

1

مقر شركة توزيع شمال غزة

59

29

2

مقر شركة توزيع مدينة غزة

104

51

3

مقر شركة توزيع المحافظة الوسطى

51

25

4

مقر شركة توزيع مدينة خانيونس

67

33

5

مقر شركة توزيع مدينة رفح

46

22.5

6

سمطة الطاقة-محطة التحويل الغربية

17

8

7

شركة توليد كيرباء غزة

56

27.5

العدد الكمي

400

196

بناء عمى ما سبق وقبل توزيع االستبانات بالكامل تـ جمع بيانات مف عينة استطبلعية بحجـ
ً
( )35مفردة بغرض التحقق مف صدؽ وثبات أداة الدراسة ،وبعد التأكد مف صدؽ وثبات أداة
الدراسة تـ توزيع االستبانات عمى الحجـ الكمي لعينة الدراسة.

رابعاً :نسبة االسترداد
بعد االنتياء مف عممية جمع البيانات تـ استرداد (  )163استبانة صالحة لمتحميل ،والجدوؿ رقـ

( )4.3يوض حجـ العينة الموزعة في كل فرع مف فروع قطاع الكيرباء في محافظات قطاع
غزة وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد لكل فرع.
جدول رقم ()4.3

حجم العينة الموزعة وعدد االستبانات المستردة ونسبة االسترداد

الرقم

الفرع

الحجم لمتوزيع

المسترد

نسبة االسترداد

1

مقر شركة توزيع كيرباء شمال غزة

29

27

93%

2

مقر شركة توزيع كيرباء مدينة غزة

51

42

82%

3

مقر شركة توزيع كيرباء المحافظة الوسطى

25

24

96%

4

مقر شركة توزيع كيرباء مدينة خانيونس

33

23

70%

5

مقر شركة توزيع كيرباء مدينة رفح

22

16

73%

6

سمطة الطاقة-محطة التحويل الغربية

8

8

100%

7

شركة توليد كيرباء غزة

28

23

82%

العدد الكمي

196

163

83%
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يتض مف خبلؿ الجدوؿ السابق وجود نسبة استرداد تامة ( (100%لبلستبانات الموزعة في

سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  -محطة التحويل الغربية.

ويعزو الباحث وجود نسبة استرداد تامة في سمطة الطاقة والموارد الطبيعية  -محطة التحويل

الغربية إلى عمل الباحث في ىذا الفرع حيث ساعده ذلؾ في استرداد ىذه النسبة ،بينما تراوحت

باقي نسب االسترداد بيف ( )%70في مقر شركة توزيع مدينة خانيونس و (  )%96في مقر

شركة توزيع المحافظة الوسطى.

ويعزو الباحث نسبة االسترداد العالية في مقر شركة توزيع كيرباء المحافظة الوسطى إلى

مكاف سكف الباحث في ىذه المنطقة وعبلقتو الوثيقة بموظفي ىذا الفرع  ،بينما يعزو الباحث
نسبة االسترداد المتدنية في مقر شركة توزيع كيرباء خانيونس إلى ضعف استجابة بعض

العامميف ومماطمتيـ في تعبئة االستبانات ،وبشكل عاـ بمغت نسبة االسترداد لبلستبانات الموزعة

وبناء عميو
( )%83وتعتبر ىذه النسبة ممثمة لمجتمع الدراسة ومطابقة لحجـ العينة المطموب
ً
يمكف االعتماد عمييا في استكماؿ إجراءات الدراسة ،حيث يرى البعض أف نسبة االسترداد التي
تزيد عف  40%أو  50%تعتبر نسبة مقبولة ويمكف االعتماد عمييا ،كما أنو وفقاً لما توصل لو

( )Sekaran,2003فإنو يعتبر نسبة استرداد  30%كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة ىم من الذكور حيث أن طبيعة العمل الميداني
في قطاع الكيرباء والتعرض لخطر المعدات الكيربائية يقتصر عمى الذكور وال يوجد إناث

تقوم بيذا العمل لذلك واستنادا عمى ىذه المعمومات تم اقتصار حصر عينة الدراسة عمى
الذكور فقط حيث بعد مراجعة كافة مقرات قطاع الكيرباء في قطاع غزة تبين عدم وجود إناث

تتعرض لمخطر الميداني وجميع اإلناث العامالت يقتصر عممين عمى العمل المكتبي.
خامساً :خطوات بناء أداة الدراسة ( االستبانة ) :
قاـ الباحث بإعداد استبانة الدراسة بغرض تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع

اعتمادا عمى المعيار العالمي  OHSAS 18000وأبعاده المعتمدة
الكيرباء بمحافظات غزة ،
ً
دولياً مف معيد المواصفات البريطانية (  ،) BSIوكانت االستبانة وفق نموذج االستبياف المغمق

والذي يتطمب مف المبحوثيف تحديد استجاباتيـ إزاء العبارات المختمفة المتضمنة بمحاور أداة

الدراسة وفق تدرج (ليكرت) الخماسي ،وقد اختار الباحث أداة الدراسة (االستبانة) لما تمتاز بو
في قدرتيا عمى جمع المعمومات مف عدد كبير مف األشخاص في وقت محدد ،كما وأنيا تعطي

مساحة كافية ألفراد العينة في التفكير دوف ضغوط نفسية كما ىو الحاؿ في المقابمة ،باإلضافة
إلى أنيا تتسـ بالموضوعية العممية في النتائف.
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وقد اتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :
 .1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة  ،واالستعانة بقائمة التقييـ
الخاصة بنظاـ إدارة السبلمة والصحة المينية

2007-18001

OHSAS

والمطورة مف معيد المواصفات البريطانية (British Standards Institution-

.) BSI

 .2تـ إعداد مسودة أولية لبلستبانة وعرضيا عمى المشرؼ وأخذ مبلحظاتو حوؿ
صبلحية االستبانة ليذه الدراسة  ،وقدرتيا عمى التعبير عف موضوع البحث وتحقيق ما

تيدؼ إليو.

 .3تـ إعادة ترتيب محاور وأبعاد االستبانة واعادة صياغة فقراتيا وفق تعديبلت

المشرؼ.

 .4تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية كما في ممحق رقـ (  ( 1وعرضيا عمى
عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص ،والممحق رقـ (  ) 2يبيف أسماء

أعضاء لجنة التحكيـ.

 .5في ضوء آراء المحكميف تـ إخراج االستبانة في صورتيا النيائية كما في ممحق رقـ

(  ) 3حيث تم حذف متغير (الجنس) نظ اًر الن مجتمع الدراسة جميعيم من الذكور.

 .6إجراء دراسة تجريبية ( )Pilot Studyلبلستبانة عمى (  ) 35مفردة مف مجتمع

الدراسة لفحص صدؽ وثبات االستبانة.

 .7توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة لجمع البيانات البلزمة.

سادساً :مكونات أداة الدراسة (االستبانة)
استخدـ الباحث المعيار العالمي ( )OHSAS 18000لتقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية
في قطاع الكيرباء بقطاع غزة ،حيث تـ إعداد استبانة تشتمل عمى محاور وفقرات المعيار

العالمي المستخدـ مضافاً إليو مجموعة مف المتغيرات الديموغرافية المتعمقة بأفراد عينة الدراسة،
وبذلؾ تتكوف االستبانة مف قسميف رئيسييف كما يمي :
القسم األول :بالمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة والتي تمثمت في ( العمر ،المستوى

التعميمي ،سنوات الخبرة ،طبيعة العمل).
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القسم الثاني :ويعبر عف محاور المعيار العالمي المستخدـ لتقييـ إجراءات الصحة والسبلمة
المينية ،ويشمل ىذا القسـ (  )40فقرة موزعة عمى ست محاور رئيسية موضحة بالجدوؿ رقـ

( .)4.4

جدول رقم ( )4.4
محاور المعيار العالمي ( )OHSAS 18000لتقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية
المحاور

المعايير

عدد الفقرات

األول

السياسة وااللتزام

7

الثاني

التخطيط

6

الثالث

العمميات والتطبيق

7

الرابع

الفحص والتصحيح

7

الخامس

مراجعة اإلدارة

6

السادس

التحسين المستمر

7

إجمالي المعايير

40

سابعاً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
في ىذه الدراسة تـ االعتماد عمى تدريف خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحي
فقرات المعيار العالمي ( )OHSAS 18000المستخدـ في الدراسة لتقييـ إجراءات الصحة

والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة ،بحيث تُعرض الفقرات عمى أفراد عينة
الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى الموافقة عمييا وتُعطى فيو اإلجابات أوزاف

رقمية تمثل درجة اإلجابة عمى الفقرة ،كما ىو موض بالجدوؿ رقـ (.)4.5

جدول رقم ()4.5
تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1
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حيث يتض مف الجدوؿ رقـ ( )4.5أعبله بأف الفقرة التي يتـ الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة

( ،)5والفقرة التي يتـ الموافقة عمييا تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكوف نتيجة اإلجابة عمييا
محايد تأخذ الدرجة ( ،) 3في حيف أف الفقرة التي تكوف اإلجابة عمييا غير موافق تأخذ الدرجة

( ،)2وكذلؾ الفقرة التي ُيجاب عمييا غير موافق بشدة تأخذ الدرجة (.)1

ولتحديد مستوى الموافقة عمى فقرات ومحاور المعيار العالمي ( )OHSAS 18000المستخدـ،

تـ االعتماد عمى قيمة الوسم الحسابي وقيمة الوزف النسبي والجدوؿ رقـ ( )4.6أدناه يوض

مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسم ،مرتفع ،مرتفع

جداً).

جدول رقم ()4.6
مستويات الموافقة عمى فقرات ومحاور المعيار العالمي ()OHSAS 18000
مستوى الموافقة

منخفض جدًا

منخفض

الوسط الحسابي

أقل من 1.80

 1.80إلى 2.59

الوزن النسبي

أقل من 36%

 36%إلى
51.9%

متوسط

مرتفع

 2.60إلى

 3.40إلى

 52%إلى

 68%إلى

3.39

67.9%

4.19

83.9%

مرتفع جدًا
أكبر من 4.20
أكبر من 84%

ويفيد الجدوؿ السابق في توضي مستوى الموافقة عمى الفقرات والمحاور ،حيث أف المتوسطات
التي تقل عف ( )1.80تدؿ عمى وجود درجة منخفضة جداً مف الموافقة ،بمعنى وجود درجة

مرتفعة جداً مف عدـ الموافقة ،أما المتوسطات التي تتراوح بيف ( )1.80-2.59فيي تدؿ عمى
وجود درجة منخفضة م ف الموافقة بمعنى درجة مرتفعة مف عدـ الموافقة ،بينما المتوسطات التي
تتراوح بيف ( )2.60-3.39فيي تدؿ عمى وجود درجة متوسطة مف الموافقة أو وجود درجة

حيادية ،كما أف المتوسطات التي تتراوح بيف ( )3.40-4.19تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة مف

الموافقة ،في حيف أف المتوسطات التي تساوي وتزيد عف ( )4.20تدؿ عمى وجود درجة مرتفعة

جداً مف الموافقة ،وىذا التقسيـ تـ تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذى تـ اعتماد في
تصحي أداة الدارسة.

86

ثامناً :صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة):
تـ التحقق مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا مف خبلؿ تطبيق االستبانة عمى عينة تجريبية مكونة
مف ( )35مستجيب ،وتـ اتباع الطرؽ الموضحة فيما يمي لمتأكد مف صدؽ االستبانة وثباتيا،
والتحقق مف صبلحيتيا لتطبقييا بعد ذلؾ عمى أفراد عينة الدراسة.
.1صدق أداة الدراسة:
صدؽ االستبانة يعني أف تقيس االستبانة ما وضعت لقياسو (الجرجاوي ،2010 ،ص.)105

كما ُيقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف
ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكل مف يستخدميا"

(عبيدات ،وآخروف ،2001 ،ص ،)179استخدمالباحث ثالثةطرقللتأكدمنصدقاالستبانة
وهي:الصدقالمرتبطبالمحتوى(الصدقالظاهري)،وصدقاألبعادالفرعية،وصدقاالتساق
الداخلي.

أ .الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاىري):

ُيستخدـ أسموب الصدؽ الظاىري ،بيدؼ التأكد مف مدى صبلحية األداة المستخدمة (االستبانة)
ومدى ومبلءمتيا ألغراض البحث في الظاىرة محل الدراسة ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ عرض أداة

الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة والمختصيف بالموضوع قيد البحث ،ويطمب
منيـ إبداء الرأي فيما يتعمق بمدى صدؽ وصبلحية كل فقرة مف فقرات االستبانة ومدى

ومبلئمتيا لقياس ما وضعت لقياسو ووصف الموضوع الذي أعدت مف أجل البحث فيو ،كما

ُيطمب منيـ إبداء وجية النظر فيما تحتويو أداة الدراسة وادخاؿ التعديبلت البلزمة والتي يرونيا
وبناء عميو
مف وجية نظرىـ ،والتي تتبلئـ مع واقع الدراسة والمكاف الذي تجرى عميو الدراسة.
ً

ُعرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف ،ممحق رقـ ( )2مف مختمف الجامعات
والتخصصات ،حيث قدـ السادة المحكميف بعض االقتراحات والتعديبلت عمى أداة الدراسة لكي
تتبلئـ مع واقع الدراسة ،وقاـ الباحث باألخذ بيذه التعديبلت وأعاد صياغة فقرات االستبانة في
ضوء المبلحظات التي قدميا المحكميف ،حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي  ,ممحق رقـ (.)3
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ب .صدق األبعاد الفرعية ( الصدق البنائي ):
يتـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ األبعاد الفرعية ،ويتـ ذلؾ مف خبلؿ

حساب معامل االرتباط بيف الدرجة الكمية لبلستبانة والمحاور المكونة ليا ،حيث تشير النتائف

الموضحة بالجدوؿ رقـ ( )4.7أف معامبلت االرتباط عمى مستوى المحاور ككل تراوحت بيف

( )0.871لممحور الثاني (التخطيط ) و( )0.771لممحور األوؿ (السياسة وااللتزام) ،وكانت
جميع معامبلت االرتباط (الصدؽ) ذات داللة إحصائية عند مستوى  ، 0.05ويشير ذلك

لوجود درجة مرتفعة من صدق المحاور الرئيسية لمبيانات التي تم جمعيا من أفراد عينة
الدراسة.
جدول رقم ()4.7
معامالت االرتباط (الصدق) بين الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور المكونة ليا
رقـ

المحور

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

السياسة وااللتزاـ

7

0.771

0.000

2

التخطيم

6

3

العمميات والتطبيق

7

4

الفحص والتصحي

7

5

مراجعة اإلدارة

6

6

التحسيف المستمر

7

*

*0.871
*0.826
*0.822
*0.862
*0.812

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

ج .صدق االتساق الداخمي:
يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليو

ىذه الفقرة  ،ويتـ التحقق مف وجود صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط
بيف درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو ،وذلؾ بيدؼ التحقق مف مدى صدؽ

االستبانة ككل ،وفيما يمي عرض لنتائف التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة

حسب المحاور التي تتكوف منيا:
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الصدق الداخمي لفقرات المحور األول (السياسة وااللتزام)يوض جدوؿ رقـ ) )4.8معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور األوؿ " السياسة
وااللتزاـ " والدرجة الكمية لممحور األوؿ.

جدول رقم ()4.8
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول "السياسة وااللتزام"
الفقرة

رقـ

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.747

0.000

*0.728

0.000
0.000

1
2

تؤكد إدارة المنظمة عمى االلتزاـ التاـ بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية المحددة مسبقاً.
تمتزـ إدارة المنظمة بالقوانيف الممزمة لتطبيق متطمبات الصحة والسبلمة المينية.

3

تعزز إدارة المنظمة سياسة التدريب والتوعية الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية.

*0.743

4

تقوـ إدارة المنظمة بالتحقق مف امتثاؿ العامميف لمتعميمات الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية.

*0.743

0.000

5

تراقب إدارة المنظمة مدى التزاـ العامميف بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية.

*0.793

0.000

6

تقوـ إدارة المنظمة بنشر واببلغ جميع العامميف بمتطمبات واجراءات الصحة والسبلمة المينية.

*0.750

0.000

7

تمتزـ إدارة المنظمة بتوفير كميات كافية ومناسبة مف الموارد البلزمة لتنفيذ واجراءات الصحة والسبلمة

*0.644

0.000

المينية.
*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.8أف معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور األوؿ

"السياسة وااللتزام" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ، 0.05حيث تراوحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات المحور بيف ( )0.644لمفقرة السابعة واألخيرة التي تنص عمى

"تمتزم إدارة المنظمة بتوفير كميات كافية ومناسبة من الموارد الالزمة لتنفيذ سياسات
واجراءات الصحة والسالمة المينية" و ( )0.793لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "تراقب إدارة

المنظمة مدى التزام العاممين بمتطمبات الصحة والسالمة المينية".
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني (التخطيط)يوض جدوؿ رقـ ) )4.9معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الثاني " التخطيم "
والدرجة الكمية لممحور الثاني.
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جدول رقم ()4.9
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثاني "التخطيط"
رقـ
1
2
3
4
5
6

الفقرة
تتعامل إدارة المنظمة مع متطمبات الصحة والسبلمة المينية عمى أساس أنيا
جزء مف الخطة االستراتيجية.
يوجد لدى المنظمة خطة عمل لمتعامل مع حاالت الطوارئ التي قد تواجو
العامميف.
توفر المنظمة الخطم التشغيمية لمتحكـ في المخاطر التي قد تواجو العامميف.
تيدؼ جميع الخطم المعموؿ بيا في المنظمة لتحقيق وتطبيق سياسات
واجراءات الصحة والسبلمة المينية.
تمتزـ المنظمة بالمتطمبات القانونية إلجراءات الصحة والسبلمة المينية عند
عمميات التخطيم.
تقوـ المنظمة بتجييز بيئة العمل بشكل آمف وسميـ مف تجييزات ومعدات وفق
قدرات العنصر البشرى.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.000 0.772
*0.000 0.739
*0.000 0.739
*0.000 0.851
*0.000 0.780
*0.000 0.584

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.9أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور

الثاني "التخطيط" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ، 0.05حيث تراوحت قيـ معامبلت صدؽ

االتساؽ لفقرات المحور بيف ( )0.584لمفقرة السادسة واألخيرة التي تنص عمى "تقوم المنظمة

بتجييز بيئة العمل بشكل آمن وسميم من تجييزات ومعدات وفق قدرات العنصر البشرى" و

( )0.851لمفقرة الرابعة التي تنص عمى "تيدف جميع الخطط المعمول بيا في المنظمة
لتحقيق وتطبيق سياسات واجراءات الصحة والسالمة المينية".
الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث (العمميات والتطبيق)يوض جدوؿ رقـ ) )4.10معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الثالث " العمميات

والتطبيق " والدرجة الكمية لممحور الثالث.
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جدول رقم( )4.10
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثالث "العمميات والتطبيق"
الفقرة

رقم
1

يتفيـ العامموف أىداؼ واجراءات الصحة والسبلمة المينية بدقة ووضوح.

2

توفر المنظمة جميع المستمزمات الخاصة بتنفيذ إجراءات الصحة والسبلمة
المينية.

3

يوجد لدى المنظمة متخصصيف في الصحة والسبلمة المينية لتقديـ المشورة وقت
الحاجة.

4

يوجد لدى المنظمة معايير رقابية واضحة عمى الوثائق والبيانات الخاصة
بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية.

5

تحدد المنظمة صبلحيات ومسؤوليات العمل بيدؼ تسييل تنفيذ برامف ومتطمبات

6

تحافظ المنظمة عمى إجراءات الصحة والسبلمة المينية وصيانتيا بما يضمف

الصحة والسبلمة المينية.

استمرار فاعميتيا.
7

توثق المنظمة جميع المستندات والتقارير المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.000 0.411
*0.000 0.659
*0.000 0.608
*0.000 0.695
*0.000 0.700
*0.000 0.731
*0.000 0.657

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.10أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور

الثالث "العمميات والتطبيق" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ لفقرات المحور بيف ( )0.411لمفقرة األولى التي تنص عمى "يتفيم

العاممون أىداف واجراءات الصحة والسالمة المينية بدقة ووضوح" و ( )0.731لمفقرة

السادسة التي تنص عمى "تحافظ المنظمة عمى إجراءات الصحة والسالمة المينية وصيانتيا
بما يضمن استمرار فاعميتيا".
الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع (الفحص والتصحيح)يوض جدوؿ رقـ ) )4.11معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الرابع " الفحص
والتصحي " والدرجة الكمية لممحور الرابع.
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جدول رقم ()4.11
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الرابع "الفحص والتصحيح"
الفقرة

رقم
1

تقيس المنظمة مستوى أداء برامف الصحة والسبلمة المينية في جميع األقساـ.

2

تمتزـ المنظمة بالفحص والتصحي إلدارة سجبلتيا المتعمقة ببرامف الصحة
والسبلمة المينية.

3

تقوـ المنظمة بتحديد وتحميل األسباب الجذرية لحوادث العمل.

4

تقوـ المنظمة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية لحوادث العمل لضماف عدـ تكرارىا

5

مستقببلً.

توجد إجراءات داخل المنظمة لمتحقيق في حوادث العمل وتصحي األخطاء لكي
بل
يتـ تجنبيا مستقب ً

6

تضع المنظمة تعميمات توض استخداـ المعدات واألجيزة الخاصة بالصحة

7

تقوـ المنظمة بالتشاور مع العامميف حوؿ فعالية إجراءات الصحة والسبلمة

والسبلمة المينية.
المينية.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.000 0.659
*0.000 0.649
*0.000 0.685
*0.000 0.750
*0.000 0.656
*0.000 0.658
*0.000 0.693

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.11أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور

الرابع "الفحص والتصحيح" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ
معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور بيف ( )0.649لمفقرة الثانية التي تنص عمى

"تمتزم المنظمة بالفحص والتصحيح إلدارة سجالتيا المتعمقة ببرام الصحة والسالمة المينية"
و ( )0.750لمفقرة الرابعة التي تنص عمى "تقوم المنظمة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية

لحوادث العمل لضمان عدم تكرارىا مستقبالً".
 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس (مراجعة اإلدارة)يوض جدوؿ رقـ ) )4.12معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور الخامس" مراجعة

اإلدارة " والدرجة الكمية لممحور الخامس
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جدول رقم ()4.12
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الخامس "مراجعة اإلدارة"
الفقرة

رقم
1
2

تقوـ إدارة المنظمة بمراجعة إجراءات الصحة والسبلمة المينية دورياً.

تحث المنظمة العامميف عمى االلتزاـ بإجراءات الصحة والسبلمة المينية.

3

تمتمؾ المنظمة القدرة عمى اتخاذ الق اررات المتعمقة بمراجعة إجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

4

تقوـ الجيات المسؤولة عف برامف الصحة والسبلمة المينية بإتاحة المعمومات أماـ
االدارة حوؿ ىذه البرامف التخاذ الق اررات البلزمة.

5

تشمل مراجعة إدارة المنظمة العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة عمى إجراءات
الصحة والسبلمة المينية.

6

تقوـ المنظمة بمتابعة شكاوى العامميف ومبلحظاتيـ حوؿ إجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.000 0.769
*0.000 0.702
*0.000 0.685
*0.000 0.742
*0.000 0.749
*0.000 0.583

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.12أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور

مرجعة اإلدارة" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيـ
الخامس " ا
معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور بيف ( )0.583لمفقرة السادسة واألخيرة التي

تنص عمى "تقوم المنظمة بمتابعة شكاوى العاممين ومالحظاتيم حول إجراءات الصحة

والسالمة المينية" و ( )0.769لمفقرة األولى التي تنص عمى "تقوم إدارة المنظمة بمراجعة
إجراءات الصحة والسالمة المينية دورياً".
 الصدق الداخمي لفقرات المحور السادس (التحسين المستمر)يوض جدوؿ رقـ ) )4.13معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحور السادس " التحسيف

المستمر " والدرجة الكمية لممحور السادس.
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جدول رقم ()4.13
معامالت صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور السادس "التحسين المستمر"
رقم
1

الفقرة
تضع إدارة المنظمة عمميات تطوير إجراءات الصحة والسبلمة المينية في سمـ
أولوياتيا.

2

تعتمد المنظمة برامف لتقميل الحوادث والمخاطر المحتممة أثناء العمل.

3

توجد جيود مستمرة مف إدارة المنظمة لتحسيف إجراءات الصحة والسبلمة
المينية.

4

تؤكد المنظمة عمى التحسيف المستمر في طرؽ العمل لمتقميل مف المخاطر
المختمفة.

5

تعمل المنظمة باستمرار في الحصوؿ عمى أحدث وسائل الوقاية مف الحوادث

6

يوجد لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا مف معرفة أسباب الحوادث وسبل الوقاية

والمخاطر.
منيا.

7

تستثمر المنظمة مصادرىا المادية والبشرية مف أجل تحسيف إجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.000 0.786
*0.000 0.793
*0.000 0.776
*0.000 0.824
*0.000 0.742
*0.000 0.627
*0.000 0.778

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.13أف جميع معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور

السادس "التحسين المستمر" ،جميعيا ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت
قيـ معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور بيف ( )0.627لمفقرة السادسة التي تنص

عمى "يوجد لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا من معرفة أسباب الحوادث وسبل الوقاية
منيا" و ( )0.824لمفقرة الرابعة التي تنص عمى "تؤكد المنظمة عمى التحسين المستمر في

طرق العمل لمتقميل من المخاطر المختمفة".

وبناء عمى الطرؽ السابقة ،اتضح لمباحث صدق أداة الدراسة (االستبانة).
ً
 .2ثبات أداة الدراسة:
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي االستبانة نفس النتائف إذا أعيد تطبيقيا عدة مرات متتالية

(الجرجاوي ،2010 ،ص ، )97حيث أف الثبات يختص بمدى الوثوؽ في البيانات التي نحصل
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عمييا مف خبلؿ تطبيق أداة الدراسة عمى عينة البحث ،بمعنى أف النتائف التي يتـ الحصوؿ

عمييا مف خبلؿ تحميل بيانات أداة الدراسة يجب أال تتأثر بالعوامل التي تعود إلى أخطاء
الصدفة ،فيو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكف وصف الثبات بأنو ضماف

الحصوؿ عمى نفس النتائف تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة عمى نفس المجموعة مف األفراد ،وىذا
يعني قمة تأثير عوامل الصدفة والعشوائية عمى نتائف األداة (السيد ،2006 ،ص.)2

ويقدـ برنامف الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSالعديد مف طرؽ حساب ثبات

أداة الدراسة ،وفي ىذه الدراسة اعتمد الباحث عمى طريقتي التجزئة النصفية ،وألفا كرونباخ في
حساب الثبات كما يمي :
أ .طريقة التجزئة النصفية:
يتـ قياس الثبات في البيانات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية وذلؾ مف خبلؿ تجزئة الفقرات

المراد قياس الثبات ليا إلى نصفيف ،النصف األوؿ يضـ الفقرات الفردية والنصف الثاني يضـ
الفقرات الزوجية ،ومف ثـ يتـ حساب معامل االرتباط بيف النصفيف (السيد ،2006 ،ص،)6
ومف ثـ يتـ تعديمو باستخداـ معادلة سبيرماف برواف ( ،)Spearman-Brownوالجدوؿ رقـ

( )4.14أدناه يوض نتيجة ذلؾ.
جدول رقم ()4.14
ثبات أداة الدراسة (االستبانة) باستخدام طريقة التجزئة النصفية
معامل االرتباط

معامل االرتباط

قبل التعديل

بعد التعديل
0.894

الرقـ

المحور

عدد الفقرات

1

السياسة وااللتزاـ

7

0.805

2

التخطيم

6

0.820

0.901

3

العمميات والتطبيق

7

0.717

0.837

4

الفحص والتصحي

7

0.752

0.860

5

مراجعة اإلدارة

6

0.755

0.860

6

التحسيف المستمر

7

0.837

0.913

االستبانة ككل

40

0.926

0.962

ُيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.14أف معامبلت االرتباط المعدلة باستخداـ معادلة سبيرماف
براوف لمتجزئة النصفية لممحاور المكونة لبلستبانة تراوحت بيف ( )0.837لممحور الثالث
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"العمميات والتطبيق" ،و ( )0.913لممحور السادس "التحسين المستمر" ،وبشكل عاـ نبلحظ
أف معامل سبيرماف برواف المعدؿ لبلستبانة ككل بمح ( ،)0.962ويستنت

الباحث من خالل

المعدلة مرتفعة جداً وقريبة من الواحد الصحيح مما يدلل
ذلك أن جميع معامالت االرتباط
ّ
عمى وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عمييا من أفراد عينة

الدارسة فيما يتعمق بمحاور تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات باستخداـ
المعيار العالمي .OHSAS 18000
 .2طريقة ألفاكرونباخ:
تعتمد ىذه الطريقة عمى االتساؽ في إجابات األفراد عمى فقرات المقياس ،وعندما يكوف المقياس

متجانساً فإف كل فقرة فيو تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسيا المقياس ،ويتـ حساب

معامبلت الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ (حسف،2011 ،

ص ،)516والجدوؿ رقـ ( )4.15أدناه يوض نتائف حساب معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات.
جدول رقم ()4.15
ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
الرقـ

المحور

عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

1

السياسة وااللتزاـ

7

0.855

2

التخطيم

6

0.838

3

العمميات والتطبيق

7

0.754

4

الفحص والتصحي

7

0.805

5

مراجعة اإلدارة

6

0.799

6

التحسيف المستمر

7

0.880

االستبانة ككل

40

0.951

يتض مف خبلؿ الجدوؿ ( )4.15السابق أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة
بشكل عاـ لجميع محاور االستبانة ،حيث نجد أف معامبلت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت

بيف ( )0.754لممحور الثالث "العمميات والتطبيق" و ( )0.880لممحور السادس "التحسين

المستمر" ،وبشكل عاـ نبلحظ أف معامل الثبات الكمي لبلستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمح

( ،)0.951وتشير جميع النتائف السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم
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جمعيا من أفراد عينة الدراسة ,وعميو يمكن االعتماد عمييا وتحميميا وتفسير نتائجيا
وتعميميا عمى مجتمع الدراسة.

تاسعاً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ىناؾ نوعيف مف االختبارات اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األوؿ االختبارات المعممية

( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات البلمعممية (،)Non Parametric Tests
ويشترط الستخداـ االختبارات المعممية شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء االختبارات

اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدـ االختبارات البلمعممية كبديل لبلختبارات المعممية في حاؿ عدـ

تحقق شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات ولكف ذلؾ يكوف فقم في حاؿ العينات الصغيرة التي يقل
حجميا عف ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد حجميا عف ( )30مفردة يمكف التخمي عف

شرط التوزيع الطبيعي وذلؾ وفقاً لما تقره نظرية النياية المركزية (ربيع،2007ص.)111

كما توصل  )2010, P.7( Geoff Normanإلى أنو يمكف استخداـ االختبارات المعممية مع

بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عف حجـ العينة كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر
عف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ،وفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ االختبارات المعممية

وفقاً لمسببيف السابق ذكرىـ دوف المجوء لمتحقق مف شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات.

وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق رقـ (  ،) 3ويكوف الباحث قد
تأكدت مف صدؽ وثبات استبانة البحث مما يجعمو عمى ثقة بصحة االستبانة وصبلحيتيا

لتحميل النتائف واإلجابة عمى أسئمة البحث واختبار فرضياتو.
عاشر :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اً

اعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحميل
البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ أداة الدراسة (االستبانة) ،حيث تـ استخداـ مجموعة
مف األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية لمعالجة البيانات اإلحصائية ،وتحمييا بغرض

اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ،وىي :
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 .1األساليب الوصفية ،وتمثّمت فيما يمي:
أ .النسب المئوية والتك اررات :والتي تـ استخداميا في وصف أفراد عينة الدراسة حسب
المتغيرات الديموغرافية.

ب.الوسط (المتوسط) الحسابي :تـ استخدامو بغرض توضي

مدى موافقة أفراد عينة

الدراسة عمى محاور الدراسة.

ت.االنحراف المعياري :والذي تـ استخدامو لقياس مدى تشتت وانحرافات إجابات أفراد
عينة الدراسة عمى الفقرات واألبعاد عف الوسم الحسابي ليا ،حيث أف انخفاض قيمة
االنحراؼ واقترابيا مف الصفر تدؿ عمى مدى تركز اإلجابات وانخفاض تشتتيا.

ث.الوزن النسبي :وىو عبارة عف نسبة متوسم اإلجابات عمى فقرة ما أو بعد ما إلى
الدرجة العظمى لممقياس المستخدـ ،ويستخدـ بغرض تحويل درجة الوسم الحسابي
لئلجابات إلى درجة مئوية.
 .2األساليب اإلحصائية االستداللية ،وتمّثمت فيما يمي:
أ .معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlation Coefficientوالذى تـ
استخدامو لقياس الصدؽ بطريقة األبعاد الفرعية والثبات بطريقة االتساؽ الداخمي في
البيانات.

ب.معامل ارتباط سبيرمان براون ( :)Spearman-Brownوالذى استخدـ بشكل
أساسي لقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.

ت.معامل ألفاكرونباخ :والذى تـ استخدامو لقياس الثبات في البيانات.

ث.اختبار متوسط عينة واحدة ( :)One Sample T-testوتـ استخدامو الختبار
متوسطات اإلجابات عمى فقرات ومحاور االستبانة حوؿ القيمة  3التي تعبر عف الدرجة
الحيادية.

ج .اختبار تحميل التباين األحادي ( :)one way ANOVAوتـ استخدامو الختبار
الفروؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور الدراسة تبعاً لممتغيرات الديموغرافية.

ح .اختبار المقارنات البعدية ( :)Least Significant Difference - LSDوتـ
استخدامو لتحديد مصدر الفروؽ في محاور الدراسة تبعاً لممتغيرات الديموغرافية.
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الممخص
استعرض الباحث في الفصل الرابع منيجية الدراسة واجراءاتيا ،حيث أشار الباحث إلى اعتماده

" األسموب الوصفي التحميمي " حيث أنو أكثر المناىف استخداماً في دراسة الظواىر االجتماعية
واإلنسانية ،وأكثر األساليب مناسبة لموضوع الدراسة .كما أوض

الباحث المصادر التى

استخدميا في الدراسة بنوعييا الثانوية واألولية ،واستعرض مجتمع الدراسة الذى أوض

أنو

يتكوف مف العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة والذي يشمل ( شركة توليد

كيرباء غزة – سمطة الطاقة والموارد الطبيعية " إدارة النقل الكيربائي – شركة توزيع كيرباء

محافظات غزة ) والذي بمح  400فرداً ،وباستخداـ المعادلة اإلحصائية حدد الباحث حجـ

العينة المناسب والذى بمح  196فرداً ،وقد استخدـ الباحث العينة العشوائية الطبقية لتطبيق أداة
الدراسة " االستبانة " ،وبعد االنتياء مف عممية جمع البيانات واسترداد االستبانات التى تـ توزيعا
تـ استرداد  163استبانة صالحة لمتحميل ،بنسبة استرداد  ,83%وأوض خبلؿ ىذا الفصل

الخطوات التى اتبعيا إلعداد االستبانة بشكميا النيائي ،بداي ًة مف مراجعة األدبيات وصوالً لتوزيع
االستبانة عمى عينة الدراسة وجمعيا ،موضحاً مكونات االستبانة النيائية وأقساميا ،مع التنويو
ألمر ىاـ وىو حذؼ متغير " الجنس " مف االستبانة النيائية الف مجتمع الدراسة جميعيـ مف

الذكور وذلؾ بعد أخذ آراء المحكميف .

كما استعرض الباحث المقياس المستخدـ في تصحي أداة الدراسة " االستبانة " وىو مقياس

ليكرت الخماسي ،وأوض الباحث الطرؽ التى تـ استخداميا لمتحقق مف صدؽ وثبات االستبانة

مف خبلؿ تطبيق االستبانة عمى عينة تجريبية مكونة مف (  ) 35فرداً ،حيث أنو قد تـ استخداـ
طرؽ " الصدؽ الظاىري ،صدؽ األبعاد الفرعية ،وصدؽ االتساؽ الداخمي " لمتأكد مف صدؽ
االستبانة ،بينما تـ استخداـ طرؽ التجزئة النصفية ،وطريقة ألفا كرونباخ لمتأكد مف ثبات
االستبانة ،وأشارت النتائف لوجود درجة مرتفعة مف الصدؽ ،كما أشارت لوجود درجة مرتفعة مف

الثبات.

كما أوض الباحث خبلؿ ىذا الفصل األساليب اإلحصائية التى تـ استخداميا في ىذه الدراسة
وىى (األساليب الوصفية ،واألساليب اإلحصائية االستداللية ).
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الفصل الخامس
تحميل البيانات وتفسيرىا ومناقشة نتائجيا

مقدمة
أوالً  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة
ثانياً  :النتائ المتعمقة بأسئمة الدراسة ومناقشتيا
ثالثاً  :نتائ تحميل األسئمة المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية ومناقشتيا
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مقدمة:
في ىذا الفصل يستعرض الباحث نتائف تحميل البيانات اإلحصائية ،كما ويعرض نتائف اإلجابة

عمى تساؤالت الدراسة ،وأبرز نتائجيا مف خبلؿ تحميل فقرات الدراسة المتمثمة في إجراءات

الصحة والسبلمة المينية وفق المعيار العالمي ،OHSAS 18000كما ويقدـ الباحث في بداية
الفصل وصف إحصائي ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية  ،حيث اعتمد الباحث
عمى الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (. )SPSS
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:
يتضمف تحميل خصائص عينة الدراسة الوصف اإلحصائي لمعينة وفق الخصائص والسمات

الشخصية وفيما يمي عرض لنتائف عينة الدراسة وفق ىذه الخصائص في الجدوؿ رقـ ( : )5.1
جدول رقم (  :)5.1خصائص عينة الدراسة
المتغير
العمر

الفئة

العدد

النسبة

أقل من  30سنة

37

22.7

من  30-40سنة

66

40.5

من  41-50سنة

40

24.5

أكثر من  51سنة

20

12.3

163

100%

ثانوية عامة فأقل

21

12.9

دبموم

73

44.8

بكالوريوس

61

37.4

دراسات عميا

8

4.9

163

100%

أقل من  5سنوات

21

12.9

من  5-10سنوات

53

32.5

من  11-15سنة

40

24.5

أكثر من  15سنة

49

30.1

163

100%

ميندس كيرباء

46

28.2

ميندس ميكانيكا

9

5.5

فني كيرباء

85

52.1

23

14.1

163

100%

المجموع

المستوى التعميمي

المجموع
سنوات الخبرة

المجموع
طبيعة العمل

أخرى*

المجموع

* الوظائف األخرى تمثمت في (رئيس قسم اآلليات ,سائق ألية ثقيمة  ,عامل خدمات ,عامل صيانة ,عامل في قسم التفتيش ,عامل
في قسم الوقاية والسالمة ,ميندس صناعي ,ميندس كيميائي).
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وفيما يمي توضيحاً لنتائف خصائص عينة الدراسة ،حيث يوض الباحث ىذه النتائف وي ّبيف سبب
حصولو عمى تمؾ النسب مف وجية نظره.
.1توزيع عينة الدراسة حسب العمر
يتض مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ (  ) 5.1والمتعمقة بتوزيع بيانات عينة الدراسة
حسب العمر أف نسبة ( )40.5%مف إجمالي أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارىـ ما بيف 30

إلى  40سنة بواقع ( )66موظف في المرتبة األولى ،بينما بمغت نسبة ( )24.5%مف أفراد
العينة تتراوح أعمارىـ ما بيف  41إلى  50سنة بواقع ( )40موظف ،في حيف بمغت نسبة

( )22.7%مف أفراد عينة الدراسة تقل أعمارىـ عف  30سنة بواقع ( )37موظف ،وأخي اًر بمغت

نسبة ( )12.3%مف إجمالي أفراد عينة الدراسة تزيد أعمارىـ عف  51سنة بواقع ()20

موظف.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الفئة العمرية مف  30-40سنة تقع في العمر الطبيعي والمنطقي
لمعمل الميداني الخاص بالكيرباء واألمور الفنية واليدوية والتي تحتاج إلى خبرة ولياقة بدنية

تساعد الموظف عمى إتماـ عممو بالشكل المطموب وبدوف مخاطر ،ويرى الباحث أف الفئة

العمرية األكثر مف  51سنة مف الطبيعي أف تكوف نسبة قميمة حيث أف العمل الميداني في

مجاؿ الكيرباء يتطمب نشاطاً وحيوية وتركيز وىذا يفتقده كبار السف نوعاً ما ،وكذلؾ يرى

الباحث أف نسبة العامميف مف الفئة العمرية اقل مف  30سنة ىي نسبة مقبولة حيث أف خريف

البكالوريوس أو الدبموـ يكوف عمره ما بيف  20-22سنة عند التخرج  ،ويحتاج لعدد مف
السنوات الكتساب الخبرة ودخوؿ سوؽ العمل.

 .2توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي
يتض مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ (  ) 5.1والمتعمقة بتوزيع بيانات عينة الدراسة

حسب المستوى التعميمي أف نسبة ) )44.8%مف إجمالي أفراد عينة الدراسة حاصموف عمى

درجة الدبموـ بواقع ( )73موظف ،بينما بمغت نسبة ( (37.4%مف أفراد العينة حاصموف عمى
درجة البكالوريوس بواقع ( )61موظف ،في حيف بمغت نسبة ( )12.9%مف إجمالي أفراد عينة
الدراسة حاصموف عمى شيادة ثانوية عامة فأقل بواقع ( )21موظف ،في حيف بمغت نسبة

( (4.9%مف أفراد العينة حاصموف عمى درجة الدراسات العميا وذلؾ بواقع ( )8موظفيف.
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ويعزو الباحث ارتفاع نسبة العامميف مف حممة الدبموـ وىـ الفنييف خريجي المدارس والمعاىد
الصناعية

إلى أف طبيعة العمل الميداني في مجاؿ الكيرباء تتطمب الفنييف ذوى الخبرة

الميدانية وىو ما يتـ دراستو وتدريبيـ عميو خبلؿ ىذه المرحمة التعميمية  ،ويمي نسبة العامميف
مف حممة الدبموـ العامميف مف حممة البكالوريوس والذيف غالبيتيـ مف الميندسيف بأنواعيـ الذيف

يحتكوف بخطر المعدات الكيربائية .

ويفسر الباحث انخفاض نسبة العامميف مف حممة الدراسات العميا بأف وجودىـ في مكاف

العمل يكوف إشراؼ عمى العامميف والفنييف وليس التدخل بشكل مباشر في العمل.
 .3توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

يتض مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ (  ) 5.1والمتعمقة بتوزيع بيانات عينة الدراسة حسب

سنوات الخبرة  ,حيث نبلحظ أف نسبة ) )32.5%مف إجمالي أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات

خبرتيـ ما بيف  5إلى  10سنوات بواقع ( (53موظف ،بينما بمغت نسبة ( )30.1%مف أفراد

العينة تزيد سنوات خبرتيـ عف  15سنة بواقع ( )49موظف ،في حيف بمغت نسبة ()24.5%
مف أفراد عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتيـ ما بيف  11إلى  15سنة بواقع ( )40موظف،

أخير بمغت نسبة ) )12.9%مف إجمالي أفراد العينة تقل سنوات خبرتيـ عف  5سنوات بواقع
و اً

( )21موظف.

ويالحظ مف توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجاؿ العمل باف اكثر مف نصف عينة

الدراسة بنسبة (  ) 54.6%وبواقع ( ) 89موظف  ،تزيد سنوات خبرتيـ عف  10سنوات ،ويرى

الباحث أف ذلؾ يدؿ عمى العامميف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة يتمتعوف بخبرة جيدة
ولدييـ معرفة جيدة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية مما يساىـ في زيادة إدراكيـ وتجنبيـ
لممخاطر وتحسيف أدائيـ.
.4توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل
يتض مف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ (  ) 5.1والمتعمقة بتوزيع بيانات عينة الدراسة حسب

طبيعة العمل أف ( (52.1%مف إجمالي أفراد عينة الدراسة فنيي كيرباء بواقع ( )85موظف،
بينما ( )28.2%مف أفراد العينة ميندسيف كيربائييف بواقع ( )46موظف ،و( )5.5%مف عينة

الدراسة يعمموف ميندسيف ميكانيكييف بواقع ( )9موظفيف ،والنسبة المتبقية والتي تبمح

) (14.1%تشكل نسبة األفراد الذيف طبيعة عمميـ تتمثل في (رئيس قسـ اآلليات ،سائق ألية
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ثقيمة  ،عامل خدمات ،عامل صيانة ،عامل في قسـ التفتيش ،عامل في قسـ الوقاية والسبلمة،

ميندس صناعي ،ميندس كيميائي) بواقع ( )23موظف.

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة الفنييف العامميف في قطاع الكيرباء إلى أف طبيعة العمل في قطاع

الكيرباء واالحتكاؾ بخطر المعدات الكيربائية يتطمب ىذه النوعية مف العامميف ،ويرى الباحث

أف انخفاض نسبة ميندسي الميكانيكا مقبولة وذلؾ الف طبيعة عمميـ واحتكاكيـ بخطر المعدات

الكيربائية يكوف اقل مف باقي الفئات.

ثانياً  :النتائ المتعمقة بأسئمة الدراسة ومناقشتيا
التساؤل األول:
ينص التساؤل األول عمى "ما مدى التزام اإلدارة بسياسة الصحة والسالمة المينية في قطاع
الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي "OHSAS 18000؟
ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل

فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ تـ حساب المتوسم العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
لمدرجة الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابات عمى فقرات المحور لمقيمة

( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ
رقـ ( )5.2يوض نتائف التحميل.
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جدول رقم ()5.2
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور األول "السياسة وااللتزام"
رقم

1
2
3

4

5
6

7

الفقرة
تؤكد إدارة المنظمة عمى االلتزاـ التاـ بمتطمبات

الصحة والسبلمة المينية المحددة مسبقاً.

تمتزـ إدارة المنظمة بالقوانيف الممزمة لتطبيق
متطمبات الصحة والسبلمة المينية.

تعزز إدارة المنظمة سياسة التدريب والتوعية
الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية.

تقوـ إدارة المنظمة بالتحقق مف امتثاؿ العامميف

لمتعميمات الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة

المينية.

تراقب إدارة المنظمة مدى التزاـ العامميف

بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية.

تقوـ إدارة المنظمة بنشر واببلغ جميع العامميف

بمتطمبات واجراءات الصحة والسبلمة المينية.

تمتزـ إدارة المنظمة بتوفير كميات كافية

قيمة

القيمة

اختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
4
6

المتوسط

االنحراف

الوزن

3.81

0.90

76.2%

11.49

3.41

0.98

68.2%

5.3

0.000

3.14

1.06

62.8%

1.70

0.091

الحسابي

المعياري

النسبي

t

sig

3.47

0.91

69.4%

6.6

0.000

3

3.40

1.05

68.1%

4.91

0.000

5

3.49

0.97

69.8%

6.45

0.000

2

ومناسبة مف الموارد البلزمة لتنفيذ سياسات

2.83

1.15

56.6%

-1.91

0.058

الدرجة الكمية لممحور

3.37

0.74

67.3%

6.34

0.000

واجراءات الصحة والسبلمة المينية.

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة.

يتض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.2أف الفقرة األولى التي تنص عمى "تؤكد إدارة المنظمة

عمى االلتزام التام بمتطمبات الصحة والسالمة المينية المحددة مسبقاً" جاءت في المرتبة
األولى مف حيث قيمة الوسم الحسابي التي بمغت ( 3.81مف  ،)5بوزف نسبي  76.2%ويشير
ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أف ذلؾ يشير إلى إدراؾ اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة ألىمية االلتزاـ

بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف االلتزاـ بمتطمبات واجراءات
الصحة والسبلمة المينية ىو الحجر األساس لسبلمة العامميف والحفاظ عمى صحتيـ وسبلمتيـ

وبالتالي تحسيف األداء وزيادة اإلنتاجية.
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بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة السابعة التي

تنص عمى "تمتزم إدارة المنظمة بتوفير كميات كافية ومناسبة من الموارد الالزمة لتنفيذ

سياسات واجراءات الصحة والسالمة المينية" بوسم حسابي ( 2.83مف  )5ووزف نسبي

 ،56.6%وتشير ىذه القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية
نظر أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث وجود تفاوت في آراء عينة الدراسة حوؿ ىذه الفقرة وربما حالة مف عدـ الرضا

بخصوص توفير اإلدارة لمموارد البلزمة لتنفيذ سياسات واجراءات الصحة والسبلمة المينية،

ويعزو الباحث ذلؾ إلى الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة والذى يحوؿ دوف
وصوؿ الموارد واإلمكانيات الضرورية الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية مثل اآلليات
الثقيمة والروافع المستخدمة في عمميات الصيانة الدورية.
ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
ُ
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،حيث كانت غالبية

الفقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05ما عدا الفقرتيف الثالثة والسابعة لـ يكف ليما

داللة إحصائية عند مستوى  ، 0.05كما وكانت جميع المتوسطات تزيد عف القيمة ()3
باستثناء الفقرة السابعة والتي جاءت في المرتبة األخيرة ،ويشير ذلؾ الف متوسم اإلجابات عمى

جميع فقرات المحور الثاني يزيد عف القيمة ( )3زيادة جوىرية وذات داللة إحصائية عند مستوى
 0.05باستثناء الفقرتيف الثالثة والسابعة  ،ويشير ذلؾ ألف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه محور
"سياسة والتزام االدارة " يتجو نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( 3.37مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.74ووزف نسبي  ،%67.3وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور األوؿ "السياسة وااللتزام"
يتجو نحو الموقف اإليجابي ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى المحور األوؿ
"السياسة وااللتزام" مف قبل أفراد عينة الدراسة.
وتختمف ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "السياسة وااللتزاـ"
بنسبة منخفضة ،كما اختمفت نتائف الدراسة الحالية عف دراسة األعرج ( )2010حيث جاء
محور "السياسة وااللتزاـ " بنسبة مرتفعة.
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ومدركة ألىمية
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة واعية ُ
إجراءات الصحة والسبلمة المينية ومدى تأثيرىا عمى العامميف وسير العمل بشكل عاـ  ،ولذلؾ
تحاوؿ بكافة الوسائل والطرؽ االىتماـ بمتطمبات واجراءات الصحة والسبلمة المينية بالرغـ مف
كل العقبات التي تواجييا  ،وفى نفس السياؽ ىناؾ جانب مف عدـ الرضا مف العامميف في

قطاع الكيرباء بمحافظات غزة عف مدى سياسة والتزاـ االدارة بإجراءات ومتطمبات الصحة
والسبلمة المينية ألسباب خاصة بأفراد عينة الدراسة.

التساؤل الثاني:
ينص التساؤل الثاني عمى "ىل يوجد تخطيط إلجراءات الصحة والسالمة المينية في قطاع
الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي "OHSAS 18000؟
ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل

فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ حساب المتوسم العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة

الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المحور لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ
( )5.3يوض نتائف التحميل.
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جدول رقم ()5.3
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور الثاني "التخطيط"
الرقـ

1

2
3

4

5

6

الفقرة
تتعامل إدارة المنظمة مع متطمبات الصحة
والسبلمة المينية عمى أساس أنيا جزء مف

الخطة االستراتيجية.

يوجد لدى المنظمة خطة عمل لمتعامل مع
حاالت الطوارئ التي قد تواجو العامميف.

توفر المنظمة الخطم التشغيمية لمتحكـ في
المخاطر التي قد تواجو العامميف.

تيدؼ جميع الخطم المعموؿ بيا في المنظمة
لتحقيق وتطبيق سياسات واجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

تمتزـ المنظمة بالمتطمبات القانونية إلجراءات
الصحة والسبلمة المينية عند عمميات التخطيم

تقوـ المنظمة بتجييز بيئة العمل بشكل آمف

المتوسم

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

قيمة

اختبار t

القيمة

االحتمالية
sig

3.05

1.10

61.0%

0.57

0.569

1

2.72

1.12

54.4%

-3.22

0.002

5

2.79

1.01

55.8%

-2.64

0.009

4

2.88

1.01

57.5%

-1.55

0.123

2

2.85

1.00

56.9%

-1.95

0.053

3

وسميـ مف تجييزات ومعدات وفق قدرات

2.68

1.01

53.6%

-4.03

0.000

الدرجة الكمية لممحور

2.83

0.78

56.6%

-2.85

0.005

العنصر البشرى.

الترتيب

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة.

يتض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.3أف الفقرة األولى التي تنص عمى "تتعامل إدارة المنظمة
مع متطمبات الصحة والسالمة المينية عمى أساس أنيا جزء من الخطة االستراتيجية" جاءت

في المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسم الحسابي التي بمغت ( 3.05مف  ،)5بوزف نسبي
 61%ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة
الدراسة.

ويرى الباحث أف ذلؾ يشير إلى وجود نوع مف القصور في اعتماد إجراءات الصحة والسبلمة
المينية ضمف الخطة االستراتيجية لممنظمة مف وجية نظر العامميف الميدانييف في قطاع

الكيرباء بمحافظات غزة وكذلؾ فجوة مبلحظة بيف ما ينص عميو المعيار العالمي OHSAS
 18000وما ىو موجود بالفعل عمى أرض الواقع.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ اطبلع العامميف عمى سياسات المنظمات العاممة في قطاع

الكيرباء بمحافظات غزة بخصوص إجراءات الصحة والسبلمة المينية وكذلؾ يشير الباحث إلي
وجود قصور مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة مف ناحية االىتماـ بالتخطيم

إلجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.

بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة السادسة التي

تنص عمى "تقوم المنظمة بتجييز بيئة العمل بشكل آمن وسميم من تجييزات ومعدات وفق

قدرات العنصر البشرى" بوسم حسابي ( 2.68مف  )5ووزف نسبي  ،53.6%وتشير ىذه القيمة
لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أف ىناؾ عدـ رضا مف العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة عف
مدى توفير المنظمات في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة لمتجييزات والمعدات الخاصة

بإجراءات الصحة والسبلمة المينية ،ويعزو الباحث ذلؾ باإلضافة لتصريحات المسؤوليف في
قطاع الكيرباء عبر وسائل اإلعبلـ المرئية والمسموعة إلى الحصار اإلسرائيمي وتعنت االحتبلؿ
في إدخاؿ المعدات والتجييزات الضرورية .
ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
ُ
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،حيث كانت غير

دالة إحصائياً عند مستوى  0.05لمفقرات األولى والرابعة والخامسة ،وكانت ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.05لمفقرات الثانية والثالثة والسادسة ،كما وكانت جميع المتوسطات الحسابية

إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور الثاني "التخطيم" أقل مف القيمة الحيادية ()3
باستثناء الفقرة األولى ،ويشير ذلؾ إلى أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الثاني

"التخطيط" يتجو نحو الموقف السمبي.
وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( 2.83مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.78ووزف نسبي  56.6%وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05وليا قيمة سالبة مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الثاني

"التخطيط" يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة الدراسة.
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وتتفق ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "التخطيم" بنسبة
متوسطة ،لكنيا اختمفت عف النتائف الواردة في دراسة األعرج ( )2010حيث جاء محور
"التخطيم " بنسبة مرتفعة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى سبييف األوؿ ىو عدـ اىتماـ اإلدارة بقطاع الكيرباء بمحافظات غزة
بالتخطيم إلجراءات الصحة والسبلمة المينية حسب ما ينص المعيار العالمي OHSAS
 ،18000والسبب الثاني ىو عدـ ادراؾ العامميف لمفيوـ التخطيم بشكل سميـ والذى جعل آراء

عينة الدراسة تتجو نحو الموقف السمبي.
التساؤل الثالث:

ينص التساؤل الثالث عمى "ما مدى تطبيق متطمب العمميات والتطبيق إلجراءات الصحة

والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي OHSAS

"18000؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل
فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ حساب المتوسم العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة
الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المحور لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ
( )5.4يوض نتائف التحميل.
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جدول رقم ()5.4
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور الثالث "العمميات والتطبيق"
الرقـ

1
2
3

4

5

6

7

الفقرة
يػ ػ ػػتفيـ العػ ػ ػػامموف أىػ ػ ػػداؼ واج ػ ػ ػراءات الصػ ػ ػػحة
والسبلمة المينية بدقة ووضوح.

توفر المنظمة جميع المستمزمات الخاصة بتنفيذ
إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

يوج ػػد ل ػػدى المنظم ػػة متخصص ػػيف ف ػػي الص ػػحة
والسبلمة المينية لتقديـ المشورة وقت الحاجة.

يوجد لدى المنظمة معايير رقابية واضػحة عمػى
الوث ػػائق والبيان ػػات الخاص ػػة بمتطمب ػػات الص ػػحة

والسبلمة المينية.

تح ػػدد المنظم ػػة ص ػػبلحيات ومس ػػؤوليات العم ػػل
بيػػدؼ تسػػييل تنفيػػذ ب ػرامف ومتطمبػػات الصػػحة

والسبلمة المينية.

تح ػ ػ ػػافظ المنظمػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى إج ػ ػ ػ ػراءات الصػ ػ ػ ػػحة
والسبلمة المينية وصيانتيا بما يضػمف اسػتمرار

فاعميتيا.

توثػ ػ ػػق المنظمػ ػ ػػة جميػ ػ ػػع المسػ ػ ػػتندات والتقػ ػ ػػارير
المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية.

الدرجة الكمية لممحور

القيمة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

اختبار t

3.48

1.03

69.7%

6.03

0.000

2.87

0.94

57.3%

-1.83

0.069

3

2.37

1.08

47.4%

-7.49

0.000

6

المتوسم

2.60

2.87

1.00

1.04

51.9%

57.4%

قيمة

-5.15

-1.58

االحتمالية

الترتيب

1

sig

0.000

0.117

5

3

2.76

0.97

55.2%

-3.14

0.002

4

2.90

1.06

57.9%

-1.26

0.210

2

2.83

0.65

56.6%

-3.27

0.001

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة.

يتض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.4أف الفقرة األولى التي تنص عمى "يتفيم العاممون أىداف

واجراءات الصحة والسالمة المينية بدقة ووضوح" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة

الوسم الحسابي التي بمغت ( 3.48مف  ،)5بوزف نسبي  69.7%ويشير ذلؾ لوجود درجة
مرتفعة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أ ف ىناؾ قبوؿ عاـ واتفاؽ مف جانب العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء

بمحافظات غزة عمى تفيميـ إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وادراكيـ لمخاطر عدـ االلتزاـ
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بيا ،ويعزو الباحث ذلؾ لوعى العامميف ومحاولة تجنب أي حوادث عمل قد تحدث معيـ فمذلؾ
ىناؾ تفيـ ليذه اإلجراءات بدقة ووضوح.
بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة الثالثة التي

تنص عمى "يوجد لدى المنظمة متخصصين في الصحة والسالمة المينية لتقديم المشورة

وقت الحاجة" بوسم حسابي ( )2.37ووزف نسبي  ،47.4%وتشير ىذه القيمة لوجود درجة
منخفضة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
ويرى الباحث أف ىناؾ عدـ رضا مف جانب العاممييف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات

غزة حوؿ وجود طاقـ متخصص ييتـ بشؤوف الصحة والسبلمة المينية ويعمل عمى تقديـ

إرشادات وتعميمات لمعامميف ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات
غزة تكتفى بوجود قسـ بسيم داخل المنظمات التابعة ليا ال يقوـ بتمبية اىتمامات العامميف

الميدانييف في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية.

ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
ُ
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،حيث كانت غير

دالة إحصائياً عند مستوى  0.05لمفقرات الثانية والخامسة والسابعة ،وكانت ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.05لباقي الفقرات ،كما وكانت جميع المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة
الدراسة عمى فقرات المحور الثالث "العمميات والتطبيق" أقل مف القيمة الحيادية ( )3باستثناء

الفقرة األولى ،ويشير ذلؾ إلى أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الثالث "العمميات
والتطبيق" يتجو نحو الموقف السمبي.
وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( )2.83بانحراؼ معياري
( )0.65ووزف نسبي  56.6%وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05وليا قيمة سالبة مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الثالث "العمميات
والتطبيق" يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة الدراسة.
وتختمف ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "العمميات والتطبيق"
بنسبة منخفضة ،وتختمف أيضاً عف النتائف الواردة في دراسة األعرج ( )2010حيث جاء محور
"العمميات والتطبيق"" بنسبة مرتفعة.
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ويرى الباحث أف ىناؾ قصور في تنفيذ محور " العمميات والتطبيق " وفقاً لممعيار العالمي
 OHSAS 18000مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة .

ويعزو الباحث ذلؾ إما لعدـ رضا بعض العامميف الميدانيف عف اإلدارة في قطاع الكيرباء
بمحافظات غزة أو لقصور مف جانب المنظمات في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة تجاه
تطبيق ىذا المحور.

التساؤل الرابع:
ينص التساؤل الرابع عمى "ما مدى تطبيق متطمب الفحص والتصحيح إلجراءات الصحة

والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي OHSAS

"18000؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل

فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ حساب المتوسم العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لمدرجة

الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابة عمى فقرات المحور لمقيمة ()3

التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ رقـ

( )5.5يوض نتائف التحميل.
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جدول رقم ()5.5
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور الرابع "الفحص والتصحيح"
الرقم

1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
تقيس المنظمة مستوى أداء برامف الصحة
والسبلمة المينية في جميع األقساـ.

تمتزـ المنظمة بالفحص والتصحي إلدارة سجبلتيا
المتعمقة ببرامف الصحة والسبلمة المينية.

تقوـ المنظمة بتحديد وتحميل األسباب الجذرية
لحوادث العمل.

تقوـ المنظمة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية
لحوادث العمل لضماف عدـ تكرارىا مستقببلً.

توجد إجراءات داخل المنظمة لمتحقيق في حوادث

العمل وتصحي األخطاء لكي يتـ تجنبيا مستقببلً.

تضع المنظمة تعميمات توض استخداـ المعدات
واألجيزة الخاصة بالصحة والسبلمة المينية.

تقوـ المنظمة بالتشاور مع العامميف حوؿ فعالية
إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

الدرجة الكمية لممحور

القيمة

المتوسط

االنحراف

الوزن

النسبي

اختبار t

2.58

1.02

51.5%

-5.28

0.000

2.53

0.94

50.7%

-6.35

0.000

6

2.83

0.97

56.6%

-2.27

0.025

3

2.69

1.06

53.7%

-3.78

0.000

4

2.97

0.98

59.4%

-0.40

0.689

2

3.07

0.97

61.3%

0.89

0.375

1

2.37

1.07

47.4%

-7.53

0.000

7

2.72

0.68

54.4%

-5.28

0.000

الحسابي

المعياري

قيمة

االحتمالية

الترتيب

5

sig

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة.

يتض

مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.5أف الفقرة السادسة التي تنص عمى "تضع المنظمة

تعميمات توضح استخدام المعدات واألجيزة الخاصة بالصحة والسالمة المينية" جاءت في

المرتبة األولى مف حيث قيمة الوسم الحسابي التي بمغت ( 3.07مف  ،)5بوزف نسبي 61.3%
ويشير ذلؾ لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث أف ذلؾ مؤشر إيجابي مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة مف
حيث االىتماـ بوجود التعميمات الخاصة بالمعدات واألجيزة الخاصة بالصحة والسبلمة المينية
 ،حيث ذلؾ يساعد العامميف في كيفية استخداميا ومحاولة تقميل األخطاء البشرية عند

االستخداـ ،ويعزو الباحث ذلؾ لحرص اإلدارة عمى سبلمة العامميف وتجنيبيـ أي حوادث قد
تنتف عف األخطاء البشرية عند استخداـ المعدات واألجيزة الخاصة بالصحة والسبلمة المينية.
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بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة السابعة التي

تنص عمى "تقوم المنظمة بالتشاور مع العاممين حول فعالية إجراءات الصحة والسالمة

المينية" بوسم حسابي ( 2.37مف  )5ووزف نسبي  ،47.4%وتشير ىذه القيمة لوجود درجة
منخفضة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث انو مف الضروري أف تقوـ اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة بأخذ رأى

العامميف الميدانييف والذيف يحتكوف بشكل مباشر بخطر المعدات الكيربائية واستشارتيـ واألخذ
بمقترحاتيـ بخصوص إجراءات الصحة والسبلمة المينية وسبل تحسينيا وتطويرىا بما يحقق

تحسيف األداء ورفع اإلنتاجية والحفاظ عمى سبلمة العامميف.
ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
ُ
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،حيث كانت غير

دالة إحصائياً عند مستوى  0.05لمفقرتيف الخامسة والسادسة ،وكانت ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05لباقي الفقرات األخرى ،كما وكانت جميع المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد

عينة الدراسة عمى فقرات المحور الرابع "الفحص والتصحيح" أقل مف القيمة الحيادية ()3
باستثناء الفقرة السادسة ،ويشير ذلؾ إلى أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الرابع

"الفحص والتصحيح" يتجو نحو الموقف السمبي.

وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( )2.72بانحراؼ معياري
( )0.68ووزف نسبي  54.4%وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05وليا قيمة سالبة مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الرابع "الفحص
والتصحيح" يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة الدراسة.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "الفحص والتصحي "
بنسبة متوسطة ،لكنيا اختمفت عف النتائف الواردة في دراسة األعرج ( )2010حيث جاء محور
"الفحص والتصحي " بنسبة مرتفعة.
ويرى الباحث أف عمى اإلدارة بقطاع الكيرباء االىتماـ أكثر بمشاورة العامميف واألخذ بآرائيـ
ومبلحظاتيـ حوؿ إجراءات الصحة والسبلمة المينية  ،وكذلؾ التحقيق في حوادث العمل لكى
يتـ تجنبيا مستقببلً

.
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التساؤل الخامس:
ينص التساؤل الخامس عمى "ما مدى تطبيق متطمب مراجعة اإلدارة إلجراءات الصحة

والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي OHSAS

"18000؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل

فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ تـ حساب الوسم الحسابي العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف
النسبي لمدرجة الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابات عمى فقرات

المحور لمقيمة ( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار (One Sample T-
 ،)Testوالجدوؿ رقـ ( )5.6يوض نتائف التحميل.
جدول رقم ()5.6
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور الخامس "مراجعة اإلدارة"
الرقم

1
2
3

الفقرة
تقوم إدارة المنظمة بمراجعة إجراءات الصحة
والسالمة المينية دورياً.

تحث المنظمة العاممين عمى االلتزام بإجراءات
الصحة والسالمة المينية.

تمتمك المنظمة القدرة عمى اتخاذ الق اررات المتعمقة

بمراجعة إجراءات الصحة والسالمة المينية.

القيمة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

اختبار t

2.66

1.08

53.2%

-4.06

0.000

3.40

1.00

68.0%

5.15

0.000

1

2.96

1.12

59.2%

-0.42

0.674

2

المتوسط

قيمة

االحتمالية

الترتيب

5

sig

تقوم الجيات المسؤولة عن برام الصحة والسالمة
4

المينية بإتاحة المعمومات أمام االدارة حول ىذه

البرام التخاذ الق اررات الالزمة.

2.71

1.06

54.2%

-3.48

0.001

4

تشمل مراجعة إدارة المنظمة العوامل الداخمية
5

6

والخارجية المؤثرة عمى إجراءات الصحة والسالمة

المينية.

تقوم المنظمة بمتابعة شكاوى العاممين ومالحظاتيم
حول إجراءات الصحة والسالمة المينية.
الدرجة الكمية لممحور

2.83

1.04

56.6%

-2.04

0.043

3

2.39

0.97

47.8%

-7.98

0.000

6

2.83

0.74

56.6%

-2.99

0.003

األوزاى النسبيت في الجدول هقربت ألقرة عدد بعد الفبصلت.
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يتض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.6أف الفقرة الثانية التي تنص عمى "تحث المنظمة العاممين

عمى االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة المينية" جاءت في المرتبة األولى مف حيث قيمة

الوسم الحسابي التي بمغت ( ،)3.40بوزف نسبي  68%ويشير ذلؾ لوجود درجة مرتفعة مف

الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث أف ىذا موقف إيجابي مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة والتي
تحرص عمى حث العامميف عمى االلتزاـ بإجراءات الصحة والسبلمة المينية وذلؾ حفاظا عمى

صحتيـ وسبلمتيـ مف أي مخاطر.

بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة السادسة التي

تنص عمى "تقوم المنظمة بمتابعة شكاوى العاممين ومالحظاتيم حول إجراءات الصحة

والسالمة المينية" بوسم حسابي ( 2.39مف  )5ووزف نسبي  ،47.8%وتشير ىذه القيمة
لوجود درجة منخفضة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث أف ىذه النسبة منخفضة جداً وأف ىناؾ قصور مف جانب اإلدارة في متابعة

شكاوى العامميف الميدانيف حوؿ إجراءات الصحة والسبلمة المينية  ،وىذا ليس في مصمحة
العمل مف وجية نظر الباحث  ،حيث أف مشاورة العامميف مف أساس نجاح العمل.

ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،كانت جميعيا ذات

داللة إحصائية عند مستوى  0.05باستثناء الفقرة الثالثة ،وكانت جميع المتوسطات الحسابية
تقل عف القيمة ( )3ما عدا الفقرة الثانية والتي جاءت في المرتبة األولى مف بيف باقي الفقرات

األخرى.
وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( 2.83مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.74ووزف نسبي  56.6%وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.05وليا قيمة سالبة مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور الخامس

"مراجعة اإلدارة" يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة
الدراسة.
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وتختمف ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "مراجعة اإلدارة" بنسبة
منخفضة ،وكذلؾ تختمف عف النتائف الواردة في دراسة األعرج ( )2010حيث جاء نفس
المحور بنسبة مرتفعة.
ويرى الباحث أف عمى اإلدارة القياـ بدور كبير في مراجعة إجراءات الصحة والسبلمة المينية
بشكل دوري  ،ومشاورة العامميف حوليا واالستماع آلرائيـ وانتقاداتيـ ألف ذلؾ سيسيـ بشكل
كبير في التخفيض مف معدؿ الحوادث المحتممة وكذلؾ زيادة رضا العامميف وتحسيف إنتاجيتيـ.
التساؤل السادس:
ينص التساؤل السادس عمى "ما مدى تطبيق متطمب التحسين المستمر إلجراءات الصحة

والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفقاً لممعيار العالمي OHSAS

"18000؟

ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب الوسم الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكل

فقرة مف فقرات المحور ومف ثـ تـ حساب المتوسم العاـ واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
لمدرجة الكمية لممحور ،كما تـ التحقق مف مساواة متوسطات اإلجابات عمى فقرات المحور لمقيمة

( )3التي تعبر عف الدرجة الحيادية باستخداـ اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدوؿ
رقـ ( )5.7يوض نتائف التحميل.
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جدول رقم ()5.7
المقاييس اإلحصائية المتعمقة بنتائ تحميل فقرات المحور السادس "التحسين المستمر"
الرقـ

1

2

3

4

5

6

7

المتوسط

الفقرة

إجراءات الصحة والسبلمة المينية في سمـ

أولوياتيا.

تعتمد المنظمة برامف لتقميل الحوادث
والمخاطر المحتممة أثناء العمل.

توجد جيود مستمرة مف إدارة المنظمة
لتحسيف

المينية.

الصحة

والسبلمة

تؤكد المنظمة عمى التحسيف المستمر في
طرؽ العمل لمتقميل مف المخاطر المختمفة.

تعمل المنظمة باستمرار في الحصوؿ عمى
أحدث

وسائل

والمخاطر.

الوقاية

المعياري

الحسابي

تضع إدارة المنظمة عمميات تطوير

إجراءات

االنحراف

مف

الحوادث

يوجد لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا
مف معرفة أسباب الحوادث وسبل الوقاية

منيا.

تستثمر المنظمة مصادرىا المادية والبشرية
مف أجل تحسيف إجراءات الصحة والسبلمة

المينية.

الدرجة الكمية لممحور

الوزن

النسبي

قيمة اختبار
t

القيمة
االحتمالية
sig

الترتيب

2.59

1.00

51.8%

-5.26

0.000

4

2.66

1.04

53.2%

-4.22

0.000

3

2.71

0.97

54.2%

-3.81

0.000

2

2.74

1.06

54.8%

-3.18

0.002

1

1.02

2.26

0.92

2.04

45.2%

40.8%

-9.27

-13.43

0.000

0.000

2.18

1.06

43.6%

-9.81

0.000

2.45

0.77

49.0%

-9.07

0.000

األوزاى النسبيت في الجدول هقربت ألقرة عدد بعد الفبصلت.

يتض مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( ،)5.7أف الفقرة الرابعة التي تنص عمى "تؤكد المنظمة عمى

التحسين المستمر في طرق العمل لمتقميل من المخاطر المختمفة" جاءت في المرتبة األولى
مف حيث قيمة الوسم لحسابي التي بمغت ( 2.74مف  ،)5بوزف نسبي  54.8%ويشير ذلؾ
لوجود درجة متوسطة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة مف قبل أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث أف ىذه النسبة مقبولة في ضوء المعيار العالمي  OHSAS 18000حيث أف

التحسيف المستمر والمتواصل وتنويع طرؽ العمل يسيـ في التقميل مف المخاطر التى قد تواجو
119

5

7

6

العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى رغبة اإلدارة في

التحسيف المستمر ولكف الظروؼ المحيطة قد تكوف أحد األسباب الرئيسية في قصور ىذا

الجانب.

بينما في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة الوسم الحسابي لفقرات المحور نجد الفقرة السادسة التي

تنص عمى "يوجد لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا من معرفة أسباب الحوادث وسبل

الوقاية منيا" بوسم حسابي ( 2.04مف  )5ووزف نسبي  ،40.8%وتشير ىذه القيمة لوجود
درجة منخفضة مف الموافقة عمى ىذه الفقرة وذلؾ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

ويرى الباحث أف عمى اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة أف تحاوؿ بكافة الوسائل إيجاد
األجيزة الحديثة والمتطورة والتي تساعد العامميف عمى أداء عمميـ بطريقة آمنة والذى يسيـ

بدروه في تقميل المخاطر والحوادث المحتممة ،ويعزو الباحث نقص ىذه األجيزة المتطورة إلى

الظروؼ المحيطة في قطاع غزة وعمى أرسيا الحصار اإلسرائيمي والذى يحوؿ دوف إدخاؿ ىذه
األجيزة والمعدات.

ويبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابق أيضاً أف قيمة اختبار( )Tلمتحقق مف أف متوسم اإلجابات
ُ
يختمف عف القيمة ( )3التي تعبر عف الموقف الحيادي ألفراد العينة أـ ال ،حيث كانت جميعيا

ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05وكانت جميع المتوسطات تقل عف القيمة ( ،)3ويشير
ذلؾ إلى أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور السادس "التحسين المستمر يتجو نحو

الموقف السمبي.
وبشكل عاـ ُيبلحظ أف الوسم الحسابي العاـ لممحور ككل قد بمح ( 2.45مف  )5بانحراؼ
معياري ( )0.77ووزف نسبي  49%وكانت نتيجة اختبار ( )Tذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05وليا قيمة سالبة مما يؤكد أف موقف أفراد عينة الدراسة تجاه المحور السادس "التحسين
المستمر" يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة منخفضة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة الدراسة.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائف دراسة الشمري ( )2009حيث جاء محور "التحسيف المستمر"

بنسبة منخفضة ،وتختمف مع النتائف الواردة في دراسة األعرج ( )2010حيث جاء محور
"التحسيف المستمر" بنسبة متوسطة.
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يرى الباحث أف عمى االدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة االىتماـ بيذا الجانب بشكل
كبير ألف التحسيف المستمر مف أىـ جوانب العممية اإلدارية وىو أساس كبير في تحسيف جودة

العمل.

والجدول رقم ) )5.8يمخص نتائ الدرجة الكمية لمحاور أداة الدراسة ,حيث نجد أف المحور

األوؿ "السياسة وااللتزام" جاء في المرتبة األولى مف بيف باقي المحاور بمتوسم ( 3.37مف

 ،)5بينما في المرتبة األخيرة جاء المحور السادس "التحسين المستمر" بمتوسم حسابي (2.45
مف  ،)5كما وبمح المتوسم الحسابي لمدرجة الكمية لبلستبانة ككل ( 2.84مف  )5بوزف نسبي

 56.8%وتشير ىذه القيمة لوجود درجة متوسطة مف الموافقة مف قبل أفراد عينة الدراسة،

والموقف العاـ ألفراد عينة الدراسة وفقاً لممعيار العالمي ( )OHSAS 18000إلجراءات
الصحة والسبلمة المينية يتجو نحو الموقف السمبي حيث المتوسطات الحسابية لمحاور المعيار

تقل عف الدرجة الحيادية (.)3

جدول رقم ()5.8
نتائ التحميل المتعمقة بالدرجة الكمية لمحاور المعيار العالمي ()OHSAS 18000
القيمة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي

t

0.74

67.3%

6.342

0.000

56.5%

-2.845

0.005

2

-3.267

0.001

2

0.000

3
2
4

المتوسم

قيمة اختبار

االحتمالية

الترتيب

رقـ

المحور

1

1

السياسة وااللتزاـ

3.37

2

التخطيم

2.83

0.78

3

العمميات والتطبيق

2.83

0.65

56.7%

4

الفحص والتصحي

2.72

0.68

54.4%

-5.283

5

مراجعة اإلدارة

2.83

0.74

56.5%

-2.989

0.003

6

التحسيف المستمر

2.45

0.77

49.1%

-9.071

0.000

الدرجة الكمية

2.84

0.60

56.8%

-3.461

0.001

sig

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة.

ويعزو الباحث حصوؿ محور السياسة وااللتزاـ عمى الترتيب األوؿ في أبعاد المعيار العالمي
 ،OHSAS 18000حيث أنو المنطمق الرئيسي الذيف تنطمق منو تحديد سياسات واجراءات

الصحة والسبلمة المينية ،فعند التزاـ اإلدارة يصب لدى المؤسسة اإلمكانية األكبر لمتعرؼ
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عمى وضع إجراءات الصحة والسبلمة المينية المناسبة واتخاذ اإلجراءات البلزمة لحماية

العامميف مف المخاطر المحتممة.

ويتضح لمباحث ىنا وجود التزاـ مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وىناؾ
تأكيد عمى االلتزاـ التاـ بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية المحددة مسبقاً  ،وكذلؾ يتض

لمباحث أف اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة تعمل عمى التحقق مف امتثاؿ العامميف
لمتعميمات الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية ،وكذلؾ يتض لمباحث وجود قصور مف
جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة مف ناحية االلتزاـ بتوفير كميات كافية مف

الموارد البلزمة لتنفيذ سياسات واجراءات الصحة والسبلمة المينية حيث حصمت ىذه الفقرة عمى
المرتبة األخيرة بوزف نسبي .56.6%

ويعزو الباحث حصوؿ محور التحسيف المستمر عمى الترتيب األخير في أبعاد المعيار العالمي
 OHSAS 18000مف وجية نظر العاممييف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة إلى
عدـ قدرة اإلدارة في قطاع الكيرباء في الحصوؿ عمى األجيزة المتطورة والتي تمكنيا مف معرفة

أسباب الحوادث ووقاية العامميف وىذه الفقرة حصمت عمى أقل وزف نسبي مف فقرات ىذا المحور
بقيمة  40.8%لموضع الغير مستقر الذى يمر بو قطاع غزة مف حصار إسرائيمي وتضييق

وحجز كافة المعدات الضرورية الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية ،ولكف مع كل ذلؾ

يوجد تأكيد مف جانب اإلدارة عمى التحسيف المستمر في إجراءات الصحة والسبلمة المينية مف
وجية نظر العامميف الميدانييف في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وىناؾ محاوالت لمتحسيف

والتطوير حسب اإلمكانيات المتوفرة حسب ما ورد في الفقرة الرابعة مف محور التحسيف المستمر

والتي حصمت عمى أعمى ترتيب مف فقرات ىذا المحور بوزف نسبي .54.8%
ثالثاً  :تحميل األسئمة المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية ومناقشتيا
التساؤل السابع:

ينص التساؤل السابع عمى "ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد عينة

الدراسة عند مستوى داللة ( )0.05≤αعمى محاور المعيار العالمي () OHSAS 18000
لتطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات قطاع غزة تعزى

لممتغيرات الديموغرافية التالية (العمر ,المستوى التعميمي ,سنوات الخبرة ,طبيعة العمل)"؟
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ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادي ()One Way ANOVA

الختبار الفروؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى محاور االستبانة استناداً لممتغيرات
الديموغرافية ،باإلضافة الختبار المقارنات المتعددة ( )LSDلمكشف عف مصدر الفروؽ بيف

فئات المتغيرات الديموغرافية ،وفيما يمي نتائف ذلؾ حسب المتغيرات الديموغرافية كبلً عمى حده.
بالنسبة لمتغير العمر.

تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار اإلجابة العدمية

( )Hoالتي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند

مستوى داللة ( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق معايير الصحة والسبلمة المينية في قطاع

الكيرباء بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير العمر.
والجدوؿ رقـ ( )5.9أدناه يوض نتيجة االختبار.

جدول رقم ()5.9
نتائ اختبار في الفروق في تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية تبعاً لمتغير العمر
العمر

أقل من  30سنة
الوسط

الوسط

االنحراف

االنحراف

الوسط

Sig

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

االنحراف

الحسابي

المعياري

test

السياسة وااللتزام

3.36

0.62

3.26

0.73

3.41

0.74

3.64

0.91

1.477

0.223

التخطيط

2.93

0.69

2.73

0.73

2.84

0.82

2.93

0.99

0.644

0.588

العمميات والتطبيق

3.07

0.57

2.74

0.62

2.80

0.69

2.77

0.73

2.221

0.088

الفحص والتصحيح

2.83

0.62

2.63

0.74

2.79

0.64

2.66

0.66

0.961

0.413

مراجعة اإلدارة

3.06

0.69

2.77

0.75

2.90

0.73

2.47

0.68

3.198

0.025

التحسين المستمر

2.70

0.68

2.36

0.71

2.50

0.82

2.21

0.92

2.331

0.076

المحاور ككل

2.99

0.48

2.75

0.61

2.87

0.65

2.78

0.63

1.440

0.233

المحور

االنحراف

من  30-40سنة
الوسط

من  41-50سنة

أكثر من  50سنة

F-

يتض مف خبلؿ الجدوؿ أعبله عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير العمر في
تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية ككل وكذلؾ عمى مستوى المحاور الفرعية ،ما عدا

المحور الخامس "مراجعة اإلدارة" نجد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية وسيتـ معرفة مصدر
الفروؽ الحقاً.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العامميف باختبلؼ فئاتيـ العمرية معرضوف لخطر المعدات

الكيربائية ويحتكوف بيا بشكل مباشر ولدييـ اىتماـ وحاجة كبيرة لمحفاظ عمى صحتيـ
وسبلمتيـ ،لذلؾ فمدييـ رغبة في التعرؼ وفيـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية بدقة ووضوح.

بالنسبة لممحور الخامس "مراجعة اإلدارة" نجد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية ،ولمعرفة

مصدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة والجدوؿ رقـ ( )5.10أدناه
يوض نتيجة االختبار.

جدول رقم ()5.10

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم مراجعة االدارة تبعاً لمتغير العمر
العور

العور

(الفئت)

(الفئت الوقبرى بهب)

الفروق بيي الوتىسطبث

أقل من  30سنة

من  30-40سنة

من  41-50سنة

هستىي الداللت

من  30-40سنة

0.293

0.051

من  41-50سنة

0.163

0.326

أكثر من  50سنة

*0.592

0.004

أقل من  30سنة

-0.293

0.051

من  41-50سنة

-0.131

0.369

أكثر من  50سنة

0.298

0.108

أقل من  30سنة

-0.163

0.326

من  30-40سنة

0.131

0.369

أكثر من  50سنة

*0.429

0.032

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتف بأنو يوجد فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بيف مف تقل أعمارىـ عف  30سنة ومف تزيد أعمارىـ

عف  50سنة وكانت الفروؽ لصال مف تقل أعمارىـ عف  30سنة بمقدار ( )0.592درجة،
وأيضاً ُيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بيف مف
تتراوح أعمارىـ مف  41-50سنة ومف تزيد أعمارىـ عف  50سنة وىذه الفروؽ لصال مف
وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة
تت اروح أعمارىـ مف  41-50سنة بمقدار ( )0.429درجة،
ً
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اإلجابة التي تنص عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم مراجعة اإلدارة تعزى
لمتغير العمر".

يرى الباحث أف العامميف األصغر في السف يختمف رأييـ عف العامميف األكبر في السف في
محور مراجعة اإلدارة إلجراءات الصحة والسبلمة المينية ،ويعزو الباحث ذلؾ لقمة دراية وخبرة

العامميف األصغر سناً بعمميات مراجعة اإلدارة إلجراءات الصحة والسبلمة المينية.
بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي.
تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار اإلجابة العدمية

( )Hoالتي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند
مستوى داللة ( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع

الكيرباء بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعميمي ،مقابل اإلجابة البديمة ()H1

التي تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة

( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء
بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعميمي ،والجدوؿ رقـ ( )5.11أدناه يوض نتيجة

االختبار.
جدول رقم ()5.11
نتائ اختبار ( )LSDفي الفروق في تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية تبعاً لمتغير المستوى
التعميمي

المستوى التعميمي
المحور

ثانوية عامة فأقل
الوسط

االنحراف

دبموم
الوسط

بكالوريوس

االنحراف

الوسط

االنحراف

دراسات عميا
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

Ftest

Sig

السياسة وااللتزام

3.20

0.58

3.37

0.81

3.48

0.63

2.91

1.01

1.839

0.142

التخطيط

2.48

0.81

2.86

0.78

2.92

0.72

2.69

0.94

1.844

0.141

العمميات والتطبيق

2.67

0.72

2.83

0.65

2.93

0.60

2.63

0.78

1.116

0.345

الفحص والتصحيح

2.44

0.64

2.72

0.67

2.84

0.69

2.52

0.74

2.061

0.108

مراجعة اإلدارة

2.76

0.59

2.74

0.77

2.98

0.71

2.63

0.89

1.441

0.233

التحسين المستمر

2.41

0.91

2.31

0.77

2.67

0.69

2.14

0.69

3.048

0.030

المحاور ككل

2.67

0.56

2.81

0.61

2.97

0.56

2.58

0.76

2.191

0.091

يتض مف خبلؿ الجدوؿ أعبله عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة
الدراسة عمى محاور تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية تبعاً لمتغير المستوى التعميمي،
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باستثناء المحور السادس "التحسين المستمر" فقد أشارت نتائف تحميل التبايف أف ىناؾ فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05تعزى لممستوى التعميمي ،نجد أف ىناؾ فروؽ ذات
داللة إحصائية وسيتـ معرفة مصدر الفروؽ الحقاً.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف معظـ أفراد عينة الدراسة مف حممة الشيادات وخصوصا الدبموـ
والبكالوريوس ،فيـ يدركوف أىمية إجراءات الصحة والسبلمة المينية وأىمية االلتزاـ بيا

وتطبيقيا.

بالنسبة لممحور السادس " التحسين المستمر " نجد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية،

ولمعرفة مصدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة والجدوؿ رقـ
( )5.12أدناه يوض نتيجة االختبار.
جدول رقم ()5.12

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم التحسين المستمر تبعاً لمتغير المستوى التعميمي
المستوى التعميمي

المستوى التعميمي

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

ثانوية عامة فأقل

دبموـ

بكالوريوس

الفروق بين المتوسطات

مستوى الداللة

دبموـ

0.102

0.587

بكالوريوس

-0.259

0.177

دراسات عميا

0.272

0.387

ثانوية عامة فأقل

-0.102

0.587

بكالوريوس

*-0.361

0.007

دراسات عميا

0.170

0.546

ثانوية عامة فأقل

0.259

0.177

دبموـ

*0.361

0.007

دراسات عميا

0.532

0.063

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
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مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة نستنتف بأنو يوجد فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بيف مف يحمموف درجة البكالوريوس وحممة درجة
وبناء عمى ذلؾ
الدبموـ ،وىذه الفروؽ لصال حممة درجة البكالوريوس بمقدار ( )0.361درجة،
ً
نستنتف صحة اإلجابة التي تنص عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول التحسين

المستمر تعزى لمتغير المستوى التعميمي".

يرى الباحث أف ىذه النتيجة تعود إلى أف العامميف الذيف يحمموف شيادات البكالوريوس ىـ عمى

دراية وخبرة أكبر حوؿ موضوع الصحة والسبلمة المينية بحكـ موقعيـ الوظيفي ومستواىـ

التعميمي ،مما يجعل نظرتيـ تجاه إجراءات الصحة والسبلمة المينية أدؽ واعمق ،حيث أف
بعض ىؤالء العامميف كمدراء ورؤساء أقساـ في دوائر قطاع الكيرباء وبالتالي ىـ عمى اطبلع

مستمر عمى معظـ سياسات واجراءات الصحة والسبلمة المينية المتبعة في قطاع الكيرباء

بمحافظات غزة.

بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة.
تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار اإلجابة العدمية

( )Hoالتي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند
مستوى داللة ( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع
الكيرباء بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،مقابل اإلجابة البديمة ( )H1التي

تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة

( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء
بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،والجدوؿ رقـ ( )5.13أدناه يوض نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()5.13
نتائ اختبار ( )LSDفي الفروق في تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

سنوات الخبرة

الوسط

المحور

من  5-10سنوات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

من  11-15سنة

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

أكثر من  15سنة
االنحراف

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

F-

test

Sig

السياسة وااللتزام

3.51

0.66

3.28

0.64

3.23

0.76

3.51

0.82

1.636

0.183

التخطيط

3.15

0.77

2.83

0.68

2.61

0.75

2.86

0.87

2.321

0.077

العمميات والتطبيق

2.98

0.59

3.01

0.57

2.63

0.62

2.75

0.72

3.444

0.018

الفحص والتصحيح

2.80

0.80

2.91

0.57

2.60

0.68

2.57

0.69

2.790

0.042

مراجعة اإلدارة

3.10

0.76

2.96

0.69

2.68

0.76

2.68

0.71

2.723

0.046

التحسين المستمر

2.61

0.66

2.68

0.69

2.29

0.77

2.27

0.83

3.479

0.017

المحاور ككل

3.02

0.56

2.95

0.52

2.68

0.62

2.77

0.64

2.487

0.063

يتض

مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وحسب معنوية اختبار تحميل التبايف األحادي ()ANOVA

وجود فروقات ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ محاور تطبيق

إجراءات الصحة والسبلمة المينية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة باستثناء محوري "السياسة
وااللتزام" ،و"التخطيط" فقد أظيرت النتائف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات
أفراد العينة حوؿ ىذيف المحوريف.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف جميع العامميف بمختمف سنوات خبرتيـ يروف أف التزاـ وتخطيم

اإلدارة إلجراءات الصحة والسبلمة المينية ضروري جداً وال غنى عنو في المنظمة لضماف أماف
العامميف وتوفير كافة وسائل السبلمة المينية ليـ.

ولمعرفة مصدر الفروؽ في باقي المحاور تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات المتعدة
والجداوؿ التالية توض ذلؾ.
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جدول رقم ()5.14

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم العمميات والتطبيق تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

أقل مف  5سنوات

مف  5سنوات –  10سنوات

مف  11سنة  15 -سنة

الفروق بين المتوسطات

مستوى الداللة

مف  5سنوات –  10سنوات

-0.031

0.849

مف  11سنة إلى  15سنة

*0.351

0.041

أكثر مف  15سنة

0.230

0.165

أقل مف  5سنوات

0.031

0.849

مف  11سنة إلى  15سنة

*0.382

0.004

أكثر مف  15سنة

*0.262

0.039

أقل مف  5سنوات

*-0.351

0.041

مف  5سنوات –  10سنوات

*-0.382

0.004

أكثر مف  15سنة

-0.121

0.372

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وباستخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة نستنتف بأنو يوجد فروؽ

في استجابات أفراد العينة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05حوؿ المحور الثالث تقييـ
العمميات والتطبيق بيف األفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  11إلى  15سنة ،وكل مف

األفراد الذيف تقل سنوات خبرتيـ عف ( )5سنوات واألفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ بيف  5إلى

 10سنوات ،وىذه الفروؽ كانت لصال

األفراد األقل خبرة حسب الفئات السابقة بمقدار

وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة اإلجابة التي تنص
( )0.382( ،)0.351درجة عمى الترتيب،
ً
عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم العمميات والتطبيق تعزي لمتغير سنوات
الخبرة".
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف األفراد األقل خبرة ليس لدييـ دراية كافية بعمميات المنظمة الخاصة

بإجراءات الصحة والسبلمة المينية بعكس العامميف المتمرسيف والذيف يممكوف خبرة أكبر نتيجة
عمميـ لفترة سنوات أطوؿ والماميـ بكافة عمميات المنظمة.
جدول رقم ()5.15

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم الفحص والتصحيح تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

أقل مف  5سنوات

مف  5سنوات –  10سنوات

مف  11سنة  15 -سنة

الفروق بين المتوسطات

Sig

مف  5سنوات –  10سنوات

-0.108

0.531

مف  11سنة  15-سنة

0.199

0.271

أكثر مف  15سنة

0.234

0.181

أقل مف  5سنوات

0.108

0.531

مف  11سنة إلى  15سنة

*0.307

0.030

أكثر مف  15سنة

*0.343

0.011

أقل مف  5سنوات

-0.199

0.271

مف  5سنوات –  10سنوات

*-0.307

0.030

أكثر مف  15سنة

0.035

0.806

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

الجدوؿ أعبله يوض

نتائف اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة لتحديد مصدر الفروؽ في

استجابات أفراد العينة حوؿ المحور الرابع "الفحص والتصحيح" تبعاً لمتغير سنوات الخبرة،
ويستنتف مف خبلؿ النتائف الموضحة بالجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05في استجابات أفراد العينة بيف األفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ بيف  5إلى 10
سنوات ،وكل مف الذيف سنوات خبرتيـ (مف  11إلى  15سنة) و(أكثر مف  15سنة) ،وىذه
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الفروؽ كانت لصال مف سنوات خبرتيـ مف  5إلى  10سنوات بمقدار ()0.343( ،)0.307

وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة اإلجابة التي تنص عمى "وجود فروق ذات
درجة عمى الترتيب،
ً
داللة إحصائية حول تقييم الفحص والتصحيح تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
ويعزو الباحث ذلؾ لنفس السبب المذكور في المحور السابق وىو أف األفراد األقل خبرة ليس

لدييـ دراية كافية بعمميات المنظمة الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية بعكس العامميف

المتمرسيف والذيف يممكوف خبرة أكبر نتيجة عمميـ لفترة سنوات أطوؿ والماميـ بكافة عمميات
المنظمة.
جدول رقم ()5.16

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم مراجعة اإلدارة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

أقل مف  5سنوات

مف  5سنوات –  10سنوات

مف  11سنة  15-سنة

الفروق بين المتوسطات

مستوى الداللة

مف  5سنوات –  10سنوات

0.133

0.479

مف  11سنة  15 -سنة

*0.412

0.037

أكثر مف  15سنة

*0.412

0.031

أقل مف  5سنوات

-0.133

0.479

مف  11سنة  15-سنة

0.279

0.069

أكثر مف  15سنة

0.279

0.055

أقل مف  5سنوات

*-0.412

0.037

مف  5سنوات –  10سنوات

-0.279

0.069

أكثر مف  15سنة

-0.000

0.998

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

الجدوؿ أعبله يوض

نتائف اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة لتحديد مصدر الفروؽ في

استجابات أفراد العينة حوؿ المحور الخامس "مراجعة اإلدارة" تبعاً لمتغير سنوات الخبرة،
ويستنتف مف خبلؿ النتائف الموضحة بالجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05في استجابات أفراد العينة بيف األفراد الذيف تقل سنوات خبرتيـ عف  5سنوات ،وكل مف
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الذيف سنوات خبرتيـ (مف  11إلى  15سنة) و(أكثر مف  15سنة) ،وىذه الفروؽ لصال األفراد

وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة
الذيف تقل سنوات خبرتيـ عف  5سنوات بمقدار ( )0.412درجة،
ً
اإلجابة التي تنص عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم مراجعة اإلدارة تعزى
لمتغير سنوات الخبرة".

ويعزو الباحث ذلؾ لنفس السبب المذكور في المحوريف السابقيف ( العمميات والتطبيق -الفحص
والتصحي ) وىو أف األفراد األقل خبرة ليس لدييـ دراية كافية بعمميات المنظمة الخاصة

بإجراءات الصحة والسبلمة المينية بعكس العامميف المتمرسيف والذيف يممكوف خبرة أكبر نتيجة
عمميـ لفترة سنوات أطوؿ والماميـ بكافة عمميات المنظمة.
جدول رقم ()5.17

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم التحسين المستمر تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

أقل مف  5سنوات

مف  5سنوات –  10سنوات

مف  11سنة  15-سنة

الفروق بين المتوسطات

مستوى الداللة

مف  5سنوات –  10سنوات

-0.077

0.694

مف  11سنة  15-سنة

0.313

0.125

أكثر مف  15سنة

0.334

0.091

أقل مف  5سنوات

0.077

0.694

مف  11سنة  15-سنة

*0.389

0.015

أكثر مف  15سنة

*0.411

0.007

أقل مف  5سنوات

-0.313

0.125

مف  5سنوات –  10سنوات

*-0.389

0.015

أكثر مف  15سنة

0.022

0.892

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05
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الجدوؿ أعبله يوض

نتائف اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة لتحديد مصدر الفروؽ في

استجابات أفراد العينة حوؿ المحور السادس "التحسين المستمر" تبعاً لمتغير سنوات الخبرة،
ويستنتف مف خبلؿ النتائف الموضحة بالجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05في استجابات أفراد العينة بيف األفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  5إلى  10سنوات،

وكل مف الذيف سنوات خبرتيـ (مف  11إلى  15سنة) و(أكثر مف  15سنة) ،وىذه الفروؽ
كانت لصال األفراد الذيف تتراوح سنوات خبرتيـ مف  5إلى  10سنوات بمقدار (،)0.389

وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة اإلجابة التي تنص عمى "وجود
( )0.411درجة عمى الترتيب،
ً
فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم التحسين المستمر تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
وكما في المحاور السابقة يتض

لمباحث أف العامميف األقل خبرة ليس لدييـ دراية كافية

بعمميات المنظمة الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية بعكس العامميف المتمرسيف والذيف

يممكوف خبرة أكبر نتيجة عمميـ لفترة سنوات أطوؿ والماميـ بكافة عمميات المنظمة.
بالنسبة لمتغير طبيعة العمل.

تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادي ( )One Way ANOVAالختبار اإلجابة العدمية

( )Hoالتي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند
مستوى داللة ( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع

الكيرباء بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير طبيعة العمل ،مقابل اإلجابة البديمة ( )H1التي

تنص عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف عند مستوى داللة

( )0.05 ≤αحوؿ درجة تطبيق إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء
بمحافظات قطاع غزة تعزى لمتغير طبيعة العمل ،والجدوؿ رقـ ( )5.18أدناه يوض نتيجة

االختبار.
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جدول رقم ()5.18
نتائ اختبار في الفروق في تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المينية تبعاً لمتغير طبيعة العمل
طبيعة العمل
المحور

ميندس كيرباء
الوسط

ميندس ميكانيكا

أخرى

فني كيرباء

االنحراف

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

F-

االنحراف

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

test

Sig

السياسة وااللتزام

3.30

0.69

3.87

0.51

3.35

0.79

3.37

0.66

1.60

0.191

التخطيط

2.84

0.73

3.09

0.75

2.78

0.79

2.88

0.82

0.48

0.694

العمميات والتطبيق

2.82

0.58

3.21

0.73

2.77

0.68

2.96

0.57

1.60

0.191

الفحص والتصحيح

2.83

0.64

3.14

0.82

2.63

0.69

2.67

0.61

2.13

0.099

مراجعة اإلدارة

2.85

0.78

3.20

0.40

2.73

0.73

3.00

0.76

1.76

0.157

التحسين المستمر

2.56

0.71

3.02

0.72

2.29

0.78

2.62

0.72

3.70

0.013

2.87

0.58

3.26

0.59

2.76

0.60

2.92

0.55

2.23

0.086

المحاور ككل

يتض مف خبلؿ الجدوؿ أعبله عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة

الدراسة عمى محاور إجراءات الصحة والسبلمة المينية تبعاً لمتغير طبيعة العمل في تطبيق
إجراءات الصحة والسبلمة المينية باستثناء المحور السادس "التحسين المستمر" ،فقد أظيرت

النتائف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،وسيتـ معرفة مصدر الفروؽ الحقاً.
ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية إلى أف جميع العامميف في قطاع الكيرباء

يرغبوف في أف تقوـ المنظمة بتحسيف وتطوير إجراءات الصحة والسبلمة المينية واف تكوف

الوسائل والمعدات المستخدمة في الصحة والسبلمة المينية عمى أعمى مستوى.

ولمعرفة مصدر ىذه الفروؽ في المحور السادس "التحسين المستمر" تـ استخداـ اختبار

( )LSDلممقارنات المتعددة وجاءت النتائف موضحة بالجدوؿ رقـ ( )5.19أدناه.

134

جدول رقم ()5.19

نتائ اختبار ( )LSDلمتعرف عمى مصدر الفروق في تقييم التحسين المستمر تبعاً لمتغير طبيعة العمل
طبيعة العمل

طبيعة العمل

(الفئة)

(الفئة المقارن بيا)

الفروق بين المتوسطات

مستوى الداللة

ميندس ميكانيكا

-0.457

0.097

فني كيرباء

0.268

0.053

أخرى

-0.062

0.747

ميندس كيرباء

0.457

0.097

فني كيرباء

*0.725

0.007

أخرى

0.395

0.183

ميندس كيرباء

-0.268

0.053

ميندس ميكانيكا

*-0.725

0.007

أخرى

-0.330

0.063

ميندس كيرباء

ميندس ميكانيكا

فني كيرباء

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

الجدوؿ أعبله يوض

نتائف اختبار ( )LSDلممقارنات المتعددة لتحديد مصدر الفروؽ في

استجابات أفراد العينة حوؿ المحور السادس "التحسين المستمر" تبعاً لمتغير طبيعة العمل،
ويستنتف مف خبلؿ النتائف الموضحة بالجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

 0.05في استجابات أفراد العينة بيف األفراد الذيف يعمموف كفنييف كيرباء ،واألفراد الذيف يعمموف
وبناء عمى ذلؾ نستنتف صحة اإلجابة التي تنص
ميندسيف ميكانيكييف بمقدار ( )0.725درجة،
ً
عمى "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول تقييم التحسين المستمر تعزى لمتغير طبيعة

العمل" ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ميندسي الميكانيكا لدييـ مؤىل عممي أعمى مف الفنييف
وبالتالي خبرتيـ ومستواىـ التعميمي يجعميـ أكثر دراية بأمور التحسيف المستمر ومتطمبات
تطوير إجراءات الصحة والسبلمة المينية.
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الفصل السادس
النتائ والتوصيات
مقدمة
أوالً  :النتائ
ثانياً  :التوصيات
ثالثاً  :الدراسات المستقبمية المقترحة
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مقدمة

بناء عمى المفاىيـ والجوانب المتعددة التي تناوليا الباحث في اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
ً
حوؿ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات والمعيار العالمي OHSAS 18000
المختص بالصحة والسبلمة المينية  ،إضافة إلى ما تـ جمعو مف بيانات مف خبلؿ االستبانة،

وبعد نتائف التحميل اإلحصائي لمجاالت الدراسة وأبعادىا ،وتفسير ىذه النتائف وربطيا بالدراسات

السابقة ،خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائف والتوصيات كما يظير في ىذا الفصل.

أوالً  :النتائ
استيدؼ منيف تحميل البيانات الميدانية تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في قطاع
الكيرباء بمحافظات غزة باستخداـ المعيار العالمي

 OHSAS 18000مف وجية نظر

العامميف الميدانييف ،وقد تبيف مف نتائف تحميل البيانات الميدانية لمدراسة ما يمي :

 أظيرت النتائف أف درجة تقييـ محاور المعيار العالمي  OHSAS 18000ككل في
قطاع الكيرباء بمحافظات غزة مف وجية نظر العامميف الميدانييف كانت متوسطة تميل

لبلنخفاض بوسم حسابي قدره (  2.84مف  ،)5وأف ىذه المحاور جاءت مرتبة تنازلياً
مف خبلؿ ما أظيرتو األوساط الحسابية كالتالي :السياسة وااللتزام بوسم حسابي

) ،) 3.37التخطيط  ,العمميات والتطبيق ,مراجعة اإلدارة وجاءت جميعيا بوسم
حسابي قدره (  ، ) 2.83الفحص والتصحيح بوسم حسابي (  ) 2.72والتحسين

المستمر بوسم حسابي قدره (  ،) 2.45وتدلل النتائف أف دجة تطبيق محاور المعيار
العالمي  OHSAS 18000ليست بالمستوى المطموب.

 ىناؾ التزاـ مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة بإجراءات وسياسات

الصحة والسبلمة المينية وفق ما ينص عميو المعيار العالمي  OHSAS 18000وأف

موقف عينة الدراسة يتجو نحو الموقف اإليجابي بدرجة متوسطة.


يوجد قصور واض

مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة في التخطيم

إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق ما ينص عميو المعيار العالمي OHSAS

 ،1800وأف موقف عينة الدراسة يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة.


أظيرت ال نتائف قصور ممحوظ في تنفيذ محور العمميات والتطبيق الخاصة بإجراءات

الصحة والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفق ما ينص عميو المعيار

العالمي
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 ،OHSAS 18000وأف موقف عينة الدراسة يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة

متوسطة.

 كشفت النتائف عف وجود عدـ التزاـ مف جانب اإلدارة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة
بمتطمب الفحص والتصحي

وفق ما ينص عميو المعيار العالمي OHSAS 18000

وأف موقف عينة الدراسة يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة متوسطة.

 بينت النتائف عف ضعف في محور مراجعة اإلدارة إلجراءات وسياسات الصحة
والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة وفق ما ينص عميو المعيار العالمي

 ،OHSAS 18000وأف موقف عينة الدراسة يتجو نحو الموقف السمبي بدرجة

متوسطة.

 يوجد قصور كبير في تطبيق محور التحسيف المستمر وفق ما ينص عميو المعيار
العالمي  ،OHSAS 18000حيث أظيرت النتائف أف موقف عينة الدراسة يتجو نحو
الموقف السمبي بدرجة منخفضة.

 ال توجد فروؽ في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حوؿ تقييـ إجراءات الصحة
والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة باستخداـ المعيار العالمي

 OHSAS 18000تعزى لمتغير العمر ما عدا المحور الخامس "مراجعة اإلدارة "

حيث كشفت نتائف الدراسة عف وجود فروؽ لصال العامميف األقل سناً.
 ال توجد فروؽ في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حوؿ تقييـ إجراءات الصحة
والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة

باستخداـ المعيار العالمي

 OHSAS 18000تعزى لمتغير المستوى التعميمي ما عدا المحور السادس "

التحسين المستمر" حيث أظيرت نتائف الدراسة وجود فروؽ لصال
يحمموف درجة البكالوريوس عمى العامميف الحامميف لدرجة الدبموـ.

العامميف الذيف

 ال توجد فروؽ في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حوؿ تقييـ إجراءات الصحة
والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة

باستخداـ المعيار العالمي

 OHSAS 18000تعزى لمتغير سنوات الخبرة ما عدا المحاور( العمميات والتطبيق

 ,الفحص والتصحيح  ,مراجعة اإلدارة  ,التحسين المستمر) حيث كشفت نتائف الدراسة

وجود فروؽ لصال العامميف أصحاب سنوات الخبرة األقل.

 ال توجد فروؽ في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حوؿ تقييـ إجراءات الصحة
والسبلمة المينية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة
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باستخداـ المعيار العالمي

 OHSAS 18000تعزى لمتغير طبيعة العمل ما عدا المحور السادس " التحسين

المستمر" حيث أظيرت نتائف الدراسة وجود فروؽ لصال

العامميف الذيف يعمموف

كميندسيف ميكانيكا عمى حساب األفراد الذيف يعمموف كفنييف كيرباء.

ثانياً  :التوصيات

بناء عمى النتائف التي توصمت ليا الدراسة  ،يقترح الباحث عدداً مف التوصيات التي تتعمق
ً
بالتعامل مع إجراءات الصحة والسبلمة المينية وتطويرىا وفق المعيار العالمي OHSAS
 18000ومف ىذه التوصيات ما ىو موجو إلدارة المنظمات في قطاع الكيرباء بمحافظات

غزة وكذلؾ العامميف فييا ،ومنيا ما ىو موجو لمجيات المحمية ،ومنيا ما ىو موجو لمجيات
والييئات المستقمة وذلؾ كما يمي :

 .1توصيات لإلدارة في سمطة الطاقة والموارد الطبيعية
 ضرورة وضع إطار عاـ لمصحة والسبلمة المينية مف أجل اتخاذ التدابير الضرورية

لتحسيف ظروفيا وتقويـ واصدار التراخيص لجميع الممارسات المختمفة المتعمقة بيا،
واجراء عمميات التفتيش البلزمة لمتأكد مف استيفاء المتطمبات الوقائية المطموبة وفقاً

لممعيار العالمي .OHSAS 18000

 اإلشراؼ عمى عقد دورات تدريبية تأىيمية واإلشراؼ عمى تنفيذىا بالتعاوف مع الجيات
ذات العبلقة ،وكذلؾ اإلشراؼ عمى خطم الطوارئ في المنظمات العاممة في قطاع
الكيرباء التي تتعامل مع المخاطر المختمفة وضماف متابعة تنفيذىا.

 دعـ وتشجيع إجراء البحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات التي تساعد عمى تطوير
مستوي الصحة والسبلمة المينية ،والتعاوف مع القطاعات الصناعية والعممية والوطنية
والمنظمات العالمية في مجاؿ تطوير وتحسيف إجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق

المعيار العالمي .OHSAS 18000

 وضع البرامف المبلئمة لتنمية كفاءة العامميف في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية
ومسايرة التقدـ التكنولوجي والمساىمة في إعداد اإلخصائييف المحمييف وفق المعيار

العالمي .OHSAS 18000
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 المساىمة في وضع المواصفات القياسية لمختمف المعدات المستخدمة في إجراءات
الصحة والسبلمة المينية

وأقممة المواصفات القياسية العالمية لتناسب الظروؼ

المحمية.

 عمل تقييـ دوري إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق المعيار العالمي OHSAS
 18000ومدى مبلئمتيا لمظروؼ المحمية في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.

 .2توصيات لإلدارة في شركة توليد كيرباء غزة
 توفير معدات الصحة والسبلمة المينية البلزمة لتنفيذ العمل بأماف مثل ( خوذة الرأس،
أحزمة األماف ،مبلبس واقية  ،أحذية السبلمة ) والتأكد الدائـ مف صبلحيتيا ،وكذلؾ

إجراء الفحوصات الطبية الدورية لمعامميف.

 توفير معايير رقابية واضحة عمى الوثائق والبيانات الخاصة بالصحة والسبلمة المينية
 ،والتأكد مف تطبيق األنظمة والموائ

والقوانيف وفق المعيار العالمي OHSAS

 ،18000والعمل عمى توفير لجاف ومشرفيف متخصصيف لمتابعة ومراقبة إجراءات
الصحة والسبلمة المينية وفق ىذا المعيار.

 ضرورة مراجعة إجراءات الصحة والسبلمة المينية بشكل دوري مف أجل تحسينيا
وتطويرىا  ،وكذلؾ متابعة شكاوى العامميف ومبلحظاتيـ حوؿ ىذه اإلجراءات ،وعقد
ورش عمل ودورات تدريبية في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية والتعريف بالمعيار

العالمي  OHSAS 18000بكافة مجاالتو.

 العمل عمى استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية مف

مدربيف واستشارييف وخبراء لبلستفادة منيـ في تطوير إجراءات الصحة والسبلمة المينية
وفق ىذا المعيار.

 زيادة درجة البلمركزية واتاحة قدر أكبر مف مشاركة العامميف في وضع تصوراتيـ
وتقديـ مقترحاتيـ حوؿ كيفية تطوير إجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق المعيار

العالمي .OHSAS 18000
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 .3توصيات لإلدارة في شركة توزيع كيرباء غزة

 إرشاد العامميف الميدانييف الذيف يعمموف عمى شبكات الكيرباء لضرورة الحذر مف
المخاطر الناجمة عف التيار الكيربائي واعطائيـ تعميمات السبلمة المينية والوقاية التي
يجب مراعاتيا بشكل دائـ.

 تجييز بيئة العمل بشكل آمف وسميـ مف تجييزات ومعدات وتوفير كافة وسائل األماف
بما يحافظ عمى صحتيـ وسبلمتيـ ،وكذلؾ العمل عمى وضع خطة عمل لمتعامل مع

الحاالت الطارئة ،وتوفير خطم العمل والخطم التشغيمية لمتحكـ في المخاطر التى قد
تواجو العامميف.

 تطبيق التخطيم السميـ إلجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق ما ينص عميو المعيار
العالمي  ،OHSAS 18000والعمل عمى إيجاد لجاف خاصة بالصحة والسبلمة
المينية وتحديد مياـ ىذه المجاف بما يضمف تطبيق ىذه اإلجراءات وفق ىذا المعيار.

 إشراؾ العامميف وأخذ آرائيـ حوؿ مدى فعالية إجراءات الصحة والسبلمة المينية،
وضرورة تحديد األسباب الجذرية لحوادث العمل ،والتحقيق فييا ،واتخاذ اإلجراءات

التصحيحية لضماف عدـ تكرارىا مستقببلً.

 تشجيع العامميف عمى االلتزاـ بإجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق المعايير الدولية
ومن المتميزيف في تطبيقيا الحوافر المادية والمعنوية.

 االىتماـ بتصميـ برامف توعية متكاممة تناسب كافة العامميف ومستوياتيـ العممية لتثقيفيـ
وتوعيتيـ بإجراءات الصحة والسبلمة المينية ،وكذلؾ نشر الوعي بأىمية االلتزاـ بيذه

اإلجراءات وفق المعيار العالمي  OHSAS 18000مف خبلؿ عقد الندوات والمقاءات

مع العامميف.

 .4توصيات لمعاممين في قطاع الكيرباء
 ضرورة االلتزاـ بمعايير الصحة والسبلمة المينية وفق ما ينص عميو المعيار العالمي

 OHSAS 18000وااللتزاـ الدائـ بارتداء معدات السبلمة الشخصية أثناء العمل،
وكذلؾ االلتزاـ باإلرشادات والتعميمات الخاصة بعمميات التشغيل والصيانة ،والدقة في
تنفيذ ما يتـ طمبو مف قبل اإلدارة ورفع التقارير حوؿ الضعف في إجراءات الصحة

والسبلمة المينية كمما تطمب ذلؾ.
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 إببلغ الجيات المسؤولة في المنظمة عف أي مصادر لمخطر في بيئة العمل ،واالمتثاؿ
لمتعميمات الصادرة مف قبل اإلدارة بخصوص الصحة والسبلمة المينية.

 االىتماـ بقراءة النشرات والكتيبات الخاصة بالصحة والسبلمة المينية والمعايير الدولية
الخاصة بيا سواء كانت مف داخل المنظمة ،أو خارجيا.

 .5توصيات لمجيات المحمية داخل الدولة
وتتمثل في ( و ازرة العمل ،و ازرة الصحة ،و ازرة اإلعبلـ ،و ازرة التربية والتعميـ ،البمديات
،الدفاع المدني )

 إجراء الرقابة الدورية عمى المنظمات العاممة في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة لمتأكد
مف التزاميا باألنظمة والقوانيف الخاصة بالصحة والسبلمة المينية وفق المعيار العالمي

 ،OHSAS 18000وكذلؾ متابعة الحوادث  ،لمعرفة أسبابيا واتخاذ اإلجراءات الكفيمة
لمنع تكرارىا.

 التنسيق مع و ازرة اإلعبلـ بغرض توعية وتثقيف العامميف في قطاع الكيرباء حوؿ أىمية
االلتزاـ بإجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق المعيار العالمي ,OHSAS 18000

وذلؾ مف خبلؿ وجود أنشطة ترويجية وتعزيز ثقافة السبلمة والتعريف بالمعايير
الدولية ،وكذلؾ التنسيق مع و ازرة الصحة والدفاع المدني والبمديات في تأميف مواقع
العمل واتخاذ اإلجراءات الضرورية في حالة حدوث حوادث لمعامميف.

 تشجيع المنظمات العاممة في قطاع الكيرباء عمى االلتزاـ بإجراءات الصحة والسبلمة
المينية وفق المعيار العالمي  OHSAS 18000مف خبلؿ حوافز مادية أو وحوافز

معنوية.

 التزاـ المؤسسات الرقابية بضرورة إتباع اإلجراءات التأديبية في حالة مخالفة المنظمات

لموائ واألنظمة والقوانيف الخاصة بالصحة والسبلمة المينية وذلؾ لمحد مف الخسائر

جراء الحوادث.
البشرية واالقتصادية التي تتعرض ليا المنظمات في قطاع الكيرباء ّ
 التأكيد عمى أىمية تطبيق المعيار العالمي  OHSAS 18000عبر تعزيز خدمات
التفتيش واتخاذ تدابير أكثر صرامة مف أجل تطبيق القوانيف القائمة وتوجيو االتيامات

في حاؿ وجود مخالفات لمصحة والسبلمة المينية وفق خطورة االنتياكات ولو ازرة العمل

الدور األكبر في ىذا الجانب.
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 أىمية إدراج برامف الصحة والسبلمة المينية في البرامف التربوية والتدريبية في المراحل
الدراسية المختمفة حيث أف ذلؾ يسم

لمطبلب بمعرفة أىمية الحفاظ عمى صحة

العماؿ وسبلمتيـ ويشجعيـ عمى التخصص في ىذا المجاؿ ومف الميـ أيضاً إنشاء
تخصص حوؿ الصحة والسبلمة المينية في المدراس و الجامعات الفمسطينية  ،وتأميف

فرص العمل المناسبة لممتخرجيف في ىذا المضمار ،ولو ازرة التربية والتعميـ الدور األكبر
في ىذا الجانب.

 تأسيس مراكز أبحاث ومعاىد خاصة بالصحة والسبلمة المينية تضـ متخصصيف
وخبراء في مختمف المجاالت التى يمكف أف تُطور وتُحسف إجراءات الصحة والسبلمة
المينية وفق المعيار العالمي  OHSAS 18000وكذلؾ توفير التمويل الكافي – حيث

يكوف ذلؾ ممكناً– مف أجل تطوير وتحسيف ىذه اإلجراءات وفق المعايير الدولية.
 .6توصيات لمجيات والييئات المستقمة

وتتمثل في ( نقابة العماؿ  ،نقابة الميندسيف  ،المعاىد والجمعيات الخاصة بالصحة
والسبلمة المينية )

 أىمية عقد ورش عمل حوؿ اتخاذ الق اررات لتمكيف اإلدارة في قطاع الكيرباء مف اتخاذ

الق اررات المتعمقة بتحسيف إجراءات الصحة والسبلمة المينية وفق المعيار

العالمي .OHSAS 18000

 إعداد مختصي صحة وسبلمة مينية

ذات كفاءات عالية ،واجراء دراسات تقييـ

احتياجات العماؿ والموظفيف في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية.

 إعداد أدلة إرشادية تختص بالصحة والسبلمة المينية بمكاف العمل ،واعداد األدلة
والنشرات والممصقات لممنظمات العاممة بقطاع الكيرباء حوؿ الصحة والسبلمة المينية
وكيفية تطويرىا وفق المعيار العالمي .OHSAS 18000

 القياـ بدورات تدريبية لمعماؿ والموظفيف حوؿ آليات تنفيذ األعماؿ وفق متطمبات
المعيار العالمي  ،OHSAS 18000وكذلؾ لمشرفي الصحة والسبلمة المينية لرفع
كفائتيـ وقدراتيـ.



إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث حوؿ موضوع الصحة والسبلمة المينية مف أجل

الوصوؿ إلى نتائف أكثر عمقاً تساىـ في تطور المؤسسات التعميمية بشكل أفضل,
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وكذلؾ عمل دراسات حوؿ اإلصابات والحوادث المينية وأثرىا عمى إنتاجية العامميف،

ودراسات لتقييـ مخاطر بيئة العمل.

 مف الضروري إنشاء قاعدة بيانات لمصحة والسبلمة المينية مف أجل وضع الئحة دقيقة
بالحوادث واألمراض المينية ،وىذا مف شانو مساعدة أصحاب العمل ،وشركات التأميف،

ومفتشي العمل ،عمى استعماؿ البيانات لمتخطيم وصنع السياسات.

 تقييـ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والسبلمة المينية ومدى مبلئمتيا لتطورات
العمل في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة.

ثالثاً  :الدراسات المستقبمية المقترحة
بناء عمى إطبلع الباحث عمى اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتحميميا ومناقشتيا لنتائف
ً
ىذه الدراسة وتحميل بياناتيا ،فيو يوصي ببعض الدراسات المستقبمية المقترحة التالية:
 .1تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية باستخداـ المعيار العالمي  OHSAS 18000في

شركات ومؤسسات أخرى كالمستشفيات ،مشاريع المقاوالت " العقارات " ،المصانع.

 .2تقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية في المنظمات وأثرىا عمى أداء المنظمة في

قطاعات أخرى مثل (األداء التنظيمي  ،الرضا الوظيفي  ،معدؿ دوراف العامميف ).
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ممحق رقم( ) 1

االستبانة بصورتيا األولية

جامـــــــــــــعة األزىر -غــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميــة االقتصـاد والعـموم االداريــة

ماجســتير إدارة األعــمــال

سعادة األستاذ الدكتور/ة/الفاضل/ة  ...........................المحترـ/ة
السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو ،،،،

الموضوع :تحكيم استبانة
يقوـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنواف " تقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية في

المنظمات باستخدام المعيار العالمي (  ) OHSAS 18000دراسة ميدانية من وجية نظر

العاممين في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة "  ,لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة

األعماؿ مف جامعة األزىر -غزة  ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المعيار العالمي

 ، OHSAS 18000والمخصص لتقييـ إجراءات الصحة والسبلمة المينية  ،والمشتمل عمى
األبعاد التالية (السياسة وااللتزام  ,التخطيط  ,العمميات والتطبيق  ,الفحص والتصحيح ,
مراجعة االدارة  ,التحسين المستمر ) ,لذا أرجو التفضل بقراءة ىذه الفقرات وابداء الرأي بمدى

مناسبة ىذه الفقرات لموضوع

الدراسة ومدى انتمائيا لممجاؿ الذي أدرجت فيو ،وكذلؾ

الصياغة وسبلمتيا ،حيث مبلحظاتكـ وآرائكـ النيرة ستكوف ذات تأثير كبير في إخراج
االستبانة بشكل يتسـ بالمنيجية العممية وتحقيق األىداؼ المرجوة منيا ،وذلؾ بإجراء تعديبلت

أو إضافات أو مبلحظات ترونيا مناسبة وتثري ىذه االستبانة.

مع فائق الشكر و االحتراـ والتقدير لحسف تعاونكـ ومساعدتكـ
الباحث  :سامر سمير أبو جباره
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حيث أف موضوع الدراسة ىو " :تقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية في المنظمات

باستخدام المعيار العالمي  - OHSAS 18000دراسة ميدانية من وجية نظر العاممين

في قطاع الكيرباء بمحافظات غزة"
فقد قسمت االستبانة إلى قسميف رئيسييف ىما:
القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الديموغرافية لممستجيب

وىى

( الجنس ،الفئة العمرية  ،المستوى التعميمي  ،سنوات الخبرة  ،طبيعة العمل )
القسم الثاني:وىو القسـ الذى يعبر عف أبعاد المعيار العالمي  OHSAS 18000ويتكوف
ىذا القسـ مف ويتكوف ىذا القسـ مف  39فقرة موزعة عمى  6محاور موضحة كالتالي :

الفقرات من (  )1-8تختص بتقييم محور السياسة وااللتزام
الفقرات من (  )9-14تختص بتقييم محور التخطيط
الفقرات من (  )15-24تختص بتقييم محور العمميات والتطبيق
الفقرات من (  )25-30تختص بتقييم محور الفحص و التصحيح
الفقرات من (  )31-35تختص بتقييم محور مراجعة االدارة
الفقرات من (  )36-39تختص بتقييم محور التحسين المستمر
تـ تصميـ االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي )  )Likert Scaleحيث تعرض فقرات

االستبانة عمى المبحوثيف ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتيـ عمييا كما ىو
موض بالجدوؿ

االستجابة

الدرجة

غير موافق بشدة

1

غير موافق

2

محايد

3

موافق

4

موافق بشدة

5
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أوالً  :البيانات الديموغرافية
يرجى وضع عالمة ) √ ( أمام الخيار المناسب.
-1الجنس :
أنثى

ذكر
-2الفئة العمرية :

مف  -20أقل مف  30سنة

أقل مف  20سنة

مف  40سنة – أقل مف  50سنة

مف – 30أقل مف  40سنة
 50سنة فأكثر
-3المستوى التعميمي :

ثانوية عامة فأقل

دبموـ

دراسات عميا

بكالوريوس
-4سنوات الخبرة :

مف  5سنوات– 10سنوات

اقل مف  5سنوات

أكثر مف  15سنة

مف 11سنة إلى  15سنة
-5طبيعة العمل :

فني كيرباء

ميندس كيرباء

عامل صيانة

ميندس ميكانيكا
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ثانياً  :محاور البحث
الفقرات

الرقم
.1
.2

االنتماء لممجال
منتمية

غير

منتمية

تؤكد االدارة عمى االلتزاـ التاـ بمتطمبات
الصحة والسبلمة المينية المحددة مسبقاً

تمتزـ االدارة بالتشريعات الممزمة لتطبيق
متطمبات الصحة والسبلمة المينية.

.3

تعزز المنظمة سياسة التدريب والتوعية
الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة

المينية.
.4

يوجد دليل موثق يتي لمعامميف االطبلع
عمى متطمبات الصحة والسبلمة المينية.

.5

تراقب إدارة المنظمة مدى التزاـ العامميف
بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية.

.6

تقوـ المنظمة بنشر واببلغ جميع العامميف
بمتطمبات واجراءات الصحة والسبلمة
المينية.

.7

توفر اإلدارة جميع المستمزمات الخاصة بتنفيذ
إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

.8

تعمل إدارة المنظمة عمى تطوير إجراءات
الصحة والسبلمة المينية وفق المعايير

الدولية.
.9

تتعامل االدارة مع متطمبات الصحة
والسبلمة المينية عمى أساس أنيا جزء مف
الخطة االستراتيجية لممنظمة.

.10

يوجد لدى المنظمة خطة عمل لمتعامل مع
المخاطر التي قد تواجو العامميف.

.11

تركز االدارة عمى المعمومات الخاصة

بمتطمبات اجراءت الصحة والسبلمة المينية
عند إعداد الخطة االستراتيجية لممنظمة.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقرات

الرقم

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

منتمية
.12

يفيـ العامميف أىداؼ واجراءات الصحة
والسبلمة المينية بدقة وبوضوح.

.13

تمتزـ المنظمة بالمتطمبات القانونية
إلجراءات الصحة والسبلمة المينية عند

عمميات التخطيم.
.14

تقوـ المنظمة بتجييز بيئة العمل بشكل
آمف وسميـ مثل (التجييزات  ،والمعدات)
مع تييئة كل ذلؾ وفق قدرات العنصر

البشرى.
.15

لدى المنظمة ىيكل واض يحدد
المسؤوليات التي تتعمق بإجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

.16

تقوـ المنظمة بتدريب العامميف وتوعيتيـ
بإجراءات الصحة والسبلمة المينية

باستمرار.
.17

يوجد مشاورة بيف العامميف والجيات
المسؤولة عف الصحة والسبلمة المينية في
المنظمة.

.18

لدى المنظمة قسـ خاص بالصحة والسبلمة
المينية .

.19

تمتمؾ المنظمة العديد مف اإلجراءات في

.20

لدى المنظمة معايير رقابية معينة عمى

حاالت الطوارئ والمخاطر.

الوثائق والبيانات الخاصة بمتطمبات
الصحة والسبلمة المينية.
.21

تحدد المنظمة صبلحيات ومسؤوليات
العمل بيدؼ تسييل تنفيذ برامف ومتطمبات

الصحة والسبلمة المينية.
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مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

الفقرات

الرقم
.22

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

منتمية

تؤمف المنظمة إجراءات الصحة والسبلمة
المينية وصيانتيا بما يضمف استمرار
فاعميتيا.

.23

تقوـ المنظمة باشراؾ العامميف في تحديد

.24

توثق المنظمة جميع المستندات المتعمقة

مصادر الخطر وتقييميا.

بالصحة والسبلمة المينية.
.25

تقوـ المنظمة بقياس أداء برامف الصحة
والسبلمة المينية في جميع األقساـ.

.26

تمتزـ المنظمة بالفحص والتصحي إلدارة

سجبلتيا المتعمقة ببرامف الصحة والسبلمة

المينية.
.27

تقوـ المنظمة بتحديد األسباب الجذرية
لحوادث العمل واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية البلزمة.

.28

.29

توجد إجراءات داخل المنظمة لمتحقيق في
حوادث العمل وتصحي األخطاء لكى يتـ

تجنبيا مستقببلً.

تضع المنظمة تعميمات توض استخداـ
المعدات واألجيزة الخاصة بالصحة

والسبلمة المينية .
.30

تقوـ المنظمة بمراجعة إجراءات الصحة
والسبلمة المينية والتشاور مع األطراؼ
ذات العبلقة.

.31

تحفز المنظمة العامميف عمى تحسيف
متطمبات الصحة والسبلمة المينية وااللتزاـ
بيا.

.32

تمتمؾ المنظمة القدرة عمى اتخاذ الق اررات

المتعمقة بتحسيف متطمبات الصحة والسبلمة

المينية.
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مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

الفقرات

الرقم

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

مدى الوضوح

غير

غير

غير

منتمية

منتمية
.33

تقوـ الجيات المسؤولة عف الصحة

والسبلمة المينية بإتاحة المعمومات أماـ
االدارة العميا بيدؼ اتخاذ الق اررات البلزمة.

.34

تقوـ اإلدارة بمتابعة شكاوى العامميف
ومبلحظاتيـ حوؿ إجراءات الصحة
والسبلمة الميينة المتبعة في المنظمة.

.35

.36

تقوـ االدارة بمراجعة حوادث العمل

والتعرؼ عمى مسبباتيا لضماف عدـ

تكرارىا مستقببلً.

تعتمد إدارة المنظمة برامف لتقميل الحوادث
والمخاطر المحتممة جراء إنجاز األعماؿ.

.37

تؤكد إدارة المنظمة عمى التحسيف المستمر
في طرؽ العمل لمتقميل مف الحوادث

والمخاطر المختمفة.
.38

تعمل إدارة المنظمة باستمرار في الحصوؿ
عمى احدث وسائل الوقاية مف الحوادث
والمخاطر.

.39

لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا مف

معرفة أسباب الحوادث وسبل الوقاية منيا.
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مناسبة

مناسبة

واضحة

واضحة

ممحق رقم ( ) 2

قائمة بأسماء المحكمين

الرقم

االسم

.1

د .دمحم فارس

مكان العمل
جامعة األزىر – غزة

التخصص
إدارة األعمال

.2

د .نياية التمبانى

جامعة األزىر – غزة

إدارة األعمال

.3

د .وائل ثابت

جامعة األزىر  -غزة

إدارة األعمال

.4

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية – غزة

إدارة األعمال

.5

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية  -غزة

إدارة األعمال

.6

أ.د .صالح اآلغا

الجامعة اإلسالمية  -غزة

اليندسة الصناعية

.7

د .ياسر أبو مصطفي

جامعة فمسطين

إدارة األعمال

.8

د .دمحم اشتيوى

جامعة القدس المفتوحة

إدارة األعمال

.9

د .خميل ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة -غزة

إدارة األعمال

.10

د .إبراىيم أبو رحمة

جامعة غزة

إدارة األعمال
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ممحق رقم ( ) 3
االستبانة بصورتيا النيائية

جامـــــــــــــعة األزىر -غــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كميــة االقتصـاد والعـموم االداريــة

ماجســتير إدارة األعــمــال
األخ الفاضل ،،،

السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو ،،،

الموضوع  /تعبئة االستبانة
يقوـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنواف :

تقييم إجراءات الصحة والسالمة المينية في المنظمات باستخدام المعيار العالمي
OHSAS 18000
وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر-
غزة ،أرجو أف تحظى ىذه الدراسة بتعاوف مشكور مف حضرتكـ في اإلجابة عمى فقرات
االستبانة بكل موضوعية  ، ،لذا يرجى منكـ التكرـ باإلجابة عمى فقرات االستبانة مقد اًر لكـ

جيودكـ في تشجيعكـ لمبحث العممي والتعاوف المخمص لدعـ مسيرة العمـ والتعميـ في فمسطيف،
مع العمـ أف البيانات التي سوؼ نحصل عمييا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقم.
مع وافر الشكر والتقدير ,,,
الباحث
سامر سمير أبو جباره
0599766221
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أوالً  :البيانات الديموغرافية
يرجى وضع عالمة ) √ ( أمام الخيار المناسب.

-1العمر :
أقل مف  30سنة

مف  40 -30سنة

مف  50– 41سنة

أكثر مف  51سنة

-2المستوى التعميمي :
دبموـ

ثانوية عامة فأقل

دراسات عميا

بكالوريوس
-3سنوات الخبرة :

مف  5سنوات– 10سنوات

أقل مف  5سنوات

أكثر مف  15سنة

مف 11سنة إلى  15سنة
-4طبيعة العمل :

ميندس ميكانيكا

ميندس كيرباء

أخرى ،يرجى تحديدىا

فنى كيرباء
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ثانياً  :محاور البحث
الفقـــــــــرات

م

موافق بشدة

المحور األول  :تقييم ( السياسة وااللتزام )
.1

تؤكد إدارة المنظمة عمى االلتزاـ التاـ بمتطمبات

.2

تمتزـ إدارة المنظمة بالقوانيف الممزمة لتطبيق

.3
.4

الصحة والسبلمة المينية المحددة مسبقاً.
متطمبات الصحة والسبلمة المينية.

تعزز إدارة المنظمة سياسة التدريب والتوعية
الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة المينية.
تقوـ إدارة المنظمة بالتحقق مف امتثاؿ العامميف
لمتعميمات الخاصة بإجراءات الصحة والسبلمة

المينية.
.5

تراقب إدارة المنظمة مدى التزاـ العامميف
بمتطمبات الصحة والسبلمة المينية.

.6

تقوـ إدارة المنظمة بنشر واببلغ جميع العامميف
بمتطمبات واجراءات الصحة والسبلمة المينية.

.7

تمتزـ إدارة المنظمة بتوفير كميات كافية ومناسبة
مف الموارد البلزمة لتنفيذ سياسات واجراءات
الصحة والسبلمة المينية.

المحور الثاني  :تقييم ( التخطيط )
.1

تتعامل إدارة المنظمة مع متطمبات الصحة

والسبلمة المينية عمى أساس أنيا جزء مف
الخطة االستراتيجية.

.2

يوجد لدى المنظمة خطة عمل لمتعامل مع

حاالت الطوارئ التي قد تواجو العامميف.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

م
.3
.4

موافق بشدة

الفقـــــــــ ارت

موافق

توفر المنظمة الخطم التشغيمية لمتحكـ في
المخاطر التي قد تواجو العامميف.
تيدؼ جميع الخطم المعموؿ بيا في المنظمة
لتحقيق وتطبيق سياسات واجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

.5

تمتزـ المنظمة بالمتطمبات القانونية إلجراءات

.6

تقوـ المنظمة بتجييز بيئة العمل بشكل آمف

الصحة والسبلمة المينية عند عمميات التخطيم

وسميـ مف تجييزات ومعدات وفق قدرات
العنصر البشرى.

المحور الثالث  :تقييم ( العمميات والتطبيق )
.1
.2

يتفيـ العامموف أىداؼ واجراءات الصحة
والسبلمة المينية بدقة و وضوح.
توفر المنظمة جميع المستمزمات الخاصة
بتنفيذ إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

.3

يوجد لدى المنظمة متخصصيف في الصحة

.4

يوجد لدى المنظمة معايير رقابية واضحة عمى

والسبلمة المينية لتقديـ المشورة وقت الحاجة.
الوثائق والبيانات الخاصة بمتطمبات الصحة

والسبلمة المينية.
.5

تحدد المنظمة صبلحيات ومسؤوليات العمل
بيدؼ تسييل تنفيذ برامف ومتطمبات الصحة
والسبلمة المينية.

.6
.7

تحافظ المنظمة عمي إجراءات الصحة والسبلمة
المينية وصيانتيا بما يضمف استمرار فاعميتيا.
توثق المنظمة جميع المستندات والتقارير
المتعمقة بالصحة والسبلمة المينية.
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محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الفقرات

م

موافق بشدة

المحور الرابع  :تقييم ( الفحص و التصحيح )
.1
.2

تقيس المنظمة مستوى أداء برامف الصحة
والسبلمة المينية في جميع األقساـ.
تمتزـ المنظمة بالفحص والتصحي إلدارة
سجبلتيا المتعمقة ببرامف الصحة والسبلمة
المينية.

.3

تقوـ المنظمة بتحديد وتحميل األسباب الجذرية

.4

تقوـ المنظمة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية

.5

.6

لحوادث العمل .

لحوادث العمل لضماف عدـ تكرارىا مستقببلً.

توجد إجراءات داخل المنظمة لمتحقيق في
حوادث العمل وتصحي األخطاء لكى يتـ
تجنبيا مستقببلً.

تضع المنظمة تعميمات توض استخداـ

المعدات واألجيزة الخاصة بالصحة والسبلمة

المينية .
.7

تقوـ المنظمة بالتشاور مع العامميف حوؿ فعالية
إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

المحور الخامس  :تقييم ( مراجعة اإلدارة )
.1

تقوـ إدارة المنظمة بمراجعة إجراءات الصحة
والسبلمة المينية دورياً.

.2

تحث المنظمة العامميف عمى االلتزاـ بإجراءات

.3

تمتمؾ المنظمة القدرة عمى اتخاذ الق اررات

الصحة والسبلمة المينية.

المتعمقة بمراجعة إجراءات الصحة والسبلمة
المينية.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

.4

تقوـ الجيات المسؤولة عف برامف الصحة
والسبلمة المينية بإتاحة المعمومات أماـ االدارة

حوؿ ىذه البرامف التخاذ الق اررات البلزمة.

م
.5

الفقــــــــرات

موافق بشدة

تشمل مراجعة إدارة المنظمة العوامل الداخمية

والخارجية المؤثرة عمى إجراءات الصحة
والسبلمة المينية.

.6

تقوـ المنظمة بمتابعة شكاوى العامميف
ومبلحظاتيـ حوؿ إجراءات الصحة والسبلمة
المينية .

المحور السادس  :تقييم ( التحسين المستمر )
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تضع إدارة المنظمة عمميات تطوير إجراءات
الصحة والسبلمة المينية في سمـ أولوياتيا.
تعتمد المنظمة برامف لتقميل الحوادث والمخاطر
المحتممة أثناء العمل.
توجد جيود مستمرة مف إدارة المنظمة لتحسيف
إجراءات الصحة والسبلمة المينية.

تؤكد المنظمة عمى التحسيف المستمر في طرؽ
العمل لمتقميل مف المخاطر المختمفة.
تعمل المنظمة باستمرار في الحصوؿ عمى
أحدث وسائل الوقاية مف الحوادث و المخاطر.
يوجد لدى المنظمة أجيزة متطورة تمكنيا مف
معرفة أسباب الحوادث وسبل الوقاية منيا.
تستثمر المنظمة مصادرىا المادية والبشرية مف
أجل تحسيف إجراءات الصحة والسبلمة
المينية.

166

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق رقم ) ( 4
ممخص الدراسات السابقة

المكان والسنة

م

الباحث

.1

Abayzeed

السوداف2014،

.2

حسيني

الجزائر2014،

.3

دمحم

فمسطيف2014،

.4

ىدار

الجزائر2012،

النتائ

عنوان الدراسة

أثر تطبيق شرط الصحة والسبلمة يوجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الحد مف
المينية والسبلمة OHSAS

ىدر الموارد ،والحوادث واإلصابات وتطبيق

 18000في حقوؿ النفم

متطمبات المعيار  ، OHSAS 18000وأف

السودانية.

ىناؾ عبلقة بيف األىداؼ العامة في المنظمة

محل الدراسة فيما يتعمق بالصحة والسبلمة
المينية وتطبيق المعيار العالمي OHSAS
.18000
دور إدارة الصحة والسبلمة والبيئة أوضحت النتائف أف ىناؾ سياسة خاصة بمجاؿ
في الحد مف آثار الصناعة

السبلمة و الصحة والبيئة في المؤسسة تدعى

البترولية عمى الصحة والبيئة-

سياسة  ، HSE-MSومف النتائف أيضاً أف زيادة

دراسة حالة سوناطراؾ النقل عبر

وتطوير سبل االىتماـ بمجاؿ الصحة والسبلمة

األنابيب.

والبيئة وكذلؾ القياـ بدورات تدريبية لزيادة التوعية
وتكثيف أنشطة البحث والتطوير يساعد في الحد

مف المخاطر التى قد تواجو العامميف.
عبلقة المنظمة المتعممة بتعزيز

أظيرت النتائف وجود عبلقة ارتباطية طردية بيف

إجراءات الصحة والسبلمة المينية جميع أبعاد المنظمة المتعممة وتعزيز إجراءات
في أقساـ التصوير الطبي

السبلمة والصحة المينية ،وكذلؾ وجود عبلقة

بالمستشفيات الحكومية-قطاع

طردية ارتباطية متوسطة بيف المحور ككل

دور معايير الصحة والسبلمة

كشفت النتائف أف توفير كافة الظروؼ المبلئمة

المينية في تحسيف أداء العامميف

لمقياـ بالعمل( بيئة آمنة خالية مف المخاطر)

في المؤسسات الصغيرة

يجعل العامميف قادريف عمى العمل بارتياح والرفع

والمتوسطة-دراسة حالة مؤسسة

مف أدائيـ ،وأف تشكيل إدارة خاصة بالصحة

غزة.

ليند غاز الجزائر وحدة ورقمة-

"المنظمة المتعممة" وتعزيز ىذه اإلجراءات.

والسبلمة المينية مف قبل المؤسسة يساعد في

غرس ثقافة الوقاية واألمف لدى العامميف وبالتالي
الحد مف المخاطر التي قد تواجييـ.

167

الباحث

م

المكان والسنة

.5

اليابيل وعايش

فمسطيف2012،

.6

Jerie

زيمبابوى2012،

.7

السماؾ

العراؽ2012،

.8

راشي

الجزائر2011،

.9

مشعمي

الجزائر2011،

عنوان الدراسة
تقييـ مدى فعالية إجراءات

النتائ
أوضحت النتائف أف التزاـ اإلدارة العميا بصياغة

الصحة والسبلمة المينية في

سياسات السبلمة والصحة المينية يؤثر بدرجة

المختبرات العممية مف وجية نظر

متوسطة عمى فعالية إجراءات السبلمة والصحة

العامميف-دراسة ميدانية عمى

المينية في المختبرات العممية ،كما أف توفير

العامميف في الجامعات الفمسطينية قواعد ووسائل السبلمة والوقاية يؤثر بدرجة
في قطاع غزة.

متوسطة عمى فعالية ىذه اإلجراءات.

مشكبلت السبلمة والصحة

أىـ ما توصمت إليو النتائف أف الجية المبحوثة

المينية لدى العامميف في

تحتاج ألف تسترشد بسياسة وطنية تُعنى بقضايا
السبلمة والصحة المينية ،كما تبيف أف المبحوثيف

الصناعات الخشبية في ميوتاري،

زيمبابوى

ال تشمميـ معايير سبلمة وصحة مينية مناسبة.

مساىمة عمميات إدارة المعرفة في أىـ النتائف التى توصمت ليا الدراسة ىو أف

تعزيز دور الصحة والسبلمة

عمميات إدارة المعرفة تساعد عمى تأميف البيئة

المينية.

الصحية اآلمنة ونشر ثقافة الصحة والسبلمة
المينية والتقميل مف إصابات العمل.

االستخداـ المتكامل لممواصفات

بينت النتائف أف االستخداـ المتكامل لمواصفات

العالمية ( االيزو ) في المؤسسة

األيزو في الشركة أدى إلى التأثير اإليجابي عمى

االقتصادية لتحقيق التنمية

تحقيق التنمية المستدامة وكذلؾ فإف تبنى

المستدامة ،دراسة حالة شركة

وتطبيق مواصفات المعيار OHSAS 18000

مناجـ الفوسفاط بتبسة-

يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة إلى حد كبير

SOMIPHOS-

 ،وكذلؾ يساعد في الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود
في تحقيق صفر حادث في العمل.

Cudjoe .10

غانا2011،

دور برامف السبلمة المينية في

مف أىـ ما توصمت إليو النتائف أف المؤسسة

تحسيف أداء العماؿ بالمؤسسات

المبحوثة ال تعمل عمى تحسيف ظروؼ العمل وال

الصغيرة والمتوسطة الجزائرية:

تيتـ بأمور السبلمة والصحة المينية ،كما بينت

دراسة حالة مؤسسة SARPAF

أف تحسيف ظروؼ العمل سيؤدي إلى تحسيف

ALIFلتحويل الورؽ والببلستيؾ

أداء العماؿ وبالتالي تحسيف أداء المؤسسة.

تقييـ ممارسات الصحة والسبلمة

أظيرت نتائف الدراسة أف ممارسات السبلمة

مستشفى تيتو قارشي التذكارى

كافية ،كما أف التزاـ العامميف بالمستشفى

بمدينة مامبونف-مقاطعة

المبحوث بقواعد السبلمة والصحة المينية كاف

اكابيـ،غانا

ضعيفاً ،واف ىناؾ تأثير إيجابي لممارسات
الصحة والسبلمة المينية عمى األداء الوظيفي.

المينية عمى األداء الوظيفي في
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والصحة المينية في المستشفى المبحوث غير

م

الباحث

المكان والسنة

 .11األعرج

األردف2010،

 .12الشمرى

العراؽ2009،

 .13حسيف

العراؽ2009،

 .14الحامد

فمسطيف2009،

 .15قويدر

الجزائر2009،

عنوان الدراسة
تطبيق المواصفة الدولية

 OHSAS 18000في شركات

النتائ
أظيرت النتائف أف مستوى تطبيق أبعاد المعيار

العالمي ( OHSAS 18000السياسة وااللتزاـ-

صناعة األدوية األردنية البشرية

التخطيم -العمميات التطبيق -الفحص

وأثرىا عمى الموارد البشرية.

والتصحي -مراجعة اإلدارة ) كاف مرتفعاً ,بينما

كاف مستوى تطبيق بعد التحسيف المستمر

متوسطاً,وكذلؾ بينت النتائف وجود أثر ذي داللة
معنوية لتطبيق أبعاد المواصفة الدولية عمى أداء
الموارد البشرية.
تقويـ نظاـ إدارة الصحة والسبلمة

بينت النتائف أف نظاـ إدارة الصحة والسبلمة

المينية وفق المواصفة الدولية

المينية مقارنة بمتطمبات المواصفة وبجميع

.OHSAS 18001 :2007

فقراتيا قد بمح )  ( 22.26 %وىذا يشير لوجود
فجوة كبيرة بمقدار ) ( 77.74 %في تحقيق

متطمبات نظاـ إدارة الصحة والسبلمة المينية.
إدارة السبلمة والصحة المينية

أظيرت النتائف إلى أف أغمب العامميف لدييـ

وانتاجية العامميف/العبلقة واألثر

تصور واض عف أىمية إدارة السبلمة والصحة

– دراسة ميدانية آلراء عينة مف

المينية ،كما أوضحت النتائف إلى وجود عبلقة

العامميف في الشركة العامة

ارتباط معنوية وتأثير معنوي بيف إدارة السبلمة

لممصافي الشمالية-مصفى بيجي .والصحة المينية وانتاجية العامميف.
إجراءات الصحة والسبلمة المينية مف نتائف الدراسة أف برامف التوعية حوؿ السبلمة
المتبعة في مصنع الراج

ضرورية ،وىى تزيد إجراءات األمف والسبلمة

لممنظفات الكيماوية في مدينة

وتحد مف التعرض لحوادث العمل  ،وكذلؾ أف

نابمس.

تقديـ حوافز لمممتزميف بالقوانيف العامة لمسبلمة
تزيد مف التزاميـ بيذه اإلجراءات ،وأوضحت
النتائف أف تزويد العامميف في المصنع بالمبلبس
واألدوات الواقية يزيد مف فعالية ىذه اإلجراءات

دراسة مدى مساىمة األمف

أظيرت الدراسة مجموعة مف النتائف منيا أف

الصناعي في الوقاية مف إصابات خمق بيئة عمل نظيفة وآمنة تساعد العماؿ عمى

حوادث العمل واألمراض المينية -أداء أفضل مع ضرورة معالجة مشاكميـ
دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة

اقتراحاتيـ التي يبدوىا عف سير العمل ،وكذلؾ

الكوابل – E.N.I.C.A.B.

فإف وجود مشرؼ داخل أماكف العمل لمراقبة

بسكرة ،الجزائر.

العماؿ ،و إعطاء النصائ  ،يساىـ بشكل كبير

في حماية العامميف وتقميل معدؿ الحوادث.
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الباحث

م

عنوان الدراسة

المكان والسنة

النتائ

مف أىـ نتائف الدراسة أف ىناؾ فروؽ دالة

 .16سالـ

فمسطيف2009,

واقع الصحة والسبلمة المينية في

 .17مزاىرة وآخروف

األردف2009،

مدى االلتزاـ بمتطمبات السبلمة

أوضحت نتائف الدراسة أف إدارات ىذه الشركات

والصحة المينية في شركات

ال تمتزـ بتطبيق متطمبات السبلمة والصحة

 .18الشيخ خميل

فمسطيف2008،

 .19العويوى

فمسطيف2008,

المنشآت الصناعية في فمسطيف.

إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس لصال الذكور في
مدى التزاـ العامميف بتطبيق قواعد الصحة

والسبلمة المينية ،ولصال غير المتزوجيف
بالنسبة لرضا العامميف عف تطبيق قواعد الصحة
والسبلمة المينية.

صناعة األلبسة في المناطق

المينية ،وأف أغمب المبحوثيف ال يروف أف ىناؾ

الصناعية المؤىمة.

كفاءة في التشريعات والجيات الرقابية المتعمقة
بالسبلمة والصحة المينية.

تقييـ وسائل الوقاية والسبلمة

أوضحت نتائف الدراسة أف ىناؾ عبلقة ارتباطية

المستخدمة في مستشفيات قطاع

بيف مدى توفر وسائل الحماية والوقاية ومدى

غزة الحكومية واثرىا عمى أداء

التزاـ العامميف باستخداميا ،ووجود نفس العبلقة

العامميف.

بيف توفر وسائل الوقاية والسبلمة وأداء العامميف
و وأوضحت أيضاً عدـ االىتماـ ببرنامف السبلمة
والوقاية مف قبل اإلدارة العميا بالمستشفيات وعدـ
وجود قوانيف أو عقوبات ممزمة لمعامميف.

واقع األمف الصناعي ومدى تأثيره

أوضحت نتائف الدراسة أف ظروؼ العمل في

عمى أداء العامميف في منشآت

منشآت القطاع الخاص الصناعية مناسبة مف

القطاع الخاص الصناعية بمنطقة وجية نظر العامميف  ،مع وجود بعض الظروؼ

جنوب الضفة الغربية.

الغير مناسبة مف وجية نظرىـ ،وبينت النتائف

كذلؾ عدـ االىتماـ والتعزيز وتطبيق مفيوـ
األمف الصناعي مف حيث إجراء الفحوصات
الطبية االبتدائية والدورية ،وأف مجموعة مف
العامميف تعرضوا لبعض الحوادث.

.20

 Manyele, etتنزانيا2008،
al

حالة الصحة والسبلمة المينية

مف ف أف أغمبية العامميف يفتقروف إلى تأىيل في

بيف مزودي الخدمات الصحية في مجاؿ الصحة والسبلمة المينية  ،واف أغمبية
مستشفيات تنزانيا.

النشاطات المنجزة في ىذا المجاؿ يتـ مف
القاببلت والممرضات ،وكذلؾ لوحظ أف برامف

الصحة والسبلمة المينية غير كافية وخاصة في

مجاؿ التدريب.
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م
.21

الباحث

المكان والسنة

 Kongtip,el alتايمند2008,

عنوان الدراسة

النتائ

إدارة الصحة والسبلمة المينية في توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائف منيا أف

المنظمات الصغيرة والمتوسطة

أكثر الحوادث تحدث في المنظمات اإلنتاجية

الحجـ :لمحة عامة عف الوضع

والصناعية ،وأف المنظمات الصغيرة الحجـ

في تايمند.

افضل مف المنظمات متوسطة الحجـ في تطبيق
معايير الصحة والسبلمة المينية.

 .22موسي

الجزائر2007,

 .23المغني

فمسطيف2006،

الصحة والسبلمة المينية وأثرىا

أظيرت النتائف إلى أف أكثر حوادث العمل

المؤسسة الصناعية.

والمعدات ،وأف أكثر الفئات العمرية المتأثرة بذلؾ

عمى الكفاءة اإلنتاجية في

واألمراض المينية وقوعاً ىي التي بسبب اآلالت
ىـ ممف تقع أعمارىـ ضمف سف  50-40سنة
كما أوضحت النتائف أف حوادث العمل واألمراض
المينية تقمل مف كفاءة العامميف اإلنتاجية وىو ما

يرفع مف تكمفة اإلنتاج أيضاً.

واقع إجراءات األمف والسبلمة

أوضحت النتائف أف ىناؾ عبلقة ارتباط بيف

المينية المستخدمة في منشآت

فعالية إجراءات السبلمة والصحة المينية وبيف

قطاع الصناعات التحويمية في

االلتزاـ بتطبيق وتوفير األنظمة والموائ والقوانيف

قطاع غزة.

الخاصة بالسبلمة والصحة المينية.
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ممحق رقم ) ( 5
المصطمحات والتعريفات الخاصة بالمعيار العالمي OHSAS 18000

Hazard

 .1الخطر

ىو أي مصدر ألذى ممكف أف يؤدى إلى إصابة أو مرض ميني أو تمف بالممتمكات أو

إضرار بالبيئة بمكاف العمل  ،أو حدوث ضرر باالثنيف معاً الممتمكات والبيئة
).)18001/1999

 .2خطر مقبول

OHSAS

Acceptable Hazard

ىو الخطر أو الضرر الذى تـ تقميمو أو تقميل تأثيره إلى القدر المقبوؿ والمستوى المحتمل

الذى ال يضر وتقبمو المنشأة في إطار ما تفرضو عمييا القوانيف والموائ الحاكمة وسياسة

السبلمة والصحة المينية لممنشأة ( .) OHSAS 18001/2007
 .3مصدر الخطر

Hazard Source

ىو عبارة عف مصدر ،أو ظروؼ  ،أو نشاط قد يؤدى ( تؤدى) إلى حدوث أذى لمبشر أو

ضرر يؤثر سمباً عمى صحتيـ ،أو خميم مف ذلؾ (.)OHSAS 18001/2007
 .4تمييز وتحديد مصدر الخطر Hazard Identification

ىي عممية التعرؼ عمى وجود مصدر الخطر وتمييزه وتحديد خصائصو OHSAS
).)18001/2007
ill Health

 .5ضرر صحى

ىو حالة سمبية مادية أو عقمية يتـ معرفتيا وتمييزىا ،تنتف مف أو تتحوؿ إلى األسوأ بسبب

نشاط ما في العمل أو ظروؼ متعمقة بالعمل ).)OHSAS18001/2007
Incident

 .6حادثة العمل

ىي عبارة عف حادثة (حوادث) متعمقة بالعمل قد تتسبب في حدوث أذى أو ضرر صحى أو

ىبلؾ بغض النظر عف الشدة ).) OHSAS18001/2007
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Interested party

 .7جية معنية

ىي شخص أو مجموعة داخل أو خارج بيئة العمل معنيوف بكفاءة أداء نظاـ السبلمة والصحة

المينية لممنشأة أو يتأثروف بو ( . )OHSAS18001/2007

Nonconformity

 .8حالة عدم المطابقة

وتعنى عدـ تحقيق أي مف المتطمبات ويمكف أف تكوف حالة عدـ المطابقة أي حيود أو انحراؼ
عما يمى  :مواصفات ومعايير العمل وأصوؿ الممارسات واالشتراطات الفنية لؤلداء،

واإلج ارءات ،والمتطمبات القانونية ،إلخ  ،أو متطمبات الصحة والسبلمة المينية
).) OHSAS18001/2007
 .9السالمة والصحة المينية

(Occupational health and safety )OH&S

ىي الظروؼ والعوامل التي تؤثر أو يمكف أف تؤثر عمى سبلمة وصحة الموظفيف أو العماؿ
اآلخريف و يشمل ذلؾ العمالة المؤقتة والزائريف ،أو أي شخص آخر في العمل ( OHSAS

.)18001/2007

 .10التحسين المستمر

Continual Improvement

ىي عممية متكررة لتعظيـ وتحسيف فاعمية وكفاءة وكفاية إجراءات الصحة والسبلمة المينية في
إطار سياسة الصحة والسبلمة المينية لممنشأة ،و ال يشترط أف يشمل التحسيف جميع المجاالت

واألنشطة في وقت واحد (.)OHSAS 18001/2007

Audit

 .11مراجعة

ىي عممية منيجية مستقمة موثقة تيدؼ إلى الحصوؿ عمى دليل مراجعة يتـ تقييمو بموضوعية

لتقرير مدى استيفاء وتحقيق المتطمبات الواردة في معايير المراجعة ( OHSAS
.)18001/2007
 .12اإلجراء التصحيحي

Corrective Action

ىو اإلجراء الذى يتـ اتخاذه إلزالة سبب حالة عدـ مطابقة تـ اكتشافيا أو أي موقف آخر غير

مرغوب فيو (.)OHSAS 18001/2007
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Organization

 .13المنشأة

ىي شركة ،أو اتحاد  ،أو وحدة  ،أو منظمة  ،أو معيد  ،أو جزء أو خميم مف ذلؾ عامة أو

خاصة ليا إدارتيا وأىدافيا الخاصة بيا(.)OHSAS 18001/2007
Preventive Action

 .14اإلجراء الوقائي

ىو اإلجراء الذى يتـ اتخاذه إلزالة سبب حالة عدـ مطابقة محتمل حدوثيا ،أو أي موقف آخر
غير مرغوب فيو محتمل حدوثو (.)OHSAS 18001/2007
Procedure

 .15اإلجراء

ىو طريقة محددة لتنفيذ نشاط ما أو عممية ما وقد تكوف اإلجراءات موثقة  ،وقد تكوف غير

موثقة (.)OHSAS 18001/2007

Record

 .16السجل

ىو وثيقة تحدد نتائف تـ تحقيقيا وتعطى دليبل عمى أداء أنشطة معينة ( OHSAS
.)18001/2007
Risk

 .17الخطورة

ىي احتماؿ حدوث أذى أو ضرر عمى الصحة والبيئة بسبب التعرض لظروؼ غير مبلئمة في

بيئة العمل نتيجة لعدـ تأمينيا بالقدر الكافي (.)OHSAS 18001/2007
 .18تحميل المخاطر

Risk Assessment

ىي عممية تحديد وتقييـ المخاطر الناتجة عف الظروؼ المسببة ليا ،ومدى كفاية الضوابم
الموجودة لضبم تمؾ المخاطر ،وتقرير ما إذا كانت نتائف تقييـ المخاطر مقبولة مف عدمو

(.)OHSAS 18001/2007
 .19بيئة العمل

Workplace

ىي أي موقع طبيعي ألداء أنشطة العمل في ظل الضوابم الحاكمة التى تحددىا المنشأة

(.)OHSAS 18001/2007
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ممحق رقم ( ) 6
كتاب تسييل الميمة لشركة توليد كيرباء غزة
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ممحق رقم ( ) 7

كتاب تسييل الميمة لشركة توزيع كيرباء غزة
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