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      ملخص

ملين العاة وقاية و حمايمنضمات نظرا لدورها الفعال في تعتبر السالمة المهنية من أهم العوامل األساسية في المؤسسات وال

صناعة  تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة المهنية المطبقة في إلىهذه الدراسة  تهدف المهنية. ضد األخطار والحوادث

اطر  مختلف ) عامًال من52اإلنشاءات (بمجمع قرجي االستثماري بمدينة طرابلس/ ليبيا)، وقد تكونت عينة الدراسة من (

استخدم المنهج ) إداريًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية. و 7) فنيًا و(12) مهندسًا و(16) مشرفًا و(17العمل بالمشروع بواقع (

) 38وشملت ( أربعة مجاالتعلمية محكمة مكونة من  استبانةالوصفي التحليلي لجمع البيانات الالزمة، وذلك بتصميم 

 التزامت (وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرا إلىالدراسة صدقها وثباتها. وتوصلت فقرة، بعد أن تم التأكد من 

السالمة) و وقاية بالسالمة المهنية، التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين، تدريب العاملين، توفير وسائل ال اإلدارة

 بتدريب في عدم التزام اإلدارة العليا إحصائية تتمثلاللة هناك فروق ذات د )، وأنوالمتغير (فعالية إجراءات السالمة

 يد. ع التشيعدم وجود قوانين ولوائح تخص السالمة المهنية في مواق إلىالعاملين على إجراءات السالمة المهنية، باإلضافة 

  إلنشاءات.اصناعة  ـة الفعالية ـ المخاطر ـ الحادث ـ اإلصابة ـ المرض المهني ـ السالمة المهني المفتاحية:الكلمات 

Abstract  

Occupational Safety is one of the most important factors in organizations due to its effective 

role in preventing and protecting employees against occupational hazards and accidents. The 

study aims to assess the effectiveness of the occupational safety procedures applied in the 

construction industry (at the Qerji Investment Complex in Tripoli/Libya), and the sample of 

the study was composed of 52 workers from various project frameworks with 17 supervisors, 

16 engineers, 12 technical and 7 administrative engineers selected randomly. The analytical 

descriptive approach was used to gather the necessary data by designing a four-area, well-

established scientific inquiry that included (38) paragraphs, after being confirmed and proven. 

The study found a statistically significant relationship between variables (management's 

commitment to occupational safety, employees' compliance with regulations, regulations, 

laws, staff training, provision of protective and safety) and change (effectiveness of safety 
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procedures), and that there are statistically significant differences in senior management's 

non-compliance with staff training in occupational safety procedures. In addition, there are no 

occupational safety laws and regulations at construction sites. 

Keywords : Corona pandemic, economic crisis, the state, the international system, the 

global economy, the international conflict. 

 

 المقدمة

يعد عصرنا الحالي عصر التنافس والتطور في شتى المجاالت، والتي من أهمها مجال الصناعات الذي يعد   

 لعالم.معايير الهامة لقياس تطور أي مجتمع، وتعتبر صناعة اإلنشاءات من أهم هذه الصناعات وأقدمها في اقياسه من ال

ث يرى لعبت صناعة اإلنشاءات في ليبيا دورا هاما في نمو وحركة االقتصاد الوطني واتجاهاته منذ بداية الخمسينات حي

كامل  فية اقتصاد البلد. وشهدت هذه الصناعة نموا واضحا فيخبراء االقتصاد أن ازدهار صناعة اإلنشاءات دليل على عا

  رقعة ليبيا خالل العقود األربعة األخيرة في المشاريع االستثمارية. 

 جوهريا تختلف الظروف فيها عن نمط الحياة العادية اختالفاشاءات هي بيئة واسعة ومفتوحة إن بيئة العمل في قطاع اإلن

آخر ولكل مشروع فيها طبيعة تختلف عن األخرى من ناحية عدم تشابه  إلىن مشروع فقد يتغير فيها مكان العمل م

نشأ توالتي  التي تحيط به المخاطرأفرزت لكل مشروع مجموعته الخاصة من  هذه المتغيراتالفعاليات لجميع المشاريع، 

مدى و لمهنية إجراءات وقواعد السالمة ااإللمام غير الكافي ب، مثل وتتزايد وفقا للطرق الخاطئة المتبعة في ممارسة المهنة

  تطبيقها داخل بيئة العمل. 

 لتوفير ريةالموارد البشمكان عمله، تسعى المؤسسات من خالل وظيفة إدارة  في العامل تواجه التي المخاطر لتزايد نتيجة و

مة تلك وسال عطل العمل. فصحةلموردها البشري والتقليل من األموال التي تنفقها في عالجه وكذلك تجنب ت أمنة عمل بيئة

دار ضع السياسات وٕاصبو البد من االهتمام  . ومن هذا المنطلقالموارد يوثر إيجابا على رغبتهم ومقدرتهم على العمل

فيات ت والو األنظمة واللوائح والقوانين الخاصة بالسالمة المهنية وتطويرها وٕادارتها حتى يمكن تالفي العديد من اإلصابا

  أرقى المستويات في هذا المجال. إلىقدم العلمي للوصول ولمواكبة الت

ادث سبة حو تبين إحصائية قامت بها منظمة العمل الدولية بان أكثر إصابات العمل تكون في المواقع اإلنشائية، حيث تزيد ن

ينت ، كما وب)Dedobbeleer,1991(% من مجمل الحوادث في أماكن العمل األخرى 40العمل في هذه المواقع على 

لبشري % من هذه اإلصابات سببها العامل ا70الدراسات المتعددة والمسوح الموسعة على النطاقين العالمي والمحلي بان 

وح، نتيجة االستعمال السيئ لمعدات التنفيذ، تحميل المعدات بأكثر من طاقتها، السقوط من األماكن المرتفعة (السط

 جهاز أوالمعدات. أي أنها إما فنية تتعلق بمكان وظروف العمل والمعدة والالسقاالت) وعدم توفر وسائل األمان في بعض 

، لمشكلةاشخصية لها عالقة بالفرد العامل بسبب الخطأ أو التعب أو النسيان. غير أن هذه التقديرات ال تكشف تماما حجم 

نية اإلنسا لكنها مؤشر. فحجم التكلفةوال األثر الحقيقي للحوادث واألمراض المهنية على العاملين، األسر واالقتصاديات، 

  جراء ذلك كبيرة وال تقدر بمال.

إن السالمة المهنية بمثابة القناع الواقي لجميع العاملين ضد األخطار والحوادث التي قد يتعرضون لها داخل الموقع، وفي 

ي مقدمتها العنصر البشري مشاريع اإلنشاءات هي تقديم خدمات وتجهيزات من شانها حماية عناصر اإلنتاج مجتمعة وف
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 Health, Safetyلذا كان لزامًا في المشاريع اإلنشائية المختلفة إعداد خطة للسالمة المهنية والبيئة ( من مخاطر العمل. 

and Environment Plan  قبل الشروع في التنفيذ توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السالمة والبيئة (

وحتى االنتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة. ويجب أال تخلو سياسة الشركة من التركيز على كيفية  طوال مدة التنفيذ

حماية العنصر البشري من الحوادث، اإلصابات، حماية المنشآت، الممتلكات أثناء التنفيذ وتدريب العاملين بالمشروع على 

  ٕادارة السالمة والبيئة.نظم العمل اآلمنة واستخدام وسائل الوقاية الشخصية و 

  شكلة الدراسةم

اسي ياب وتنغتبرز معالم اإلشكالية في القدر الكبير من المخالفات لقواعد السالمة المهنية، مع المالحظة دون أدنى عناء 

 على رهتأثي أهمية تطبيقها وال شك أن إهمالها ينعكس سلبا على المشروع من تأخير وزيادة في األعباء المالية. وأيضا

اإلعانات، وبناًء على ما سبق تمثلت مشكلة  يتلقي شخص ىإل منتج شخص من أعضاءه أحد تحول نتيجة المجتمع

  على السؤال الرئيسي اآلتي: اإلجابةالدراسة الحالية في 

  في صناعة اإلنشاءات بليبيا؟ السالمة المهنيةما مدى فعالية إجراءات 

  أهـداف الدراسة

حيث  ائمة منالمهنية في منطقة الدراسة وتقييم إجراءات السالمة الق الضوء على واقع السالمة تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء

لبناء افي تقنين وضع األمن والسالمة وتحسين األداء في صناعة  تطبيق األنظمة واللوائح والقوانين والسياسات ودورها

  أهداف أخرى هي:عـدة  إلىوالتشييد بغية الوصول إلى نتائج يستفاد منها باإلضافة 

 تقييم مدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق إجراءات السالمة المهنية داخل بيئة العمل. . 1

 تقييم مدى التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة المهنية في بيئة العمل. . 2

 المهنية. السالمة إجراءات على العاملين بتدريب االلتزام تقييم مدى  . 3

 العمل. محيط في واألمان والوقاية السالمة وسائل بتوفير االلتزام قييم مدىت . 4

 شاريع.تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في تصحيح الجهود المبذولة في سبيل تحقيق فعالية السالمة المهنية بالم . 5

نجاح مطلب لنمو و تكوين إطار من المعرفة والرؤية لدى العاملين يخلف لهم اإلحساس بأهمية السالمة المهنية ك . 6

  المشاريع.

  أهمية الدراسة

قائية بير الو ما هو واجب األخذ به من التدا إلىتتحدد أهمية الدراسة الحالية في إنها تحاول أن تلتمس المؤشر. بل التوجه 

ئة البي رألنظمة السالمة في مشاريع التشييد، والدور الذي تلعبه برامج السالمة المهنية في التقليل من الحوادث وتوفي

  المناسبة للعمل، وانعكاس ذلك على المجتمع ككل. 
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  فرضيات الدراسة

المهنية في  السالمة إجراءات وفعاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية  . 1

 المشروع قيد الدراسة.

المهنية  لسالمةقوانين والتشريعات الخاصة باتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظمة وال . 2

 في المشروع قيد الدراسة. المهنية السالمةوفعالية إجراءات 

ي المشروع فالمهنية  والصحة السالمة إجراءاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية  . 3

 الدراسة.قيد 

جراءات إعالية سالمة والوقاية واألمان في محيط العمل وفتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل ال . 4

  السالمة المهنية في المشروع قيد الدراسة.

  صطلحات الدراسة (تعاريف إجرائية)م

 اإليجابية الجوانب على للوقوف في مشروع قرجي االستثماري المطبقة المهنية السالمة وصفهي  الفعالية: �

  .لمنشودةا األهداف تحقيق في والجوانب السلبية

التي يمكن أن تسبب للعامل اإلصابات أو اإلعاقات أو األمراض المهنية داخل  الظروف تلك هي المخاطر: �

  الموقع.

   لآلخرين. أو للعامل أضرارًا مباشرة مسببة أثناء العمل تحصل متوقعة وغير طارئة حادثة كل هوالحادث:  �

ثناء إجسمية أو عقلية أو نفسية أو اعتالل صحي تقع  أضرار الحادث من عن وتعرف بأنها كل ما ينتجاإلصابة:  �

  العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب إليه أو الخروج منه. 

 أحدتقليل كفاءة  إلىهو حالة االعتالل الصحي التي تصيب العامل بشكل عام أو تؤدي  المرض المهني: �

  أعضاء الجسم.

تهدف شريعي والتدابير الوقائية في إطار ت لنظم والوسائل: هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد واالمهنية السالمة �

 لتيوالبشرية ا المادية اإلمكانيات أيضا الحفاظ على اإلنسان والممتلكات من خطر اإلصابة والتلف، وهي إلى

شخصية الحوادث من خالل معالجة العوامل التقنية أو ال وقوع من والتقليل المهنية المخاطر على للسيطرة تبذل

   هذه المخاطر واإلصابات. إلىدية المؤ 

اعها نو منتجات ترتبط بأعمال المباني واإلنشاءات الهندسية بأو  أنشطة توصف بأنها مجموعةصناعة اإلنشاءات:  �

  نها. م، وتشمل اإلنشاء الجديد للمباني والمنشآت وٕاعادة تأهيل وأعمار القائمة أعمال الصيانة إلىباإلضافة 
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   النظري اإلطار

 د شهدتعة اإلنشاءات المفتاح الرئيسي للدول في سعيها المتواصل نحو تحسين مستوى الحياة العامة لألفراد، وقتعد صنا

تقطاب السباعتبارها جزءا من النمو االقتصادي العام. فضال عن ذلك فان صناعة اإلنشاءات مركزا  ومتزايدانموا واسعا 

  ة ورؤوس األموال والمعدات.  البشرية والمادية المتمثلة بالقوى العامل الموارد

برات ختواجه صناعة اإلنشاءات في ليبيا تحديات وصعوبات كبيرة بسبب التطور السريع في عجلة التنمية واالعتماد على 

ختلف ع في مشركات االستثمار األجنبية في نقل التقنية الحديثة في شكل شراكات مع شركات التشييد المحلية لتنفيذ المشاري

جنبية األالشركات  كانت لخبراتونذكر اإلنشائية منها، وهذا ما لمسناه على داخل بيئة العمل بالمشروع حيث القطاعات 

  المقاول بالباطن) الدور البارز والفعال في نشر ثقافة السالمة المهنية داخل الموقع. (

الت امل والذي يتناسب وطبيعة اآلإن برنامج السالمة المهنية يهدف لحماية كل ذي مهنة، من خالل األداء السليم للع

يته من حما لىإوالعدد التي يتم العمل بها وأيضا المواد األولية المستخدمة من قبله أثناء تواجده في مكان عمله، باإلضافة 

د قالتي  التعرض لإلصابات أثناء ذهابه وٕايابه من العمل، كما إن هذا البرنامج معني بحمايته من العوامل الغير مباشرة

بيئة  تساهم في إصابته أو تدهور صحته وبالتالي إصابته باإلمراض المهنية. ومن هنا يتضح إن الهدف األساسي هو وجود

لحفاظ اعمل أمنة خالية من المخاطر تتحقق من خاللها حماية األفراد العاملين من مخاطر المهن التي يزاولونها، كذلك 

من التلف والضياع وذلك عن طريق تطبيق مجموعة من اإلجراءات  على سالمة اآلالت والمعدات والمواد األولية

  ):2013واالحتياطات الوقائية ومنها (الحكومة الليبية، 

 حماية مقومات اإلنتاج البشرية من األضرار الناتجة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك عن طريق إزالة مسببات . 1

 .الخطر وتقليل التعرض له

من  لمادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من معدات وآالت وأجهزة وحمايتهاالمحافظة على مقومات العنصر ا . 2

 التلف، مع تخفيض نفقات صيانتها والمحافظة على الوقت لضائع نتيجة الحوادث واإلصابات.

ة لوقائيتوفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعاملين فيها، وذلك بإيجاد االحتياطات واإلجراءات ا . 3

 .زمةالال

 توفير األموال التي قد تدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من تعويضات ومصاريف عالج ونقل وٕاصالح واستبدال . 4

 المعدات واآلالت التي تتعرض للتلف.

  الحوادث واإلصابات في صناعة اإلنشاءات

البناء في الموقع تعتبر صناعة التشييد واحدة من أكثر الصناعات الخطيرة ففي كل عام يصاب عدد كبير من عمال 

هذه  إال أن 1990قاتلة. وعلى الرغم من أن نسبة الحوادث بدأت في االنخفاض من سنة  إلىتتفاوت إصاباتهم من خطيرة 

بطة ضمان استمرارية سالمة ورفاهية العاملين فيها. فالحوادث المرت إلىالصناعة الزال أمامها طريق طويل حتى تصل 

  لعمل.صحاب اون لها الكثير من التأثيرات الجسيمة المباشرة وغير المباشرة على العاملين وأبالعمل باهظة التكاليف وقد يك
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  إدارة السالمة في صناعة اإلنشاءات

 ا أن كلمخاطره المختلفة، كم إن إدارة السالمة في مواقع التشييد هي تحٍد كبير ألن كل مشروع لديه خصائصه الفريدة و

 هاإليثم يصعب تطوير إدارة السالمة في مواقع التشييد لعدم وجود قاعدة لالستناد نشاط بحد ذاته قصيرا جدا، ومن 

)Gould and Joyce, 2000( قطاعات العمل وأكثرها تسببا في حدوث اإلصابات وينتج  أخطر. ويعد هذا القطاع من

  ذلك عن عوامل أهمها:

مل عآخر ولكل  إلىمكان العمل من مشروع  إن بيئة العمل في قطاع التشييد هي بيئة واسعة مفتوحة يتبدل فيها . 1

 طبيعة تختلف عن األخرى من حيث حجم العمل ونوعه ونشاطه ومراحله.

السرعة المة بعدم مواكبة التكنولوجيا العالية الستخدام اآلالت والمعدات في مواقع التشييد مع برامج وٕاجراءات الس . 2

 يدة الستخدام هذه اآلالت والمعدات.. فانه ينتج عنها مخاطر مهنية عد(Hislop,1999)نفسها 

 ).1994المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية السامة (النحاس،  . 3

رة الطبيعة المؤقتة للعمل اإلنشائي والذي يصعب خالله تشكيل أطر أو توفير عمال يتمتعون بالكفاءة والخب . 4

 المناسبة. 

ا ات العمل الطويلة تسبب عدم التركيز الناتج عن اإلرهاق ممطبيعة بيئة العمل المضغوطة الناتجة عن ساع . 5

  .عدم وجود ثقافة في هذه األوساط إلىباإلضافة يشكل عوامل خطورة عالية. 

  عناصر إدارة السالمة في صناعة اإلنشاءات

  إن العناصر األساسية لنظام فعال ومتكامل إلدارة السالمة هي:

لسالمة ن تخص اإن معظم البلدان في العالم اآلن لديها قواني: صناعة اإلنشاءات .اإلطار القانوني إلدارة السالمة في1

ي ف، 1887، في واستراليا عام 1840المهنية وتعويضات العاملين. فمثال سن قانون تعويضات العمال في ألمانيا عام 

ين . وتشمل هذه القوان1908 ، في أمريكا سن أول قانون تعويضات من قبل الحكومة الفيدرالية عام1897انجلترا عام 

، لمهنيةاألضرار داخل الوظيفة وخارجها وكذلك األمراض المهنية. وتأتي قوانين التعويضات زمنيا بعد قوانين السالمة ا

عام  التي تأسست الدولية العمل منظمة المجال مثل هذا في المتخصصة الهيئات من العديد فعلى المستوى الدولي  تأسست

 بشأن توصية 35و اتفاقية 32المنظمة في مؤتمر العمل الدولي  لها ومنذ تأسيسها اعتمدت التابعة جهزةاأل بمختلف 1919

المة في )؛ واتفاقية الس174منها على سبيل المثال اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم (العاملين،  وصحة سالمة

ة المهنية رقم )؛ واتفاقية خدمات الصح167والصحة في البناء رقم ( )؛ واتفاقية السالمة170استعمال المواد الكيميائية رقم (

  )؛ والتوصيات المرافقة لها.155)؛ واتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم (161(

لعمل الدولية المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث ا منظمة العملتعالج معظم الصكوك التي اعتمدتها 

سات ية. وقد أخذت هذه الصكوك في عين االعتبار التطورات التكنولوجية والعلمية وكذلك تطور الممار واألمراض المهن

  .التنظيمية للعمل داخل الموقع وتتضمن أحكامها التزامات ملزمة وبالغة الدقة



 

49 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 

Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 

Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527إللكرتو�: الرتقيم الدويل املعياري ا

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

 OCCUPATIONAL SAFETY AND)المتحدة الواليات في المهنية السالمة إدارة تأسست 1970 وفي عام

HEALTH ADMINISTRATION (OSHA)) خالل من وذلك للعاملين العمل ظروف وصحة سالمة ضمان ومهمتها 

  NATIONAL)  1979عام  تأسست بريطانيا والتعليم، وفي التدريب، التوعية تطبيق المعايير، توفير

EXAMINATION BOARD IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)  السالمة علي إدارة وتشتمل 

  العمل.  بيئة مخاطر علي السيطرةو  المهنية

الصادر و ، والقوانين المعدلة له بعد ذلك 1957) لسنة  53أما في ليبياـ، فتجلى ذلك في قانون التامين االجتماعي رقم (

 حمايةمنها  القصد االجتماعي للتأمين وطنية منظمة القانون هذا بموجب حيث تأسسبقرار من رئاسة مجلس الوزراء 

) الصادر في 58، والقرار رقم ()1957(قانون التامين االجتماعي،  العمل وٕاصابات المرض حاالت في المستخدمين

أخطار و والذي يلزم الجهات العامة والخاصة بتوفير التغطية التأمينية على العمال ضد أمراض بشأن قانون العمل،  1970

، 1974) لسنة 8مال بقرار من وزير العمل رقم (العوصدرت الئحة حماية صحة وسالمة )، 1970، قانون العمل المهنة (

 يمكن التي الظروف أو العوامل أو المواد أن من للتأكد الالزمة واإلجراءات الوسائل جميع والتي تلزم صاحب المهنة باتخاذ

 وفي سنة )،1974، الئحة حماية صحة وسالمة العمالالعاملين ( صحة على خطر أي تشكل ال العمل بيئة تتضمنها أن

عمل والذي يلزم صاحب ال ) بقرار من رئاسة مجلس الوزراء93رقم (والسالمة العمالية سن قانون األمن الصناعي  1976

لكفيلة اياطات باتخاذ الوسائل العملية المناسبة لمنع األضرار الصحية أو تقليلها في أماكن العمل، كما تلزمه باتخاذ االحت

انون ق، كما صدر )1976والسالمة العمالية، األمن الصناعي ت والمعدات (قانون بحماية العمال من أخطار استخدام اآلال

  منه على ما يأتي:  1وتنص المادة  1973) لسنة 72الضمان االجتماعي رقم (

تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض وٕاصابة العمل ومرض المهنة واليتم والشيخوخة وكذلك "

ي اإلطار هذا في اإلطار القانوني العام أما ف ).1973(قانون الضمان االجتماعي،  ر األمن الصناعي ..."إجراءات وتدابي

ناك هالخاص بالسالمة في مواقع التشييد فليس هناك قانون خاص بالسالمة المهنية في صناعة التشييد في ليبيا وٕانما 

  سلفنا أنفا.  العديد من المواد والبنود الموزعة في بعض القوانين كما أ

عمل يئة الواهم ما تناولته هذه القوانين والتشريعات بصورة عامة حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر ب

طات سواء الحوادث أو اإلصابات أو األمراض المهنية، حيث تحدد مسؤولية صاحب العمل بصيانة اآلالت واتخاذ االحتيا

ستخدام ة عن اتلزمه باتخاذ الوسائل العملية المناسبة لتالفي اآلثار واألضرار الصحية الناتج الكفيلة لحماية العمال، كما

ه الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في األجهزة والمعدات وكما تتضمن هذ إلىالمواد الضارة. كما تهدف 

  ي. الصناع مبادئ عامة عن السالمة المهنية واألمنالقوانين مواد خاصة بإلزام الجهات العامة بان يحتوي نظامها الداخلي 

ثين لين الحديإن أهمية التدريب تنبثق من حقيقة أن نسبة عالية من حوادث الموقع يتعرض لها العام: التدريب و.المعرفة 2

احي لمفتايف يتجنبه. فالعنصر في عملهم، وأسباب ذلك عديدة منها أن العامل ال يعرف بوجود الخطر أو انه ال يعرف ك

تجنب  ودور إدارة السالمة هو توزيع هذه المعرفة واستخدامها استخداما جيدا فمن الممكن (ILO,1961)إذن هو المعرفة 

 ها صلةمعظم الحوادث عن طريق التعليمات والمعلومات والتدريب. وذلك باتخاذ طرقا وأساليب ايجابية واضحة ومتجانسة ل

  مباشرة بالعاملين الذين يتلقونها.
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هم ليتضمن التدريب الفعال تعليم وتوعية أطراف المشروع وال سيما العمال الجدد طرائق العمل اآلمن وشرح المخاطر 

 مهاراتو وتصحيح الممارسات المغلوطة للعمال القدماء، كما يتضمن التدريب استخدام نظم جيدة لتعليم التقنيات الحديثة 

  ممرحلة.العمل وبناء القدرات الفنية وفق خطط واضحة و 

المة امج الستنفيذ بر  إلىيجب أن تدار جميع الموارد من آالت وموارد مالية وبشرية بطرائق تؤدي : .الموارد والتجهيزات3

  بالشكل المطلوب، وبما يحقق عمال آمنا خاليا من الحوادث.

ث لحواد. فقد تنتج ااآلالت: يدخل في اإلنشاءات العديد من التجهيزات الكهربائية والحفارات والرافعات وغيرها . 1

و المهنية عن نقص في التجهيزات أو عدم مالمتها للعمل أو وجود عيوب في األجهزة أو قلة وسائل األمان أ

  االتصال المباشر بين العامل واألجزاء المتحركة من اآللة.

مراض مسببة لألالمواد الخطرة: تحتاج بعض العمليات في صناعة التشييد الستعمال المواد المشعة والمتفجرة ال . 2

 المهنية مثل االسمنت واالسبستوس.

يد التشي تجهيزات الوقاية الفردية: يجب أن تكون ذات مواصفات وقياسات مالئمة، وتعد األجهزة الواقية في صناعة . 3

  بالغة األهمية وعلى رأسها قبعات الرأس واألحزمة الواقية في أماكن العمل المرتفعة وفوق السقاالت. 

ل، ويمكن اف العملإلدارة العليا دور جدري في تحقيق أداء السالمة وتحسينه لجميع أطر : ارة العليا بالسالمة.التزام اإلد4

يعبر عن  إن سلوك اإلدارة ).2003تلخيص مسؤولية اإلدارة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة (البخاري وقابقلي، 

  ثل:مقدار التزامها بمسائل السالمة وتشجيعها عليها م

 تشجيع ومكافئة العامل الذي يمضي فترة طويلة دون أن يتعرض لحادث. - أ

 تقديم جوائز لمدراء المشاريع الذين يتقنون العمل وٕادارة السالمة. -ب

 تدريب العمال الحديثين على طرائق العمل اآلمن. -ت

  االستثمار الفعال لخبرة قسم السالمة عند وجوده. -ث

  السابقةالدراسات 

 Factors affecting safety performance onبعنوان وهي : ),1999Sawacha & Othersدراسة (ـ 1

construction sites الدراسة هذه . هدفت"بريطانيا في اإلنشاءات مواقع في السالمة تطبيق على المؤثرة بمعنى "العوامل 

 عواملعدة هناك  الدراسة أن نتائج أبرزمن  .المهنية السالمة تطبيق على المؤثرة المختلفة العوامل على التعرف إلى

كما  التقنية. االقتصادية والعوامل الشخصية والعوامل العمر والعوامل وهي عامل المواقع في السالمة على تؤثر مختلفة

 وتحقيق الحوادث تقليل على يساعد المهنية السالمة أدوات استخدام كيفية العمال على أن تدريب إلىأشارت النتائج 

 بتحديد مسئولية اإلدارة اهتمام حيث من التنظيمي العامل هو السابقة العوامل بين من األهم العامل ويعتبر السالمة،

 السالمة برامج تنفيذ متابعة على الخطر والعمل مصادر وتحديد العاملين وتوعية الخطط بوضع واهتمامها المهنية السالمة

  .الحوادث بابعلى أس للتعرف الالزمة التقارير بعمل واالهتمام المهنية
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 اتالصناع قطاع في منشآت المستخدمة المهنية والسالمة األمن إجراءات واقع "بعنوان ):2006(المغني،  دراسةـ 2

في  ةالتحويلي الصناعات قطاع منشآت تعيشه الذي الواقع على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ".غزة قطاع في التحويلية

 وتحديد ،ةالمهني والصحة الخاصة بالسالمة والقوانين واللوائح األنظمة وتوفير طويروت بتطبيق التزامها حيث من غزة قطاع

 بأصحا من المعلومات جمع تم غزة، قطاع في المنشآت الصناعية على الرقابة في الخارجية الجهات تلعبه الذي الدور

ما  جنتائ من الدراسة إليه توصلت ام أهم ومن .شخصاً  285 العينة حجم بلغ حيث من خالل االستبانة الصناعية المنشآت

 :يلي

 هيلالتأ المهنية وبين مستوى والصحة السالمة فعالية إجراءات بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة وجود 

 .والصناعية الرقابية المؤسسات صعيد على

 يروتطو  وتوفير يقتطب وبين السالمة المهنية إجراءات فعالية إحصائية بين داللة ذات ارتباطيه وجود عالقة 

 .والصناعية الرقابية المؤسسات مستوى على بالسالمة المهنية الخاصة والقوانين واللوائح األنظمة

 ال قابيةالر  المنشآت وأن .المهنية أمور السالمة بمراقبة المختصين المفتشين وجود إلى الصناعية تفتقر المنشآت 

  .المهنية السالمة قواعد بتطبيق الصناعية آتالتزام المنش عدم حالة في تأديبية إجراءات تتخذ

 . هدفتبعنوان "مدى تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية في قطاع اإلنشاءات بليبيا" :)2013دراسة (اللطيف، ـ 3

اجههم على مدى تطبيق شركات التشييد لمعايير الصحة والسالمة المهنية ونقاط القصور وما يو  التعرف إلى الدراسة هذه

ها في لالسبل الكفيلة لحماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات المعرض  البرامج، وتحديدعقبات في تنفيذ هذه  من

 بينت نتائج مشارك. 44الموقع. تكونت العينة من مجموعة متنوعة من المشاركين في صناعة البناء والتشييد عددها 

ي الغياب الواضح لمفتش إلىيط والنوعية والتدريب، باإلضافة الدراسة وجود قصور في إدارة السالمة من حيث التخط

 السالمة داخل الموقع.

  المنهجية

  منهج الدراسة .1

الدراسة  الدراسة واثبات فرضياتها في الجانب النظري لتحقيق أهداف ةفي تناول مشكل الوصفي المنهج اعتمدت الباحثة على

ي التحليلي المنهج الوصف إلى الصلة، أما في الجانب التطبيقي فاستندتبعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات 

ل االتصاو من خالل تصميم استبانة كأداة رئيسية للدراسة كما تم الحصول على بعض البيانات من خالل الزيارات الميدانية 

لخاصة اة على بعض التساؤالت المباشر مع إدارة المشروع والمقابالت الشخصية مع األفراد الذين شملتهم العينة لإلجاب

  بالدراسة.
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  مجتمع وعينة الدراسة .2

دارة يتكون المجتمع المستهدف من الدراسة من مختلف اطر العمل القائمة على تنفيذ مشروع مجمع قرجي االستثماري (اإل

انات على داة جمع البي. ووزعت أ2019العليا، الجهة المنفذة، العمال، الفنيين، المشرفين)، وقد أجريت هذه الدراسة سنة 

الطالع ااستبانة، وبعد  58) استبانة وبعد تجميعها استعيد منها 60بلغ عددها ( عينة عشوائية من أفراد مجتمع الدراسة

، وبذلك بحوثين على جميع األسئلة الموجودة داخلها) استبانات لعدم جدية اإلجابة من قبل الم6عليها وتفحصها استبعد (

  . من الحجم الكلي لعينة الدراسة %86.66وبنسبة بلغت  استبانة )52(ات الصالحة للتحليل يكون عدد االستبان

  أداة الدراسة .3

ة حول ) فقر 38(األدب النظري والدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة (االستبانة) وقد تضمنت االستبانة  إلىتم االستناد 

تقنين  في رهاالجوانب المختلفة لتقييم إجراءات السالمة القائمة من حيث تطبيق األنظمة واللوائح والقوانين والسياسات ودو 

بة اإلنشاءات، وقد روعي في إعدادها اقتصارها على البيانات المطلو وضع األمن والسالمة وتحسين األداء في صناعة 

ن تكون ملغرض الدراسة واستيفاءها من قبل الشركات المنفذة للمشروع. وقد قسمت االستبانة إلى قسمين رئيسيين كل قسم ي

  عدد من الفقرات كالتالي:

سة والتي ت حول الخصائص العامة لعينة الدرا) فقرا4( يتضمن الديموغرافية) والبيانات الشخصية ( القسم األول: 

  تعكس العمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية واالختصاص الوظيفي.

  .) فقرة موزعة على أربعة مجاالت38(مجاالت الدراسة ويتضمن  القسم الثاني: 

  صدق أداة الدراسة .4

وذلك بعرض ، دق المحتوى (الصدق الظاهري)صمن خالل تم التحقق من صدق محتوى أداة جمع بيانات هذه الدراسة، 

ذلك األداة بعد تصميمها على مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال اإلدارة والمهتمين بمناهج البحث العلمي، وك

اة، خبير ومتخصص في مجال اإلحصاء التطبيقي، وقد تفضلوا مشكورين بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم حول محتويات األد

  .التعديالت المناسبة وٕاجراء المالحظات بهذه األخذ تمّ  بعض الفقرات حيث على اللغوية التعديالت بعض إجراء مع

 الدراسة ثبات أداة .5

نباخ ا كرو ألف اّتَبَعت الباحثة القياس اإلحصائي للتحقق من ثبات أداة القياس (االستبانة)، وذلك من خالل تطبيق معادلة

  ).1نتائج كما هي مبينة في جدول (لمجاالت األداة األربع، وكانت ال
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  االستبانةثبات  كرونباخ لقياسمعامل ألفا ): 1جدول (

 المتغير  ت
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل 

 الثبات %

 91.1  0.911  14  .يةمدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهن  1

2  
 المةألنظمة والقوانين المتعلقة بالسمدى التزام العاملين باللوائح وا

 .المهنية في بيئة العمل
8  0.79  79.0  

  84.1  0.841  9  .مدى االلتزام بتدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية  3

4  
مدى االلتزام بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط 

  .العمل
7  0.827  82.7  

  92.7  0.927  38  إجمالي الفقرات

). حيث 0.911، 0.79) بان قيم معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة تراوحت بين (1يتضح من الجدول (

 ةاألدا أن إلى يشير ، وهي قيم ثبات عالية جدًا في العرف اإلحصائي، وهذا0.927سجلت قيمة ألفا لجميع المجاالت 

  .الثبات وصالحة للتطبيق الميداني من عالية بدرجة تتمتع

  النتائج

  نتائج تحليل البيانات المتعلقة بخصائص مفردات عينة الدراسة .1

ن ات يمكتمت اإلشارة سابقًا إلى أن القسم األول من قائمة االستبانة خصصت لألسئلة العامة، والتي تهدف إلى جمع بيان

  لتالي:من خاللها التعرف على خصائص عينة الدراسة، ولقد تم تحديد هذه الخصائص وبيانها كا

  ): يوضح عينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية2جدول رقم (

 النسبة% العدد لعينة الدراسة الخصائص الشخصية

 العمر

 17.3 9 سنة 30إلى  20من 

 40.4 21 سنة 40إلى  31من

 28.8 15 سنة 50إلى  41من 

 13.5 7 سنة فأكثر 51من 

  100.0  52 المجموع

 17.3  9 دبلوم متوسط/ ثانوي  
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  المؤهل العلمي

 

 15.4 8 دبلوم عالي

 57.7  30 بكالوريوس

 9.6  5 مؤهل عالي

  100.0  52 المجموع

 سنوات الخبرة

 11.5 6 سنوات 5اقل من 

سنوات إلى  5من 

 سنوات10
26  50.0 

 20سنة إلى  11من 

 سنة
10 19.2 

 19.2 10 سنة فأكثر 21من 

  100.0  52 المجموع

 ص الوظيفياالختصا

 13.5  7 إداري/ مكتبي

 30.8  16 مهندس

 23.1 12 فني

 32.7  17 مشرف

  100.0  52 المجموع

نة، س 40إلى  31% من أفراد العينة تراوحت أعمارهم من40.4) عينة الدراسة حسب العمر أن 2تبين نتائج الجدول رقم (

 لعينةا ألفراد الدراسية أما بالنسبة للمؤهالت %،28.8ت سنة) بنسبة بلغ 50إلى  41يليهم الذين تتراوح أعمارهم (من 

 كالوريوسالب على الحاصلين المشاركين فئة سجلت العينة، حيث أفراد بين المعتدل غير التوزيع تشير إلى فأنها المدروسة،

ينة، بينما ألفراد الع% من المجموع الكلي 57.7األكبر من بين المؤهالت العلمية لعينة الدراسة، والتي بلغت نسبة  النسبة

 % من9.6% من إجمالي العينة، في حين كانت نسبة حملة الدبلوم العالي  17.3المتوسط  الديبلومبلغت نسبة حملة 

  حضيت فئة المؤهل العالي (الماجستير، الدكتوراه ) بأقل نسبة في عينة الدراسة. إجمالي العينة المدروسة، و

وات على سن10إلى  5) حيازة من لهم خبرة تتراوح من 2الخبرة فتبين نتائج الجدول (أما توزيع عينة الدراسة حسب سنوات 

قد حازوا سنوات) ف 5%، وبالنسبة إلى من لهم سنوات خبرة قليلة (أقل من 50النسبة األكبر من عينة الدراسة والتي بلغت 

فتكاد تكون بعض التخصصات  %. أما توزيع عينة الدراسة حسب االختصاص الوظيفي11.5على نسبة قليلة بلغت 

  % من أفراد عينة الدراسة.32.7متقاربة النسب وسجلت أعلى نسبة للفنيين والتي بلغت 
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  نتائج تحليل بيانات مجاالت الدراسة واختبار الفرضيات ـ عرض2

  ـ نتائج تحليل بيانات مجاالت الدراسة1ـ2

-One Sample Tللعينة الواحدة  Tوتم استخدم اختبار تم إحصائيًا احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية كما 

Test وذلك الختبار فقرات كل مجال من مجاالت االستبيان، ومعرفة معنوية (داللة) آراء المشاركين في الدراسة على ،

  ) كمستوى دال على جميع االختبارات اإلحصائية. 0.05محتوى كل فقرة، وتم اختيار مستوى الداللة اإلحصائية (

  )(مدى التزام اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهنية: مجال األولال

  ) نتائج التحليل كالتالي:3يبين جدول رقم (

  للمجال األول T): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 3جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

داللة ال

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يتضمن الهيكل التنظيمي لإلدارة قسم خاص 

  .بالسالمة
  موافق  * 0.000  11.060  0.85  4.31

2 
تتبع اإلدارة سياسة واضحة لتحقيق نظام برنامج 

 .السالمة المهنية
  موافق  * 0.000  4.769  1.22  3.81

  محايد  0.569  0.574-  1.21  2.90 .توجد لدى اإلدارة خطة مكتوبة للسالمة 3

4 
تقوم اإلدارة باالستعانة بعناصر متخصصة في مجال 

 .السالمة من خارج الشركة
  موافق  * 0.020  2.396  1.27  3.42

5 
يتم توفير الجهد اإلداري لتطبيق إجراءات السالمة 

 .المهنية
  موافق  * 0.010  2.675  1.24  3.46

6 
ات السالمة يتم توفير اإلمكانيات الفنية لتطبيق إجراء

 .المهنية
  موافق  * 0.000  3.850  1.19  3.63

7 
يتم توفير اإلمكانيات المالية لتطبيق إجراءات 

  .السالمة المهنية
  موافق  * 0.001  3.365  1.19  3.56

8 

هناك تنسيق من قبل اإلدارة العليا مع الجهات 

حكومية أو وزارة العمل بشأن تطبيق ومراقبة إجراءات 

  .صفة دوريةالسالمة المهنية ب

  محايد  0.908  0.116-  1.20  2.98
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9 
هناك فريق داخل بيئة العمل يقوم بالمتابعة المستمرة 

  .لسير نظام السالمة بالمشروع
  موافق  * 0.000  4.159  1.17  3.67

10 
تتوفر خبرات وكفاءات متخصصة تساعد في وضع 

  .لنظام األمن والسالمة بالمشروع استراتيجية
  موافق  * 0.017  2.466  1.35  3.46

11 

تقوم إدارة السالمة بإعداد تقارير دورية تزود بها 

اإلدارة واألقسام بالبيانات الحديثة بخصوص المخاطر 

واإلصابات واألمراض المهنية التي يتعرض لها 

 .العاملين بالمشروع

  موافق  * 0.002  3.263  1.36  3.62

12 
يوجد توثيق للحوادث واإلصابات بالموقع من حيث 

  .وأسبابها حجمها
  موافق  * 0.000  7.751  1.07  4.15

  موافق  * 0.000  5.115  1.25  3.88  .والمعدات لآللياتيوجد قسم صيانة متخصص  13

14 
مقابلة مع مقاولي الباطن للتأكد من فهمهم  إجراءيتم 

  .واستيعابهم إلجراءات السالمة المهنية
  موافق  * 0.006  2.874  1.11  3.44

 0.05ستوى المعنوية * دال إحصائيًا عند م

ـ  2.90( ما بين) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول ألداة الدراسة تراوحت 3يتبين من معطيات الجدول رقم (

كل والتي تنص على "يتضمن الهي (1) الفقرة وجاءت متوسطة، ) بدرجة3، 8( الفقرتين ) وبدرجة مرتفعة باستثناء4.31

لى عمما يدل  ،(0.85)معياري  وانحراف (4.31) حسابي بمتوسط ص بالسالمة" بالمرتبة األولىالتنظيمي لإلدارة قسم خا

اك موافقة وهذا يعني أن هن 3أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

 تنص والتي ةواألخير  الرابعة عشر بالرتبة (3) الفقرة تبدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. فيما جاء

)، مما يدل على أن ( 1.21) وانحراف معياري  (2.90حسابي بمتوسط على "توجد لدى اإلدارة خطة مكتوبة للسالمة"

فقة واوهذا يعني أن هناك م 3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  وبدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة.

يئة نية في بالمه المجال الثاني: مدى التزام العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة

  العمل

  :) نتائج التحليل كالتالي4يبين جدول رقم (
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  للمجال الثاني Tونتائج اختبار ): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري 4جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يحتوي النظام الداخلي لشركتكم على أحكاما 

 .متعلقة بالسالمة
  موافق  * 0.000  9.871  0.90  4.23

2 
 تطبق اللوائح والقوانين والتشريعات المحلية 

  .والدولية المتعلقة بالسالمة المهنية
  موافق  * 0.000  4.061  1.23  3.69

3 
تفرض عقوبات رادعة على مخالفي لوائح 

  .األمن والسالمة بالمشروع
  محايد  0.237  1.197-  1.04  2.83

4 
هنالك لوائح وقوانين تطبق مبدأ التأمين 

  .والتعويض للعاملين
  موافق  * 0.022  2.362  1.17  3.38

5  

ي وزارة العمل لإلدارة العليا معلومات تعط 

كافية عن قوانين ولوائح السالمة في مواقع 

  .التشييد

2.42  0.87  -4.776  0.000 *  
غير 

  موافق

6 
يوجد دليل للقوانين واألنظمة والتعليمات  

  .الخاصة بالسالمة على مستوى ليبيا
  محايد  0.364  0.916  1.21  3.15

7  

ابات السبب األكثر شيوعًا في اإلص 

بالحوادث هو قلة المعرفة بإجراءات السالمة 

  .المهنية

  موافق  * 0.000  8.223  1.15  4.31

8 

تطوير األنظمة والقوانين الخاصة بالسالمة  

المهنية يساهم بشكل كبير في تقليل حوادث 

  .العمل

  موافق  * 0.000  18.796  0.63  4.63

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثاني ألداة 4ئج التحليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (أظهرت نتا

"  والتي تنص على (8) ) وبالدرجات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، حيث جاءت الفقرة4.63ـ  2.42( ما بينتراوحت 

 سطبمتو  ىم بشكل كبير في تقليل حوادث العمل " بالمرتبة األولتطوير األنظمة والقوانين الخاصة بالسالمة المهنية يساه

جة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على در  ،( 0.63) معياري  وانحراف  (4.63 ) حسابي

  ذه الفقرة. محتوى ه وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على 3الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 
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كافية عن قوانين  على " تعطي وزارة العمل لإلدارة العليا معلومات تنص والتي واألخيرة الثامنة بالرتبة (5) الفقرة فيما جاءت

 )، مما يدل على أن متوسط درجة(0.87) وانحراف معياري  (2.42حسابي بمتوسط ولوائح السالمة في مواقع التشييد"

ن قبل أفراد وهذا يعني أن هناك عدم موافقة م 3لفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي االستجابة لهذه ا

  العينة على محتوى هذه الفقرة.

  المجال الثالث: مدى االلتزام بتدريب العاملين على إجراءات السالمة المهنية 

  ) نتائج التحليل كالتالي:5يبين جدول رقم (

  للمجال الثالث Tمتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ): ال5جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
يساهم التدريب على وسائل السالمة  

 .المهنية في تفادي الوقوع في الحوادث
  موافق  * 0.000  18.904  0.66  4.73

2 
تقام دورات تدريبية للعاملين في  

  .مجال األمن الوقائي والسالمة المهنية
2.50  1.18  -3.056  0.004 *  

غير 

  موافق

3 

تقام دورات تدريبية للعاملين الجدد في  

مجال األمن الوقائي والسالمة المهنية 

  .قبل تمكينهم من العمل

2.31  1.04  -4.804  0.000 *  
غير 

  موافق

4 

تدريب على أداء المهام تعتقد أن ال 

بشكل جيد واستعمال المعدات بصورة 

سليمة ضرورة لتحسين أداء السالمة 

  .في المشاريع

  موافق  * 0.000  6.214  1.23  4.06

  محايد  0.483  0.707-  1.37  2.87  .تقدم اإلدارة مكافآت للعمل الجيد  5

6 

يتم منح جوائز سالمة للعاملين عندما  

تعرض يمضي فترة طويلة دون ال

  .لحادث

2.46  0.92  -4.232  0.000 *  
غير 

  موافق

7  

يتم منح جوائز سالمة لمديري   

الورشات عند قدرتهم على تنظيم 

  .العمل وٕادارة السالمة

2.38  1.14  -3.892  0.000 *  
غير 

  موافق
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8 
تلقيت تدريبا على إجراءات السالمة   

  .من قبل جهات خارجية
1.92  1.12  -6.949  0.000 *  

غير 

  قمواف

9 
هنالك حوادث سابقة لوفاة أحد   

  .العاملين
2.27  1.33  -3.962  0.000 *  

غير 

  موافق

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث ألداة 5أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (

نية والتي تنص على " يساهم التدريب على وسائل السالمة المه (1) )، حيث جاءت الفقرة4.73ـ  1.92( ما بينتراوحت 

 مما يدل على أن ،(0.66)معياري  وانحراف (4.73) حسابي بمتوسط في تفادي الوقوع في الحوادث" بالمرتبة األولى

وافقة موهذا يعني أن هناك  3) وهي متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد

  بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. 

ل جهات على " تلقيت تدريبا على إجراءات السالمة من قب تنص والتي واألخيرة التاسعة بالمرتبة (8) الفقرة فيما جاءت

د قعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة  )، مما يدل(1.12 ) وانحراف معياري  (1.92حسابي بمتوسط خارجية "

توى هذه وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على مح 3نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  الفقرة.

  المجال الرابع: مدى االلتزام بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل 

  ) نتائج التحليل كالتالي:6(يبين جدول رقم 

  للمجال الرابع T): المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 6جدول رقم (

  الفقرة ت
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

  المعياري

إحصاءه 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

االتجاه 

  السائد

1 
هنالك التزام بتوفير أدوات ووسائل 

  .العملالوقاية الشخصية في محيط 
  موافق  * 0.000  9.223  0.96  4.23

2  

يتم وضع التعليمات واإلرشادات 

المناسبة على المعدات المتروكة ليال 

على الطريق وعلى مسافة مناسبة 

  .قبلها وبعدها

  موافق  * 0.000  5.759  1.20  3.96

3  
هناك التزام بوضع عالمات توضيحية 

تبين األماكن والمواد الخطرة الموجودة 
  موافق  * 0.000  16.648  0.64  4.48
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  .بالموقع

4  
يتم صيانة المعدات واآلالت قبل 

  .استخدامها من قبل العاملين
  موافق  * 0.000  7.584  1.12  4.17

5  

تتم الرقابة والتفتيش المستمر على 

التزام العاملين الستعمال أدوات 

  .ومعدات السالمة داخل المشروع

  موافق  * 0.025  2.318  1.26  3.40

6  
فحص وسائل السالمة واختبارها يتم 

  .قبل استعمال العاملين لها
  موافق  * 0.000  4.645  1.34  3.87

7  

يوجد داخل المشروع عيادة طبية تقوم 

باإلسعافات األولية للعاملين عند 

  .حدوث إصابة

2.23  1.15  -4.831  0.000 *  
غير 

  موافق

 0.05* دال إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

لدراسة ا) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الرابع ألداة 6حليل اإلحصائي المبين بالجدول رقم (أظهرت نتائج الت

والتي تنص على " هناك التزام بوضع عالمات توضيحية تبين  (3) )، حيث جاءت الفقرة4.48ـ  2.23تراوحت مابين (

ما يدل م ،(0.64)معياري  وانحراف (4.48) حسابي وسطبمت األماكن والمواد الخطرة الموجودة بالموقع " بالمرتبة األولى

ن هناك وهذا يعني أ 3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد على درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة. 

سعافات على " يوجد داخل المشروع عيادة طبية تقوم باإل تنص والتي واألخيرة السابعة بالمرتبة (7) الفقرة فيما جاءت

جة )، مما يدل على أن متوسط در (1.15 ) وانحراف معياري  (2.23حسابي بمتوسط األولية للعاملين عند حدوث إصابة "

ن قبل أفراد ن هناك عدم موافقة موهذا يعني أ 3االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الموافقة المتوسطة (المحايد) وهي 

  العينة على محتوى هذه الفقرة.

  ـ اختبار الفرضيات2.2

 السالمة راءاتإج يةوفعالالفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية 

  .المهنية في المشروع قيد الدراسة

  ية في صورة إحصائية كالتالي:قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرض

0H: السالمة إجراءاتة العليا بالسالمة المهنية وفعالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة 

  .المهنية
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1
H: السالمة إجراءات عاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام اإلدارة العليا بالسالمة المهنية وف 

  .المهنية

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 7جدول رقم (

 إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح
الداللة 

 اإلحصائية
  النتيجة

رفض   * 0.000  5.254  0.814  3.59
0H  

  0.05عند مستوى المعنوية  * دالة إحصائياً 

ة وان قيم 0.814بانحراف معياري مناظر له  3.59أن المتوسط الحسابي المرجح  7)(  نالحظ من خالل بيانات الجدول

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  5.254إحصاءة االختبار 

وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3 المتوسط الحسابي المرجح أكبر من
1H مما يدل ،

  على قبول الفرض القائل بـ: تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق قواعد وٕاجراءات السالمة المهنية.

ة صة بالسالمت الخااللوائح واألنظمة والقوانين والتشريعاالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق 

  في المشروع قيد الدراسة. المهنية السالمةالمهنية وفعالية إجراءات 

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H: مة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظ

 .المهنية السالمةوفعالية إجراءات 

1
H:  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق اللوائح واألنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية وفعالية

  .المهنية السالمةإجراءات 

 للفرضية Tوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ): المت8جدول رقم (

  النتيجة الداللة اإلحصائية إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح

رفض   * 0.000  6.316  0.664 3.58
0H  

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

 وان قيمة 0.664بانحراف معياري مناظر له  3.58أن المتوسط الحسابي المرجح  (8)جدول نالحظ من خالل بيانات ال

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  6.316إحصاءة االختبار 

وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من 
1H مما يدل ،

  ل.ة العمعلى قبول الفرض القائل بـ: يلتزم العاملين باللوائح واألنظمة والقوانين المتعلقة بالسالمة المهنية في بيئ
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في المشروع  نيةالمه السالمة إجراءاتالفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية 

  قيد الدراسة.

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H:  المهنية السالمة إجراءاتال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تدريب العاملين وفعالية.  

1
H: المهنية السالمة إجراءاتة بين تدريب العاملين وفعالية توجد عالقة ذات داللة إحصائي.  

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 9جدول رقم (

  النتيجة الداللة اإلحصائية إحصاءة االختبار االنحراف المعياري المتوسط المرجح

قبول   0.115  1.605-  0.749 2.83
0H  

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

 وان قيمة 0.749بانحراف معياري مناظر له  2.83) أن المتوسط الحسابي المرجح 9نالحظ من خالل بيانات الجدول (

 ، مما يشير إلى0.05وبما أن هذه القيمة أكبر من مستوى المعنوية  0.115ئية بداللة إحصا -  1.605إحصاءه االختبار 

، مما يدل على قبول الفرض القائل بـ: عدم التزام اإلدارة العليا بتدريب العاملين على 0Hعدم رفض الفرضية الصفرية 

  إجراءات السالمة المهنية.

 فعاليةمل و يط العتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في مح الرابعة:الفرضية 

  إجراءات السالمة المهنية في المشروع قيد الدراسة.

  قامت الباحثة بإعادة صياغة الفرضية في صورة إحصائية كالتالي:

0H:  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل وفعالية إجراءات

  .السالمة المهنية

1
H: ة واألمان في محيط العمل وفعاليةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير وسائل السالمة والوقاي 

  .إجراءات السالمة المهنية

 للفرضية T): المتوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري ونتائج اختبار 10جدول رقم (

 حصاءة االختبارإ االنحراف المعياري المتوسط المرجح
الداللة 

 اإلحصائية
  النتيجة

رفض   * 0.000  7.039  0.782 3.76
0H 

  0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 

وان  0.782بانحراف معياري مناظر له  3.76) أن المتوسط الحسابي المرجح 10نالحظ من خالل بيانات الجدول  (

و قيمة  0.05وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوى المعنوية  0.000بداللة إحصائية  7.039قيمة إحصاءة االختبار 
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وقبول الفرضية البديلة  0H، مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 3المتوسط الحسابي المرجح أكبر من 
1H مما يدل ،

  االدارة العليا بتوفير وسائل السالمة والوقاية واألمان في محيط العمل. على قبول الفرض القائل بـ: تلتزم

  االستنتاجات

وارتباط إحصائي بين جميع فقرات مجاالت  ثباتوجود عالقة ذات  على أظهرت نتائج تحليل مجاالت الدراسة . 1

في  سالمة المهنيةجميع المجاالت لها تأثير في دراسة مدى فعالية إجراءات ال على أناالستبانة. وهذا يدل 

 مشاريع التشييد. 

ن ينها وبيشكل الفعال، حيث ال يوجد تعاون بة بتطبيق إجراءات السالمة ليس بن التزام اإلدار أعلى تبين النتائج  . 2

 أي جهة حكومية بشأن وضع خطة مكتوبة واضحة للسالمة المهنية داخل نطاق المشروع.

ح في بعض قوانين ولوائ راتإنما فقا خاص بصناعة التشييد عدم وجود دليل مستقل للسالمة المهنية في ليبي . 3

 السالمة بوزارة العمل. 

 ها.عدم وجود برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين الجدد سواء داخل بيئة العمل او خارجعلى بينت النتائج  . 4

 عدم وجود عيادة طبية متخصصة داخل بيئة العمل. . 5

   التوصيات

 سالمة المهنية داخل موقع التشييد.العمل على وضع لوائح وشروط لل . 1
أسوة بالدول األخرى من أجل اتخاذ مستقل للسالمة المهنية في القطاع اإلنشائي وضع وٕاعداد سياق وطني  . 2

 .ضمان صحة العمال وسالمتهمالعمل و التدابير الضرورية لتحسين ظروف 
ي األمنعمل الفية تتضمن طرائق ستوياتهم الوظيإجراء دورات تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين بمختلف م . 3

وعي خبراتهم ومهاراتهم التقنية وتنمية ال تطوير العمل وبما يضمن لهم الحماية الالزمة من مخاطر  ،وقائي

 الصحي لديهم.

 .ضرورة توفير عيادة طبية داخل الموقع تقدم اإلسعافات األولية في حال وقوع إصابات . 4

ل امج، مثالمة المهنية بين أصحاب العمل والعمال ويمكن اعتماد عدة بر لسالتأثير اإليجابي لزيادة التوعية حول  . 5

  . الكتيبات وعية اإلعالمية، والمؤتمرات، وحمالت الت

  المراجعالمصادر و 

  العربية  المراجع
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