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 المستخلص

للتوصل لهذا الهدف شملت الدراسة ثالثة  الصحية.هدفت الدراسة لمعرفة أثر السالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات 

العوامل التنظيمية للسالمة المهنية  المهنية،الخصائص الشخصية للسالمة  عناصر أساسية من عناصر السالمة المهنية:

تم توزيعه  الذي االستبيانالدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومعتمدة على أداة  استخدمت للسالمة المهنية. والعوامل الهندسية

بعد التحليل اإلحصائي خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها:  على عينة الدراسة من العاملين بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة.

الرضاء عن العمل يدفع للتعرف على معايير  :الموافقة فيبالمستشفى وتمثلت هذه  للسالمة المهنيةتتوفر الخصائص الشخصية 

التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية  ذلك:في المستشفى ويتمثل  للسالمة المهنيةالعوامل التنظيمية  تتوفر السالمة المهنية.

توفر لوحات إرشادية لكيفية  المهنية. وكذلكمنشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة  صحيحة. وتتوفر

)جودة  المكان بوجود ية فإنها تتوفر في المستشفى خاصة في تميزعن العوامل الهندس أما السالمة المهنية.تطبيق إجراءات 

المساحة، ) ومراعاة المتطلبات األساسية لغرف األشعة التشخيصية التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(.

رات واألشعة من حيث جودة ، سمك الحوائط لمنع التسرب اإلشعاعي.......الخ(. وكذلك مراقبة المبنى خاصة المختباألرضية

أفادت النتائج بأن توفر العوامل السابقة )من  للعاملين. كمادرجة السالمة واألمان  التجهيزات،المكان وصالحيته من جودة 

التالية: العاملين بالمستشفى وتتمثل في أهم العناصر  في أداء دهندسية( تساعتنظيمية وعوامل  شخصية، وعواملخصائص 

  اإلنتاجية.اعد السالمة المهنية يقلل من األخطاء الطبية. االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد في زيادة بقو مااللتزا
 

 السالمة المهنية، أداء العاملين، المنظمات الصحية، مستشفى الملك فهد العام، محافظة جدةالكلمات المفتاحية: 
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The impact of occupational safety on the performance of workers in health organizations 

(Applied Study on King Fahd General Hospital in Jeddah) 

 

Abstract 

The objective of the study was to investigate the impact of occupational safety on the 

performance of health organization personnel. To achieve this objective, the study included three 

basic elements of occupational safety: personal characteristics of occupational safety, regulatory 

factors of occupational safety and engineering factors of occupational safety. The study used the 

analytical descriptive method and is based on the questionnaire tool that was distributed to the 

study sample from the employees of King Fahad Hospital in Jeddah. After the statistical 

analysis, the study came out with several results: The personal characteristics of occupational 

safety are available in the hospital. Occupational safety. Occupational safety regulatory factors 

are available in the hospital: the disposal of medical waste in correct scientific ways. 

Publications and manuals on how to apply occupational safety measures are available. It also 

provides guidance boards on how to implement occupational safety measures. As for the 

engineering factors, they are available in the hospital, especially in distinguishing the location 

(ventilation quality, lighting, fire protection, etc.) and taking into account the basic requirements 

of diagnostic radiology rooms (surface, floor, wall thickness).... etc). As well as the control of 

the building, especially laboratories and radiation in terms of the quality of the place and its 

validity of the quality of equipment, the degree of safety and safety of the workers. The results 

also indicate that the availability of the above factors (personal characteristics, regulatory factors 

and engineering factors) helps in the performance of hospital staff and are the most important 

elements of the following: Compliance with occupational safety rules reduces medical errors. 

Adhering to safety rules helps increase productivity.  

Keywords: Occupational safety, Employee performance, Health organizations, King Fahd 

General Hospital, Jeddah governorate 
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 اإلطار العام للدراسة .1

 مقدمة:. 1.1

مع مطلع هذا القرن ازدادت الضغوط والتحديات التي تواجه المنظمات والسيما المستشفيات والمراكز الصححية، وهحي 

حوهحا. لقحد تصحاعدت قحوت التغييحر فحي محواطن كثيحرة ضغوط وتحديات عديدة، داخلية وخارجية، تؤثر في بقاء تلك المنظمات ون

وتبدلت األوضاع بسرعة متناهية، وقد فرضت على إدارة المنظمات اتخاذ الترتيبات الالزمة وعمل الدراسحات المتالحقحة لتقحويم 

ودة العاليحة فحي فعالية تلك المنظمات. وتشمل عملية التقويم في المستشفيات والمراكز الصححية تحوفير الخحدمات الصححية ذات الجح

المقام األول، ومواجهة الظروف العادية والطارئة خارج وداخل المستشفى في المقام الثاني، مما يعني ضرورة وجحود إجحراءات 

مسبقة تتضمن التخطيط والتنظيم والتنسيق واالتصاالت واالستعدادات لمواجهتهحا للححد محن أثارهحا السحلبية، وكحذلك التغلح  علحى 

د من فعالية مواجهة المشكالت، إذ يتطل  ذلك وجود برنامج متطور للصحة  والسالمة المهنية في المنظمات الصعوبات التي تح

و لما قد تتعحر   ( لما تحويه من عاملين ومباني وتجهيزات بحاجة لتوفير الصحة المهنية،7341الصحية بصفة عامة )العنزي،

 أو الزائرين للمستشفيات من أخطار على حياتهم إليه المباني أو العاملين داخل تلك المبني او المرضى

تهدف إلى إيجاد بيئة عمل آمنة عن طريق اتخاذ مجموعحة محن اإلجحراءات واالحتياطحات الوقائيحة  والسالمة المهنيةإن الصحة    

اءات الوقائية )إجراءات السالمة المهنية(، وبيئة عمل خالية من المخاطر، ويمكن إيجادها فقط عن طريق تطبيق مجموعة اإلجر

جميع هذه اإلجحراءات يجح  أن يكحون لهحا  المختلفة من تقنية، وإجراءات صحية واجتماعية وتربوية وتنظيمية واقتصادية وغيرها.

 م(.1177)عبود، طابع الوقاية وأن تكون موجهة نحو منع وإزالة مسببات الحوادث وإصابات العمل واألمرا  المهنية

يومياً مع الكثير من الحاالت المرضية ويستملون العديد من األجهزة في تقديم الرعايحة الصححية ممحا وكون العاملين يتعاملون     

 تطبيحق السحالمةاألمحرا  المعديحة لهحم، لحذا فإنحه محن األهميحة أن يكحون  انتقحاليعرضهم لخطحر تلحك األجهحزة أو يكونحوا عرضحة 

 مهمته في حماية العاملين في هذه المنظمات الحيوية.دوره و عالية، ألداءفاعلية  الصحية ذاالمهنية في المنظمات 

أداء العححاملين بالمنظمححات الصحححية ممثلححة  السححالمة المهنيححة علحىممحا سححبق ذكححره فححإن الدراسحة الحاليححة سححتلقي الضححوء علحى أثححر   

 . بمحافظة جدةبمستشفى الملك فهد العام 
 

 البحث:مشكلة . 1.1

ة والضحرورية فحي المنظمحات الصححية وهحي مطلح  ضحروري لافحراد والجماعحات المهنية من القضايا الملححالسالمة  تعتبر

وهي تمثحل اإلطحار العحام الحذي يححد محن األخطحار التحي قحد تصحي   ،التي تعمل في هذه المنظمات نظراً لطبيعة أعمالهم وواجباتهم

حافظحة علحى مكمحا تهحتم بال ،محن األخطحار هؤالء األفراد أثناء تأديتهم عملهم مثل األمرا  المعدية واإلصابة باألشعة وغيحر ذلحك

صحتهم خاصة في حالة حدوث أوبئة أو أمرا  قاتلة ال قدر هللا قد تودي بحياتهم، وهذا بحد ذاته يتطل  توفر عوامحل سالمتهم و

 الصحة المهنية بشكل مستمر،و بمستويات عالية بالمنظمات الصحية.السالمة و

 المهنيححة فححيالسححالمة  أن ضححوابطفححي المنظمححات الصحححية إال أنححه يالححح   المهنيححةوللصحححة للسححالمة  وبححالرغم مححن هححذه األهميححة

  التالي:جاءت هذه الدراسة من أجل اإلجابة على السؤال  الكافي. لذلكتكن بالقدر  الصحية لمالمنظمات 
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 في المنظمات الصحية؟  أثر السالمة المهنية على أداء العاملينما 

 ألسئلة التالية:تتفرع ا السؤال الرئيسومن هذا 
 

 أسئلة الدراسة:. 1.1

 .بالمنظمات الصحية والسالمة المهنيةهل توجد عالقة بين الخصائص الشخصية  -7

 .بالمنظمات الصحية والسالمة المهنيةتوجد عالقة بين العوامل التنظيمية هل  -1

 .المهنية بالمنظمات الصحيةوالسالمة  هل توجد عالقة بين العوامل الهندسية -4

 

 اف الدراسة:أهد. 1.1

 الهدف الرئيسي:  

    في مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة  على أداء العاملين السالمة المهنية أثرالتعرف على 

 تتفرع األهداف التالية: الهدف الرئيسومن هذا 

 .على أداء العاملين بالمنظمات الصحيةالمهنية للسالمة بين الخصائص الشخصية  معرفة العالقة .7

 للسالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية. العوامل التنظيمية العالقة بينمعرفة  .1

 للسالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية. بين العوامل الهندسية معرفة العالقة .4

 

 ونموذجها: متغيرات الدراسة وتعريفها. 1.1

 ير المستقل وفيما يلي توضيح لهما:تتمثل متغيرات الدراسة في المتغير التابع والمتغ

 :أداء العاملين بالمنظمات الصحية المتغير التابع:

بالطريقة الصحيحة، ولقياس هذا  إليهمالمسندة بالمهام والواجبات والمسؤوليات  الصحيةيقصد به قيام العاملين بالمنظمة و

مة المهنية بمسئولياتهم ومهامهم، شعور العاملون في العاملين بالسال )التزام األسئلة منهاعدد من  المتغير تم تحديد من

 المستمر والتدقيق بما يحقق السالمة والصحة المهنية بالمستشفى( االهتمامالسالمة المهنية بأنهم يؤدون مهنة مهمة، 

 وتعريفها: المستقلالمتغير  محاور

 منها:وهي عديدة على السلوك واألداء  تؤثروالتي للعاملين بالمنظمة الصحية  هي الخصائص الفردية الشخصية:الخصائص 

 الدافعية للعمل واإلنجاز في المنظمة الصحية.  -

 وهي مجموعة الخصائص العديدة التي تشكل الفرد الشخصية:  -

 اإلدراك: وهو المعالجة االنتقائية للمعلومات التي تفضي إلى سلوك الشخص.  -

 مدت طويل.وهو تعديل السلوك بصورة مستمرة ول التعلم:  -

 (م1119الباقي، )عبد الرضا الوظيفي: وهو االتجاهات التي يكونها الفرد نحو عمله -

 وهذه الخصائص الخمس تشترك في أنها تؤثر كلها على السلوك واألداء.
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قسحم السحالمة  السالمة المهنية الصحادرة محن بإجراءات ومهاميلتزم العاملون ولقياس هذا المتغير تم تحديد عدد من األسئلة منها: )

رضا العاملين عحن الححوافز مقابحل أدائهحم  جهود كبيرة من قبل العاملين في تفقد معدات وأجهزة السالمة المهنية، بالمستشفى، بذل

 (بما يعزز من دافعيتهم نحو العمل

بهححا، ومححدت وجححود  تتمثححل فححي الححنمط اإلداري المتبححع فححي المنظمححة الصحححية، واألهححداف والسياسححات المتبعححة التنظيميللة:العوامللل 

ولقيححاس هححذا المتغيححر تححم تحديححد عححدد مححن األسححئلة  اإلسححتراتيجيات الموضححوعة مححن قبلهححا لحمايححة العححاملين مححن األمححرا  المعديححة

، يتوفر لوحات إرشحادية لكيفيحة تطبيحق إجحراءات المهنيةالسالمة ت إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات يتوفر منشورات وكتيبا:)منها

 (السالمة المهنيةدورية للتأكد على تطبيق إجراءات  اجتماعات، يتم عقد المهنيةلسالمة ا

التعححر  للمخححاطر  والحمايححة مححنمخححاطر األمححرا  المعديححة  الحمايححة مححنتححوفير بيئححة عمححل آمنححة مححن حيححث  الهندسللية:العوامللل 

وأنظمحة تحوفر معحدات الحتحكم  كحذلكالمهنيحة ووالتحكم في هندسة التصميم للحماية محن المخحاطر  المشعة،الفيزيائية مثل المصادر 

 تحتاج إلى تخصص هندسي دقيق. العمل وهي مهاراتفي مكان  واالحتواء وغير ذلك التهوية

 نموذج الدراسة:. 1.1

 ( نموذج الدراسة ومتغيراتها المستقلة والتابعة1يبين الشكل رقم )

 ( نموذج الدراسة1الشكل )

 المتغير المستقل          

 دات الصحة المهنيةمحد         

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:. 1.1

 .بالمنظمات الصحية وأداء العاملين للسالمة المهنية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الشخصية -7

 الصحية.بالمنظمات  وأداء العاملينللسالمة المهنية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية -1

 بالمنظمات الصحية. وأداء العاملينللسالمة المهنية  داللة إحصائية بين العوامل الهندسية توجد عالقة ذات -4

 

 البحث:أهمية . 1.1

 تبدو أهمية هذا البحث من الناحية النظرية والتطبيقية في مجموعة الجوان  التالية:

 األهمية النظرية: .1.1.1

مححن خححالل عححر  يححة وأهميتهححا فححي المنظمححات الصحححية المهنالسححالمة  تقححديم إطححار نظححري عححن مفهححوم إلححى يسححعي هححذا البحححث

داخححل وخححارج هححذه  والسححالمة المهنيححةالتصححورات النظريححة والتوجهححات الفكريححة المناسححبة التخححاذ وتطبيححق إجححراءات الصحححة 

 فاعلية.ال زيادة فيالمنظمات، مما يمنحها القدرة علي 

 العوامل الهندسية

 العوامل التنظيمية

أداء العاملين  الخصائص الشخصية 
 بالمنظمات

 الصحية

 المتغير التابع 
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 األهمية التطبيقية أو العملية:. 1.1.1

بالمنظمحات المهنية  تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تسهم في تحديث وتطوير إجراءات السالمةيسهم هذا البحث في    

 هححةلمواج السحالمة المهنيححةيترتح  عليححة وضححع سياسحات وإجححراءات متطححورة تهحدف إلححي زيحادة فاعليححة إجححراءات  ، ممححاالصححية

 الظروف العادية والطارئة. في المنظمات هذه المشكالت التي تواجه

المهنية في معرفة محددات الصحة المهنية بهذه  بالسالمةما تساعد نتائج هذا البحث المنظمات الصحية والجهات المعنية ك

 المنظمات. 

 منهج الدراسة:.  1.1

يسحتخدم الباححث المحنهج الوصحفي التحليلحي الحذي يعبحر عحن سحوف في ضوء أهداف الدراسة واألسئلة التي تحاول اإلجابحة عنهحا، 

أنهحا تسحعى لمعرفحة  رقميحة، حيحثعلحى صحورة نوعيحة أو كميحة  المحراد دراسحتهاالدقيق والتفصيلي للظحاهرة االجتماعيحة الوصف 

 المهنية بالمنظمات الصحية.  السالمةمحددات 

 مجتمع وعينة الدراسة:. 1.1

وسيتّم ( فئاتهم، الفنيين، اإلداريين وهم )األطباء بجميع بمدينة جدةالعام الملك فهد  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بمستشفى 

 طبقية لمجتمع الدراسة ممثلة لمجتمع البحث والجدول أدناه يوضح كيفية تحديد العينة وحجمها. عينة عشوائية أخذ

 ( مجتمع الدراسة وعينتها1جدول )

 العينة النسبة المئوية  المجتمع  الفئة 

 51 %71 511 بجميع فئاتهم طباءألا

 719 %71 7199  الفنيين

 77 %5 135 اإلداريين

 151 %15 1937 اإلجمالي

 

 العينات اإلحصائية الموضحة أعاله أصولتم تحديد عينة الدراسة من خالل 

 

 األساليب اإلحصائية:. 1..1

الحزم  برنامج وفرهايتم إخضاع البيانات للتحليل اإلحصائي باستخدام الحاس  من خالل بعض األسالي  اإلحصائية التي 

 :وهي SPSSإلحصائية 

  الحسابية.المتوسطات 

  المعيارية.االنحرافات 

 بيرسون.معامل االرتباط  

 T Test .اختبار 

 مربع كاي الختبار الفرضيات 
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 حدود البحث:. 11.1

 وذلك وفقا لما يلي: وزمنية.مكانية،  ،تتمثل حدود الدراسة في حدود

  حدود مكانية:. 1.11.1

 .جدة العام بمدينة على مستشفى الملك فهد لهذه الدراسةتتمثل الحدود المكانية 

  حدود زمنية:. 1.11.1

 م.1171 -هـ 7341ه الدراسة هي العام الدراسي الحدود الزمنية لهذ
 

 هيكل البحث:. 11.1

 المقدمة واإلطار العام للبحث. األول:الفصل 

 الفصل الثاني: أدبيات الدراسة والدراسات السابقة.

 منهجية البحث. الفصل الثالث:

 الفصل الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج.

 والتوصيات. واالستنتاجات ةالخامس: الخالصالفصل 

 

 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة. 1

 الي: كما يتناول الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوعها ويكون ذلك على النحو الت ،يتناول هذا الفصل أدبيات الدراسة تمهيد:

 أدبيات الدراسة:. 1.1

 تعريف السالمة المهنية:

وقاية العحاملين  بأنهاالمهنية المشتركة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في السالمة المهنية  السالمةعرفت لجنة 

 والنفسية.الفسيولوجية  يةمن الناحفي بيئة عمل مالئمة  ممن كافة المخاطر في أماكن العمل ووضع العاملين واالحتفاظ به

مجموعة محن المبحادو والقواعحد التحي يحتم بموجبهحا حمايحة المحوارد البشحرية علحى اخحتالف نوعيحاتهم وطبيعحة أعمحالهم محن  هيأو 

أخطار المهن التي يزاولونها سواء الماديحة الفسحيولوجية أو النفسحية وذلحك محن خحالل وضحع وتنفيحذ ومتابعحة برنحامج آمحن وحمايحة 

كن بواسطته تقليل عدد الحوادث واإلصابات التي يتعر  لها العاملون فحي مكحان العمحل أو منحع ححدوثها أثنحاء تحأديتهم مناس  يم

ويتم وضع برنامج الحماية عن طريق دراسة كل عمل وتحليله لمعرفة المخاطر أو االصابات التي يتعر  لهحا الفحرد  ،ألعمالهم

 (  م1171زكي،وتوفير الوسائل التي تمكن من حمايته )

م السالمة المهنية كما نالح  على مفهومين فرعيين همحا مفهحوم الصححة ومفهحوم السحالمة وفيمحا يلحي توضحيح بسحيط وويشمل مفه

 المفهومين:لهذين 
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 السالمة:

تعددت تعحاريف السحالمة وتنحوع بتنحوع مصحادر المخحاطر الناتجحة عحن الحيحاة الحضحارية المعاصحرة فالسحالمة تعحرف بأنهحا كافحة 

جراءات والجهود المبذولة من أجل منحع وقحوع المخحاطر فحي المنشحصت الصحناعية باسحتخدام الوسحائل الفنيحة والتقنيحة التحي تمنحع اإل

الخطححر أو تقلححل مححن آثححاره الضححارة مححن أجححل المحافظححة علححى صحححة وسححالمة العححاملين والمحافظححة علححى المكاسحح  االقتصححادية 

  (7345،)حسان

ا مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع حوادث وإصابات العمل واألمحرا  المهنيحة وهناك من يعرف السالمة على أنه

للحفاظ علحى عناصحر اإلنتحاج محن التلحف والضحياع ك وهنحاك محن يعحرف السحالمة  ،وتحقيق ظروف عمل آمنة خالية من المخاطر

مهنيحة أو تقحديم وسحائل الوقايحة واإلسحعاف محع المهنية بأنها ك كل إجراء يتخذ للححد أو لتخفحيض محن ححوادث العمحل واألمحرا  ال

 ( م1177،)العقايلةتوفير ظروف مناسبة للعمل 

وهنححاك مححن عححرف السححالمة المهنيححة تلححك النشححاطات واإلجححراءات اإلداريححة الخاصححة بوقايححة العححاملين مححن المخححاطر الناجمححة عححن 

 (م1171العيدان،)ألمرا  والحوادث األعمال التي يزاولونها ومن أماكن العمل التي قد تؤدي إلى إصابتهم با

 الصحة:

و التحي يكحون سحببها إمحا  ،يقصد بها حماية الموارد البشرية من األمرا  الجسدية والنفسية المحتمل إصابتها بها في مكان العمحل

حيحث تحتم  ،الحزمننفسه وهذه األمرا  ال تححدث فحوراً إنمحا محع محرور  )الوظيفة(أو طبيعة العمل  ،أو الفرد ،المناخ المادي العام

إنمحا تححدث بشحكل تراكمحي أي بمعنحى أخحر يعنحي  ،اإلصابة بها نتيجة التعر  المستمر لمسبباتها وهذا يعني أن حدوثها ليس آنيا

 ( م1171العيدان،))خلود الفرد من األمرا  الجسدية والنفسية(  مفهوم الصحة

 :األهداف العامة التي تسعى السالمة المهنية إلى تحقيقها

ة العنصححر البشححري مححن اإلصححابات الناجمححة عححن مخححاطر بيئححة العمححل وذلححك بمنححع تعرضححهم للحححوادث واإلصححابات حمايحح -7

 واألمرا  المهنية.

الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشصت وما تحتويحه محن أجهحزة ومعحدات محن التلحف والضحياع نتيجحة  -1

 للحوادث.

لصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخحاطر للعنصحرين توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة وا -4

 والمادي.البشري 

تستهدف السالمة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت اآلمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد  -3

ات الحياة مع أدوات ومحواد وآالت يكمحن بحين ثناياهحا من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروري

الخطر الذي يتهحدد حيحاتهم وتححت ظحروف غيحر مأمونحة تعحر  حيحاتهم بحين وقحت وآخحر ألخطحار فادححة وهكحذا تكحون 

 السالمة.

تخفيض النفقات المتعلقة بوقت العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العمل واألمرا  المهنية وتكاليف اسحتبدال العامحل  -5

 وتدري  من يحل محله والنفقات التي تترت  عن ذلك من تأخير في إنجاز العمل ومواعدي التسليم.
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خلق الوعي لدت العاملين فيما يتعلق باألسالي  والطرق اآلمنة ألداء العمل وأهمية االلتحزام بقواعحد السحالمة والتحي محن  -9

 .ين وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهمشأنها تدعيم السالمة والصحة المهنية وكذلك رفع معنويات العامل

ومصحارف  تعويضحاتتخفيض تكلفة إنتاج الخدمة وذلك بتوفير األموال التحي قحد تحدفع نتيجحة وقحوع ححوادث العمحل محن  -1

 .عالج ونقل وإصالح واستبدال المعدات واألجهزة أو المنشصت التي تتعر  للتلف والدمار

 وتشمل أنظمة البناء واإلضاءات والصوت والتهوية ودرجة الحرارة المناسبة. :تحسين بيئة العمل الفيزيائية -1

تحأمين وإنشحاء أنظمححة األمحن والسحالمة التقنيححة: وتشحمل أنظمحة اإلنححذار واإلطفحاء التقنيحة وكححذلك أنظمحة ووسححائل وأدوات  -9

 .م(1171)زكي، الحماية الشخصية

 بيئة العمل اآلمنة:

ال وممحا  ،وذلحك بسحب  قضحائهم وقتحا طحويال داخحل تلحك البيئحة ،حياة العدد من العاملين والموظفينتعد بيئة العمل ركنا أساسياً في 

أن وجححود بيئححة آمنححة تتمتححع بوجححود وسححائل الحمايححة مححن المخححاطر علححى اخححتالف أنواعهححا وتححوفر وسححائل الوقايححة لجميححع  ،فيححه كشحح

ؤسسة حيث أنها تؤدي إلى حماية العاملين من الححوادث المختلفحة العاملين فيها تعد حافزاً مهما للعامل ومقوما أساسيا لنجاح أي م

 والقليل من اإلصابات مما يزيد من اإلنتاجية في العمل وخفض عدد الساعات المفقودة نتيجة الغياب بسب  المر  أو اإلصابة.

يثة والتي تحظى حاليا باهتمام وتكون سالمة بيئة العمل من الجوان  والمقومات المهمة في نجاح المؤسسات ومنشصت العمل الحد

علححى كفححاءتهم وأدائهححم وبالتححالي نجححاح  أن رضححا العححاملين فححي المؤسسححة علححى بيئححة العمححل يححنعكس اعتبححارعححالمي متزايححد علححى 

 .المؤسسات

ة وبرامج ويتم تقييم بيئة العمل على العديد من الجوان  والمعايير المطبقة في المنشأة أو المؤسسة مثال أسالي  وممارسات اإلدار

التدري  والتطوير والسياسات المحفزة للنجاح ودعم العمل الجماعي وعالقة الرؤساء والمرؤوسين وأسالي  غرس االنتماء بحين 

الموظفين ووسائل الترفيه والجوان  االجتماعيحة للمحوظفين وأسحرهم إلحى غيحر ذلحك محن معحايير وعوامحل جاذبحة تسحهم فحي رضحا 

 يد من الكفاءات والعناصر البشرية المتميزة للعمل في المؤسسة.وسعادة الموظفين واجتذاب المز

 :المرض المهني

وذلحك محن جحراء التعامحل محع محادة  ،هو حالة االعتالل الصحية التي تصي  العامل تؤدي إلى تقليل كفحاءة أححد أعضحائه الجسحمية

 .أو الحيوية أو غيرها ،أو التعر  ألحد العوامل الفيزيائية ،كيميائية

 :يتلخص إن السالمة المهنية بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية على النحو اآلتي من هنا

 اإلنسان داخل المؤسسة وخارجها. -7

 المواد الخام والمواد المنتجة. -1

 .المعدات وأدوات اإلنتاج -4

 (7435حسان،)البيئة المحيطة من ماء وهواء وتراب 

 منة في المسسسات الصحية:شروط بيئة العمل اآل

 مة المنشآت والمباني:سال -1
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  يج  أن تكون كافة المباني واإلنشاءات من مواد غير قابلة لالشتعال بما في ذلك السقوف األساسحية والمسحتعارة ويمنحع

 اسححتخدام المححواد التححي تشححتعل أو تطلححق غححازات ضححارة عنححد تعرضححها للحححرارة أو فححي مححواد العححزل وأن تكححون الهياكححل

 .اإلنشائية مقاومة للحريق

  يجهز المبنى الرئيسي للمستشفى والمباني التابعة مثل العيحادات إذا كانحت مسحتقلة بحالمزالق الهندسحية والمصحاعد لتيسحير

 تحرك المعوقين بسهولة وأمان.

 يجحح  عححدم اسححتعمال األدوار الواقعححة تحححت مسححتوت سححطح األر  غرفححا لتنححويم المرضححى أو مسححتودعات للتخححزين أو 

ويمكن استخدامها كمواقف للسيارات  ،مطابخ أو أماكن لتجهيز الوجبات أو مطاعم للعامة أو للعاملين أو ورش للصيانة

وإذا تحوفرت مخحارج الطحواري الكافيحة يمكحن  ،أو للمختبرات الطبية أو غرف للتصوير الطبي أو لحفح  الملفحات الطبيحة

 .ني كقاعات للمحاضرات واالجتماعاتاستخدامها بعد موافقة القيم المختص بالدفاع المد

   محن  طحوارومن جهة وكمستشحفى  كملجأالستخدامه  قبو()يخصص في كل مستشفى طابق تحت مستوت سطح األر

العامححة وعناصححر المقاومححة ضححد القصححف والتلححوث ويجهححز  المخححاب جهححة ثانيححة علححى أن تتححوافر فيححه كافححة اشححتراطات 

 بالخدمات والمواد الالزمة.

 مواد تغطية األرضحيات غيحر قابلحة لالشحتعال وأن تكحون التصحاقها بحاألر  كحامالً لتفحادي تعثحر المحرور  يج  أن تكون

 فوقها.

  يج  توفير نظام مانع للصحواعق ويجح  االلتحزام بالمواصحفات القياسحية السحودانية أن وجحدت أو العالميحة المعتمحدة فيمحا

 يتعلق بسالمة التمديدات الميكانيكية والكهربائية.

 يقسم المبنى تبعحا لوضحعه إلحى قطاعحات يحتم فصحلها بواسحطة ححواجز أو جحدران مقاومحة للحريحق بهحد  :ات الحريققطاع

 .م(1111)الوهيبنالحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع آلخر ولتسهيل المكافحة ولتيسير عملية اإلخالء

 :سالمة المعامل والمختبرات -1

تسحرب  ،التسمم بالكيماويحات ،جري في وسط ال يخلو من المخاطر المتعددة ومنها حدوث حرائقإن العمل في المعامل التحليلية ي

ححروق الجلحد والعحين  ،الصدمة الكهربائية ،الزجاج المنكسر ،غازات سامة أو مهيجة ناتجة عن التحضيرات أو التجارب العملية

عامل نفسها وغيرها من المخاطر وإن العمحل فحي مححيط آمحن واألخطار الميكانيكية الخاصة ببيئة الم اإلشعاعيةوالتعر  للمواد 

وخال من المخاطر داخل المعامحل والمختبحرات محن األهحداف الهامحة التحي يسحعى إلحى تحقيقهحا العحاملون والمسحئولون عحن العمحل 

 ،فحي وقتنحا الحاضحر كما أن تجهيزات المعمل من ناحية السحالمة واألمحان محن أولويحات المنحاهج اإلداريحة السحليمة ،داخل المعامل

فالعمل في بيئة سليمة صحية خالية من المخاطر تؤدي إلى الحصول على مخرجات ونتحائج دقيقحة وذات مصحداقية عاليحة موثحوق 

وهححذا كلححه ال تححأتي إال بوضححع معححايير قياسححية للسححالمة واألمححان داخححل المعامححل تتححيح للعححاملين العمححل بأمححان  ،فيهححا وقابلححة للتطبيححق

 :االتيتحاف  على مستوت عالي من جودة العمل المعملي وتشمل المعايير  وظروف عمل جيدة

 .تركيبة المنشأة والبنية التحتية 

 معايير األجهزة واألدوات. 

 وبقية المواد ،والكواشف ،معايير إدارة المحاليل. 
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 معايير آلية كتابة التقارير. 

 .معايير دليل العمل في جمع العينات 

 در الخارجية.الخدمات الداعمة من المصا 

 .معايير األدلة التشغيلية 

 .معايير برنامج السالمة المخبرية 

 .معايير برنامج إدارة الجودة المخبرية 

 م(1177)عبود،معايير برنامج مكافحة العدوت في المختبرات. 

 اإلدارة السليمة للنفايات الطبية: -1

 تعريف النفايات الطبية:

عناية بالمرضحى داخحل المرفحق الصححي أو خارجحه وفحي حالحة تلوثهحا بحدم وسحائل جسحم هي كل المواد المستخدمة للتشخيص أو لل

 المريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويج  التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق واألفران والتعقيم وغيره.

لطبيحة الناتجحة عحن عمليحات التشحخيص أو المخلفات الطبية الناتجة عن العناية الصحية بالمرضحى فحي المستشحفيات أو المخلفحات ا

التحاليل الطبية بمعامل والمختبرات الطبية تحتوي على كميحات كبيحرة محن المحواد الخطحرة المعديحة ذات اآلثحار الصححية الضحارة 

 .لافراد العاملين والمحيطين لهم وأحياناً كثيرة للمرضى أنفسهم فتسب  لهم أمرا  أخرت غير التي دخلوا بها لذلك

ه المخلفات تحتوي على مواد معدية من ميكروبات وفيروسات سحريعة االنتشحار ومحواد ححادة ملوثحة بسحوائل المرضحى وأيضحا هذ

أو  الخحاط الحتوائها على مواد كيماوية خطحرة علحى اإلنسحان وقحد تسحب  طفحرات وتشحوهات لاحيحاء بالبيئحة المحيطحة والتعامحل 

 العحدوت وفتاكحةوجروح خطيرة وذلك لوجود عوامل تؤدي إلى ميكروبات شديدة التعر  للمخلفات الطبية قد ينتج عنه أمرا  

 :لإلنسان وألسباب كثيرة منها

 وجود مواد شديدة السمية للخاليا البشرية تسب  موتها أو طفرات لها. (7

 وجود أدوية وكيماويات خطرة. (1

 .وجنود مواد مشعة مهلكة (4

 وجود مواد حادة وقاطعة لانسجة البشرية. (3

 نفايات الطبيعة حسب خطورتها:أنواع ال

 .نفايات عادية وهي التي ال تشكل أي خطورة على جسم اإلنسان -7

 :لالتينفايات خطرة وسامة وتنقسم  -1

  الجراحية(بقايا غرف العمليات ) باثولوجيهنفايات  

  الجراحة(الناتجة عن مستلزمات )نفايات ملوثة  

  األشعة(بقايا غرف )نفايات مشعة  

 ة العالمية للنفايات في المستشفيات:تصنيف منظمة الصح

  العامة(النفايات )النفايات الطبية غير الخطرة  -7
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 األدوات الحادة. -1

 غير األشياء الحادة المعدية( )النفايات المسببة للعدوت  -4

 النفايات الكيميائية والطبية. -3

 .م(1111)خليل،غيرها من النفايات الخطرة الطبية -5

 :الصحيةفي المستشفيات والمراكز  النفاياتإدارة متطلبات السالمة للعاملين في  -1

 عمل الفحص الطبي عند االلتحاق في العمل والفحص الدوري المستمر. -7

 في العمل الموضوعية من قبل اإلدارة. المهنيةالتقيد بكافة شروط السالمة  -1

 .ارتداء تجهيزات الوقاية الشخصية أثناء العمل -4

  المختصة(عة من قبل إدارة المستشفى والجهات الموضو) الصحيةتطبيق اجراءات السالمة  -3

 .(7349)الشمرانيااللتزام في تسجيل كل األحداث والحوادث في سجل السالمة المخصص للعمل -5

 :الطبيةاألشخاص األكثر عرضة لإلصابات من النفايات 

 .األطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمرفق الصحي -7

 .المرضى ومن ثم الزائرين للمرفق الصحي -1

 .العاملين والعامالت بالنظافة والمغسلة ونقل القمامة داخل المستشفى أو المركز الصحي -4

 .م(1111)الوهي ،عمال المكبات أو المحارق أو األليات لهذه النفايات -3

 المعايير واالشتراطات في الطوارئ: -1

 :اإلخالء الطارئ

إخالء )أو وقوع كارثة فعلية ( إلى منطقة أمنة مثل  ،لوجود تهديد لوقوع خطر)هو عملية نقل األشخاص من منطقة خطيرة 

إخالء مدينة لتوجد إعصار  1إخالء منطقة لوقوع فيضان بها أو تهديد بقصف  –مبنى الشتباه وجود قنبلة فيه أو لحدوث حريق 

 إليها أو لتلوثها بمواد صناعية خطيرة.

 أو بعد حدوث الكارثة( ،أثناء الكارثة ،قبل الكارثة)ومن هذا يتضح أن اإلخالء يتم 

 .هي األبواب التي تؤدي إلى الخروج المعتاد من المستشفىالمخارج: 

 هي األبواب المعدة للخروج من غير المعتاد في مواجهة الحاالت الطارئة. :مخارج الطوارئ

م من القطاعات التي هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع األشخاص الذين يتم إخالئه :مناطق التجمع

 يحدث بها الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات الالزمة لهم وتنقسم إلى نوعين:

 :مناطق التجمع الداخلية -1

يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويج  أن تتصل هذه 

على األقل يؤديان مباشرة إلى خارد المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ويج  أن يتوفر فيها سبل  المناطق بطريقي نجاة

األمان والتهوية الكافية وتستخدم هذه األماكن في تجمع األشخاص الذين يتم إخالئهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر على 

لتي تخدمها وتجهيزها بالالفتات اإلرشادية واألسهم واللوحات أن تتم عملية اإلخالء بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات ا
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التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه األماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حال استفحاله ال قدر 

 هـ(7319 ،لمستشفيات السعوديةالئحة السالمة في ا)هللا فيتم على الفور إخالء األفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية 

 

 

 مناطق التجمع الخارجية: -1

هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حس  طاقته االستيعابية ويج  أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية المؤدية 

 ،الخدمات العامة إليها إليها وأن يتوفر فيها كافة وسائل األمن والسالمة والتهوية الطبيعية وأن يتيسر وصول سيارات وفرق

الئحة السالمة في )ويتم في هذه المناطق تجميع شاغلي المبنى عن طريق المخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند الضرورة 

 هـ( 7319 ،المستشفيات السعودية

 معدات مكافحة الحريق في المستشفيات: -1

 معدات اإلطفار اليدوية. -7

 طفايات يدوية جميع الطوابق 

 كيبات الثابتة التر -1

 .شبكة خرائط مطاطية جميع الطوابق -

 .م مربع7111أو طابقين بمساحة تزيد عن  41طوابق وبارتفاع أقل من  4شبكة فوهات جافة أعلى من  -

 .فقط واللوبي(الهول )شبكة فوهات خارجية أماكن التجمعات في المستشفى كاالستقبال وأماكن االنتظار  -

 :ةاألنظمة التلقائية الثابت – 4

شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق السرداب وجميع طوابق المستشفى واألماكن المحددة حس  ما جاء في  -

 األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق.

 .م(1111)الوهي ،شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرت أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدام المياه  -

 :معدات إنذار الحريق

 .نذار يدوي في جميع الطوابقشبكة إ -

شبكة إنذار تلقائي في جميع الطوابق خاصة التي ليها بها مرشات مياه إطفاء الحريق والممرات كذلك في أماكن  -

 الخطورة الخاصة ومجاري التكييف.

 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في المستشفيات:

 .يقالخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحر -7

 نظام التهوية حس  المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني. -1

  الطوارو(مخارج )عالمات إرشادية مضاءة وسبل الهروب  -4

  الطوارو(مخارج )شبكة إنارة للطوارو الممرات وسبل الهروب  -3

 (.م1111خليل،)المستشفى مصدر احتياطي للكهرباء لجميع أقسام  -5
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 الدراسات السابقة:. 1.1

هحدفت إلحي رفحع مسحتوي التحدري   :أثراء أفراد آمن المستشفيات على تحقيحق السحالمة المهنيحة :بعنوانما أجرت العنزي دراسة ك

باختيححار أفححراد امححن وسححالمة تتححوافر فححيهم االشححتراطات المناسححبة، ورفححع مسححتوي اهتمححام المستشححفيات بتححوفير تجهيححزات السححالمة 

صفي باالعتماد على االستبانة أداة لجمع البيانات، تم اختيار العينة بأسحلوب المسحح الشحامل المهنية.وقد استخدم الباحث المنهج الو

ألفححراد السححالمة المهنيححة بالمستشححفيات األهليححة، أمححا عينححة الدراسححة التححي تححم سحححبها مححن المستشححفيات الحكوميححة فقححد تححم اختيححارهم 

نيحة فحي المستشحفيات الحكوميحة. وقحد تبحين محن نتحائج الدراسحة أهميحة بالطريقة العشوائية البسيطة أفرد محن العحاملين بالسحالمة المه

وجححود أفححراد السححالمة المهنيححة فححي المستشححفيات، كمححا أوضحححت الدراسححة أن أغلحح  المستشححفيات تححؤمن تجهيححزات السححالمة المهنيححة 

ضحح محن خحالل نتحائج الدراسحة والوقاية من الحريق، وأن هناك أقلية من المستشفيات ال تعطي الموضوع االهتمام الكافي، كمحا ات

عدم االهتمام من قبل إدارات المستشفيات بتوفير تجهيزات السالمة المهنية الشخصحية ألفحراد السحالمة المهنيحة، وتبحين محن خحالل 

نتائج الدراسة أيضاً عدم توافر اشتراطات التوظيف في أفراد السالمة المهنية بالشكل الكافي. كما أتضحح عحدم تناسح  عحدد أفحراد 

السالمة المهنية مع متطلبات العمحل فحي المستشحفيات، وأوضححت النتحائج عحدم ححرص إدارات المستشحفيات علحى التكحريم المحادي 

والمعنوي إلفراد السحالمة المهنيحة الحذين يقومحون بحأداء أعمحال مميحزة، وعحدم اهتمحام إدارات المستشحفيات بتأهيحل وتحدري  أفحراد 

تطوير وتحسحين بحرامج التحدري  فحي فتحرات  ضرورة استخدام أجهزة ومعدات حديثة. :تيوأوصت الدراسة باآل السالمة المهنية.

 هـ(7341)العنزي، منتظمة، اختيار المواد التي تتناس  مع متطلبات المنشأة

: وعححي المرضححى بححإجراءات السححالمة المهنيححة الوقائيححة بعنححوان مسحححية للمستشححفيات بمدينححة الريححا  أجححرت الشححمراني دراسححة

التعحرف علحي محدي إسحهام الوسحائل المختلفحة، ومنهحا الوسحائل اإلعالميحة، فحي زيحادة وعحي المرضحي  هدفت علىيات،   بالمستشف

بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، والتعرف على محدي وعحي المرضحي بحاألمور المختلفحة التحي تحؤثر فحي السحالمة 

ي أهميحة العوامحل المختلفحة ومنهحا الحدور الوقحائي الحذي يقحوم بحه القحائمون علحى المهنية الوقائيحة بالمستشحفيات، والتعحرف علحى محد

السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات في زيادة وعي المرضي بها. وقد تم استخدام المنهج الوصفي باالعتماد علحى محنهج المسحح 

وائية محن المرضحي فحي كحل محن المستشحفيات خاصة بهذا الغحر . أجريحت الدراسحة علحى عينحة عشح استبانةاالجتماعي باستخدام 

الحكومية والمستشفيات الخاصة في الريا . وقد تبين من خالل النتائج اقتنحاع المبححوثين بمحدي إسحهام الوسحائل المختلفحة ومنهحا 

ن أهحم هحذه الوسائل اإلعالمية بدرجة متوسطة في زيادة وعي المرضي بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، وتبين ا

الوسائل فائدة للمرضي هي وسيلة ك اللوحات اإلرشاديةك. كما تبين إدراك المبحوثين بدرجة كبيرة للمعوقات التي تؤثر سحلباً فحي 

توعية المرضي بإجراءات السالمة المهنية الوقائية بالمستشفيات، وأظهرت أن أهم المعوقات من وجهة نظر المبحوثين هو عحدم 

وعي بإجراءات السالمة المهنية من قبحل المرضحي. وتبحين محن خحالل نتحائج الدراسحة أيضحا أن محن أهحم األسحباب القناعة بأهمية ال

. بالمستشحفىالتي تؤدي إلى وقوع حوادث للمرضي بالمستشفيات هو عدم تقيد المرضي بتعليمحات السحالمة المهنيحة اثنحا تواجحدهم 
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وقائي من قبل القائمين على السالمة المهنيحة بالمستشحفيات فحي زيحادة وعحي وقد اتفق المبحوثون بدرجة كبيرة على أهمية الدور ال

يسححاعد علححى  المستشححفىالمرضححي بححإجراءات السححالمة المهنيححة، وظهححر أن اختيححار أمححاكن اللوحححات اإلرشححادية والملصححقات داخححل 

 توعية المرضي بإجراءات السالمة المهنية. 

عزيز دور إدارات السالمة في حاالت األزمحات والكحوارث وكحذلك وضحع وأوصت الدراسة بضرورة وجود مدربين متفرغين وت

 هـ(.7349خطط مستقبلية وهمية تصورية تستدعي التدخل من إدارات السالمة)الشمراني،

 ممارسحة الحقحن المحأمون لحدت العحاملين فحي الرعايحة الصححية بمحافظحة الغربيحة بمصحر: :واعد إسماعيل وآخرون دراسة بعنوان

راسة على تقييم الحقن المأمون لدت العاملين في الرعاية الصحية ومالحظة كيفية إعطحاء الحقحن محن خحالل مراقبحة هدفت هذه الد

أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.بعد التحليحل اإلحصحائي توصحلت الدراسحة لعحدد محن  .قائمة تفقد معيارية باستخدامالحقن 

ة العدوت في أي مرفحق محن المرافحق مححل الدراسحة، كمحا لحم تتحوفر المعحدات ال زمحة لم تكن هناك سياسات لمكافح النتائج اهمها:

ممححا يعححد مؤشححراً خطيححراً لتهديححد الصحححة المهنية)إسححماعيل  %5وان النبححذ المححأمون للمحححاقن كححان ال يتجححاوز  ،للحقححن المححأمون

 م(. 1174وآخرون،

 تالفلسحطينية: هحدفالنظافحة فحي مستشحفيات إححدت المحافظحات واقحع السحالمة المهنيحة لعمحال  دراسة أعدها الخطيح  بعنحوان: وفي

الدراسة إلى تسليط الضوء عل واقع السالمة المهنية لعمال النظافة فحي المستشحفيات الفلسحطينية وعالقحة ذلحك بواقحع التعحاطي محع 

التحليل اإلحصحائي خرجحت  دبع .بالمالحظة التحليلي ومستعينةالدراسة المنهج الوصفي  استخدمت النفايات في هذه المستشفيات.

توفر أدوات وقاية شخصية لمعظم العاملين مع عد وجود سياسات واضحة إلعطاء اللقاححات للوقايحة  مأهمها: عدبعدد من النتائج 

لمعظم العاملين للتعامل الصحيح مع النفايات الطبية إلى جان  عحدم وجحود  تدريباتمن األمرا  المعدية.إلى جان  عدم إعطاء 

 .م(1119)الخطي ،كبير من قبل المسئولين بسالمة العاملين المهنية اهتمام

: تقيححيم وسحائل الوقايححة والسحالمة المسحتخدمة فححي مستشحفيات قطححاع عحزة  الحكوميححة وأثرهحا علححى أداء بدراسححة بعنحوان خليحلوقحام 

وميحة والقحوانين واإلرشحادات الضحابطة .:هدفت الدراسة إلى تقييم وسائل الوقاية والسالمة المتوفرة فحي المستشحفيات الحكالعاملين

سحتخدمت اسحتخدامها علحى أداء العاملين.اسحتخدامها وأثحر توفرهحا والتحزام العحاملين باومحدت  ،ستخدام الوقايحة والسحالمة المهنيحةال

 -نالفنيححي –الممرضححين  –تححم توزيعححه علححى أربححع فئححات )األطبححاء  اسححتبيانة أالدراسححة المححنهج الوصححفي التحليلححي ومسححتعينة بححإد

ذات داللححة إحصححائية بححين تححوفر وسححائل  ارتباطيححةهنححاك عالقححة  نأ :الدراسححةحصححائي أوضحححت نتححائج اإلاإلداريين(،بعححد التحليححل 

إلى جان  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بحين وجحود إرشحادات علحى كيفيحة  ،ستخدامهابالتزام العاملين االحماية والوقاية ومدت 

 سحتخدامها.من نتحائج الدراسحة أوصحى الباححث بعحدة توصحيات أهمهحا:التحزام العحاملين باة المهنيحة وستخدام وسائل الوقاية والسالما

وتحوفير تحأمين ضحد الححوادث للعحاملين فحي المستشحفيات الحكوميحة، كمحا أوصحت الدراسحة بعمحل  ،ضرورة تفعيل الجهات الرقابية

 (م1111خليل،دراسات على برامج السالمة والصحة المهنية)

 تالحكوميححة: هححدفلوهيحح  دراسححة بعنححوان مححدت تححوفر وتطبيححق وسححائل السححالمة واإلجححراءات الوقائيححة بالمستشححفيات كمححا أجححرت ا

الريحا  الدراسة إلى معرفة مدت توفر وسائل السالمة التي تهدف للحد من حوادث الحريق في المستشفيات الحكومية في مدينحة 

 تاإلجراءات، اسحتخدملتعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية التي تحد من ذلك وكذلك ا ومعرفة
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وسحائل الرقابحة اإلنشحائية والكهربائيحة متحوفرة بشحكل  :توصلت الدراسة لعدد من النتحائج أهمهحا .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 .م(1111،)الوهي مطبقة إلى حد ما كما أن وسائل اإلنذار واإلطفاء متوفرة بشكل عام وان وسائل السالمة الوقائية عام،

محدت إدراك العحاملون بالرعايحة الصححية إلخطحار العحدوت بفيحروس اإليحدز فحي وححدات  بعنحوان: وآخحرون دراسحةكما قدم كباش 

هحدفت الدراسحة إلحى تقيحيم معحارف وممارسحات  :التقائهحامن قبلهم  واالحتياطات المتخذة ،)غسيل الكلى( في مصر الديال الدموي

 ن العاملين بالرعاية الصحية تجاه مخاطر العدوت بفيروس اإليدز.عدد م

أن لحدت  :توصلت الدراسحة إلحى عحدد محن النتحائج أهمهحا .وحدات الديال الدموي في منطقة الدلتا وحدة من 41أجريت مقطعية في 

 واالحتياطحات ،لحة بالحدمونقبشحأن العحدوت الم ،العاملين بالوحدات الحكوميحة معلومحات أكثحر محن العحاملين بالوححدات الخصوصحية

كمحا أنهحم علحى درايحة بمحا يمثلحه المصحابون بفيحروس اإليحدز العحديمي  ،والحتخلص المحأمون محن المحواد الملوثحة ،العامة لتداول الدم

وأن التدري  المسحبق يحؤثر علحى المعحارف بغحض النظحر عحن سحنوات الخبحرة وان مسحتوت أداء العحاملين  .مخاطر األعرا  من

كبحححاش ) وكحححان أشحححد تحححدنياً فحححي القطحححاع الخحححاص ،العامحححة لتحححداول الحححديال الحححدموي االحتياطحححاتمحححن حيحححث اً متحححدنالصححححيين كحححان 

 م(1171وآخرون،

هدفت إلى تعريف العحاملين فحي مجحال  تقييم مخاطر مزاولة مهنة التحاليل الطبية في طرابلس: بعنوان: أجراها عبود وفي دراسة

 .هدفت إلى التعرف بمخاطر المهنة ونسبة اإلصابات أثناء العمل اكم ،بالمختبرات الطبيةالسالمة المهنية  بمبادوالتحاليل الطبية 

علحى العحاملين بحالمختبرات الطبية.بعحد  هالحذي تحم توزيعح االسحتبيانالدراسحة المحنهج الوصحفي التحليلحي ومسحتعينة بحأداة  اسحتخدمت

مقومححات السححالمة المهنيححة فححي المختبححرات مثححل أبححواب  انعححدامأن  :همهححاأالتحليححل اإلحصححائي خرجححت الدراسححة بعححدد مححن النتححائج 

هحي أهحم مخحاطر مزاولحة المهنحة إضحافة  ،ومسحتنبتات زراعحة البكتريحا وكابينات تحضير الكيماويات، ،الطوارونوافذ  ،الطوارو

لتوصححيات لعححدم تححدريس السححالمة المهنيححة للعححاملين فححي مجححال التحاليححل الطبيححة البشححرية.من نتححائج أوصححت الدراسححة بعححدد مححن ا

أهمها:ضرورة تثقيف وتوعية وتأهيل وتدري   العناصر الطبية للحد من مخحاطر مهنحة التحاليحل الطبيحة التحي تحأتي نتيجحة عحدوت 

                                                                                       م(1171عبود،)المستشفيات واألمرا  المتعلقة بها ألنها تعتبر سب  في زيادة الوفيات بين مزاولي المهن الطبية

 دراسة الحالية:بالالدراسات السابقة  عالقة

بالنظر الى الدراسات السابقة التي تم عرضها نجد أنها تتفق مع الدراسة الحالية من حيث الهدف وهو أهمية السحالمة المهنيحة فحي 

المتعلقححة بالسححالمة والصحححة المهنيححة مححن حيححث اتجاهححات العححاملين،  المستشححفيات، كمححا أنهححا جميعححا نظححرت إلححى مختلححف العوامححل

 .وتأهيلهم وتدريبهم. وقد استخدمت الدراسات السابقة جميعها المنهج الوصفي التحليلي متفقة بذلك مع الدراسة الحالية

 منهجية الدراسة .1

 تمهيد:

وتتضمن: تحديد المنهج المتبع في  الدراسة،أهداف يتناول هذا الفصل وصفًا إلجراءات الدراسة الميدانية؛ وذلك لتحقيق 

والمعالجة  وثباتها،وأداتها من حيث: بنائها واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها  وعينتها،وتحديد مجتمع الدراسة  الدراسة،

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج، وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة . 1.1
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 فهو يُعتبرنهج الوصفي بصورته المسحية الذي يعتبر من أهم المناهج التي تستخدم وأكثرها استخداما في البحوث تم استخدام الم

األنس  لهذه الدراسة، والذي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره وتحديد الظروف التي توجد في الواقع، وتحديد الممارسات 

 اهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً.أو هو كل منهج يرتبط بظ ،الشائعة أو السائدة فيه

 مجتمع الدراسة:. 1.1

 هـ.7341تمثل مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمستشفى الملك فهد العام بجدة خالل العام 

 

 عينة الدراسة:. 1.1

 هـ7341( من العاملين بمستشفى الملك فهد العام بجدة خالل العام 151تكونت عينة الدراسة من )

 ( وهي نسبة مرتفعة ويمكن االعتماد عليها.%14وبلغت نسبة تمثيل العينة من المجتمع مقدار )

 :خصائص أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

 تم تحديد خصائـص أفراد مجتمع الدراسـة من خالل البيانات الشخصية التالية:

 موغرافية كما يلي:تم حساب التكرارات والنس  المئوية للخصائص الدي

 ( النسب والتكرارات للمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة.1جدول رقم )

 المتغير
 النسبة التكرار فئات المتغير

 المسمى الوظيفي

 16.0 40 طبي  

 34.0 85 فني

 29.6 74 إداري  

 20.4 51 أخرت

 المؤهل الدراسي

 7.2 18 ثانوي 

 20.4 51 دبلوم

 44.4 111 جامعي 

 28.0 70 دراسات عليا

 الخبرة العملية

 7.2 18 سنوات 4أقل من 

 10.0 25 سنوات 3-9

 9.2 23 سنوات 1-71

 32.0 80 سنة 77-75

 41.6 104 سنة 75أكثر من 
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ينة مسماهم العينة على المتغيرات الشخصية فنجد أن غالبية أفراد الع إلجابات أفرادالنس  والتكرارات  أعاله يبينالجدول 

( واخيراً %11.3( ومن ثم المسميات الوظيفية األخرت بنسبة )%19.9االداريين بنسبة ) ( تليها%43الوظيفي فنيين بنسبة )

 .(%79طبي  بنسبة )

يبين الجدول كذلك النس  والتكرارات إلجابات أفراد العينة على حس  المؤهالت العلمية فنجد ان الغالبية مؤهالتهم العلمية 

 ( %1.1( وأخيراً ثانوي بنسبة )%11.3تليها دبلوم بنسبة ) (%11.1بنسبة ) دراسات عليا( ومن ثم %33.3عي بنسبة )جام

سنة بنسبة  75يبين الجدول النس  والتكرارات إلجابات أفراد العينة على حس  الخبرات العملية فنجد أن الغالبية أكثر من 

( %9.1سنوات( بنسبة ) 71-1) ( تليها%71سنوات( بنسبة ) 9-3ها )( تلي%41سنة بنسبة ) 75-77( ومن ثم 37.9%)

 .(%1.1سنوات( بنسبة ) 4واخيراً )أقل من 

 داة الدراسة:أمراحل بناء . 1.1

 تم تصميم االستبانة والتي تتكون من مجموعة أسئلة وفقاً ل تي:

 أوالً: السمات الشخصية:

 ة.الخبرة العلمي ،المؤهل الدراسي ،المسمى الوظيفي

 ثانياً: محاور أداة الدراسة:

 للسالمة المهنيةالمحور األول: الخصائص الشخصية 

 للسالمة المهنيةالتنظيمية  لالثاني: العوامالمحور 

 للسالمة المهنيةالثالث: العوامل الهندسية  المحور

 أداء العاملين بالمنظمات الصحية الرابع: المحور

  Instrument Validity :صدق األداة

أو هو ألي مدت توفر األداة بيانات ذات عالقة  ،أي درجة تقيس األداة الغر  الذي وضعت من أجله األداة إلىد بصدق يقص

 ،األداة التي تتناول أثر السالمة المهنية على أداء العاملين بالمنظمات الصحية ففي هذه الدراسة تم تصميم ،بمشكلة الدراسة

لاخذ  السعودية وذلكعدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات  ولتحقيق ذلك تم توزيع االستبانة على

 بصرائهم واقتراحاتهم وتعديالتهم، ملحق رقم )( يبين االستبانة بصورتها النهائية.

 ثبات األداة:

 Cronbach'sباخ )و الفا كرون قوتمان(-)اسبيرمان براون  Split halfهنالك عدة طرق لقياس الثبات مثل التجزئة النصفية

Alpha :معامالت الثبات بالطرق الثالث كانت كما يلي ) 

 .معامالت الثبات بالطرق الثالث (1جدول رقم )

 معامالت الثبات 

 المحاور
 الفا كرونباخ

 التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان بروان

 1.111 1.179 1.151 للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية 
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 1.117 1.114 1.119 للسالمة المهنية العوامل التنظيمية

 1.151 1.155 1.131 للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية 

 1.117 1.114 1.191 أداء العاملين بالمنظمات الصحية

 1.911 1.151 1.913 األداة ككل

  

من الواحد الصحيح مما (وتقترب %91من الجدول أعاله والذي يبين معامالت الثبات المختلفة وهي قيم مرتفعة أكبر من ) 

يعني أن هناك ثبات في إجابات أفراد العينة ويمكن االعتماد على نتائج هذه الدراسة وإمكانية تعميمها، وكذلك هذه النتيجة 

 األداة المناسبة لقياس هذه الظاهرة وسالمة تطبيقها. حيث اختيارتطمئن الباحث على سالمة إجراءات الدراسة من 

 

 الدراسة: الداخلي لمتغيراتفا ومعامالت االتساق أل معامالت كرونباخ

 أداة الدراسة: الثبات لمتغيرات( قيم معامالت 1جدول )

 المتغير 
معامل بيرسون ثبات 

 االستقرار

 **0.635 للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية 

 **0.867 للسالمة المهنيةالعوامل التنظيمية 

 **0.886 للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية 

 **0.372 أداء العاملين بالمنظمات الصحية

 (.1...( دالة عند مستوى داللة احصائي )**)

(  %91( يبين معامالت الثبات لمحاور الدراسة فنجد أن هناك ثبات عالي ألبعاد الدراسة حيث بلغت قيمتها أكبر من )1الجدول )

فراد العينة وهذا يطمئن الباحث  إلى سالمة إجراءات الدراسة لدت كافة األبعاد مما يعني أن هناك ثبات عالي في إجابات أ

وكذلك معامالت ارتباط بيرسون  ،وسالمتها عند التطبيق وإمكانية التنبؤ بنتائج هذه الدراسة وتعميمها على مجتمع الدراسة

(،  مما يعني أن 1.17داللة احصائي )ألبعاد الدراسة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة جميعها موجبة ودالة احصائياً عند مستوت 

 أبعاد الدراسة متسقة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة.

 ،( معيار الحكم على فقرات االستبانة والذي اعتمد مقياس ليكرت الخماسي )أوافق تماماً 77معيار الحكم: يوضح الجدول )

 .تماماً(ال أوافق  ،ال أوافق ،أوافق إلى حد ما ،أوافق

 ( المدى وأوزان اإلجابات واآلراء السائدة لها.1)جدول رقم 

 الرأي السائد  الوزن  قيمة المتوسط المرجح

7.19 إلى 7  ال أوافق تماماً  1 

1.59إلى  7.11  ال أوافق  1 

4.49إلى  1.91  أوافق إلى حد ما  3 
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3.79إلى  4.31  أوافق  4 

5إلى  3.11  اوافق تماماً  5 

 

 المتوسط ويعطىالذي يقع بداخله  مع المدت االستبانة ومقارنتهافقرات  الحسابية لكل فقرة من وسوف يتم إيجاد المتوسطات

 .الرأي الذي يقابله

 

 إجراءات تطبيق الدراسة:. 1.1

دبيات المتعلقة بالدراسات السابقة والكت  والدوريات التي تتناول موضوع ألتم تصميم أداة الدراسة )االستبيان( وذلك بمراجعة ا

 راسة ومن ثم عرضها على بعض المحكمين لتوضيح آرائهم حولها وتم القيام باإلجراءات التالية:الد

 بمستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة. الحصول على موافقة المسؤولين .7

 الكترونياً على أفراد الدراسة. أداة الدراسة بتوزيعهاتطبيق  .1

 اً.( لتحليلها إحصائيSPSSتفريغ البيانات في برنامج ) .4

 تم ايجاد الصدق والثبات ألداة الدراسة. .3

 تحليل األداة احصائياً. .5

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.. 1.1

 اإلحصائية المناسبة لطبيعة هذه الدراسة وذلك على النحو التالي: الدراسة في معالجة بيانات الدراسة األسالي  استخدمت

معيارية لترتي  إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبيان حس  درجة المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات ال .7

 الموافقة.

إليجاد العالقة بين بعض المتغيرات وكذلك إيجاد معامل االتساق الداخلي وتحديد نوع  ((Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  .1

 العالقة بين المتغيرات والدرجة الكلية لاداة.

 الدراسة ككل. أداة الدراسة وأداةلحساب ثبات محاور  Split half))( والتجزئة النصفية ALPHAألفا) كرونباخ معاملي .4

 ( لكشف الفروق بين وجهات نظر أفراد الدراسة تبًعا(One – Way -  ANOVA اختبار تحليل التباين األحادي .3

 غرافية.وللمتغيرات الديم

 بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. إليجاد العالقة Linear regression. تحليل االنحدار 9

 بين اجابات أفراد العينة على عبارات أداة الدراسة. الفروق المعنوية. مربع كصي لمعرفة داللة 1

 

تحليل وتفسير النتائج. 1  

 ك وفقاً ل تي:في هذا الفصل سوف يتم تحليل بيانات أداة الدراسة وذلك بتطبيق األسالي  االحصائية المناسبة لكل جزئية وذل

 أوالً: االحصاءات الوصفية لمحاور اداة الدراسة:

 :للسالمة المهنيةالمحور األول: الخصائص الشخصية 

 (:للسالمة المهنية)الخصائص الشخصية  األول العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )
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 العبارة

 الوسيط المتوسط
 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الموافقة
 كآي مربع الترتيب

 مستوى

 الداللة

 االحصائي

 الى يدفعنا العمل عن الرضاء

  المهنية السالمة معايير التعرف
4.20 4.00 .92 

 اوافق

 تماماً 
7 188.72 1.111 

 بإجراءات العاملون يلتزم-

 الصادرة المهنية السالمة ومهام

  السالمة المهنية قسم من

 1.111 67.86 1 أوافق 87. 4.00 4.02

 إجراءات لتطبيق دافعية هنالك

 من الصادرة المهنية السالمة

  السالمة المهنية قسم

 1.111 117.76 4 أوافق 1.02 4.00 3.93

للتدخل  العاملين استجابة سرعة 

 الطارئة الظروف حالة في

  المهنية للسالمة

 1.111 86.76 3 أوافق 1.12 4.00 3.83

 في جديد كل بتعلم الرغبة لدينا

 السالمة المهنية تطبيقات مجال

  وعالميا محليا

 1.111 118.28 5 أوافق 98. 4.00 3.82

 المهنية السالمة إجراءات

 العاملين لدت معروفة
 1.111 104.68 9 أوافق 1.03 4.00 3.66

 تدريبية وتأهيل دورات تتوفر

لسالمة ا مجال في مستمر

  المهنية

 1.111 105.32 1 أوافق 1.00 3.00 3.41

    أوافق   4.13  ككل المحور

 

مربع كصي لعبارات محور الخصائص  المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة موافق على حس  معيار ليكرت الخماسي 4.13فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالشخصية 

 بالمستشفى. للسالمة المهنيةنة موافقين على مدت توفر الخصائص الشخصية ما يعني ان أفراد العي

وبناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم تري  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )الرضاء عن العمل يدفعنا الى 

ومن ثم  العبارة )يلتزم  ،درجة موافقة أوافق تماماً ( و4.20التعرف معايير السالمة المهنية( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )

تليها  ،( ودرجة موافقة أوافق4.02العاملون بإجراءات ومهام السالمة المهنية الصادرة من قسم السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

( ودرجة موافقة 3.93سط بلغ )العبارة )هنالك دافعية لتطبيق إجراءات السالمة المهنية الصادرة من قسم السالمة  المهنية( بمتو
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( 3.83ـ ومن ثم العبارة )سرعة استجابة العاملين للتدخل  في حالة الظروف الطارئة للسالمة المهنية ( بمتوسط بلغ )،أوافق

ط ومن ثم العبارة )لدينا الرغبة بتعلم كل جديد في مجال تطبيقات السالمة  المهنية محليا وعالميا( بمتوس ،ودرجة موافقة أوافق

( 3.66ومن ثم العبارة )إجراءات السالمة المهنية معروفة لدت العاملين( بمتوسط بلغ ) ،( ودرجة موافقة اوافق3.82بلغ )

( 3.41وأخيراً العبارة )تتوفر دورات تدريبية  وتأهيل مستمر في مجال السالمة  المهنية( ومتوسط بلغ ) ،ودرجة موافق أوافق

 ودرجة موافقة اوافق.

ع كصي كانت يم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربومن خالل ق

( 3لوسيط )ا الغال  لصالح( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في 1.15( أقل من )1.111)

 أي أوافق.
 

 العوامل التنظيمية للسالمة المهنية: المحور الثاني:

 (للسالمة المهنية)العوامل التنظيمية الثاني  العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )

 العبارة

ط
س
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مت

ال
 

ط
سي

و
ال

 

ي 
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يتم التخلص من المخلفات الطبية 

 .حيحةبطرق علمية ص
 0.000 67.48 1 أوافق 1.20 4.00 3.59

يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية 

لكيفية تطبيق إجراءات السالمة 

 .المهنية

 0.000 160.28 2 أوافق 87. 4.00 3.52

يتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق 

  السالمة المهنيةإجراءات 
 0.000 84.60 3 أوافق 1.03 3.00 3.52

الملتزمين عقوبات على غير 

 بوسائل السالمة   والمهنية.
 0.000 37.88 4 أوافق 1.27 3.00 3.42

يتم عقد اجتماعات دورية للتأكد 

السالمة على تطبيق إجراءات 

 المهنية

3.34 3.00 1.05 

أوافق إلى 

 0.000 78.08 5 حد ما

يتم عقد ورش عمل للتوعية 

السالمة بضرورة استخدام وسائل 

 .المهنية

3.20 3.00 1.10 

أوافق إلى 

 0.000 58.40 6 حد ما

    أوافق   3.43 المحور ككل 
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مربع كصي لعبارات محور العوامل  واختباروالوسيط واالنحرافات المعيارية  الجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية

أوافق على حس  معيار ليكرت الخماسي ما  ( يقابل االجابة4.34فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالتنظيمية 

 .للسالمة المهنيةيعني ان أفراد العينة موافقين على مدت توفر العوامل التنظيمية 

أفراد العينة تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )يتم  إلجاباتوبناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ومن ثم  ،( ودرجة موافقة أوافق3.59لطبية بطرق علمية صحيحة( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )التخلص من المخلفات ا

 ،( ودرجة موافق أوافق3.52العبارة )يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية( بمتوسط بلغ )

ومن  ،( ودرجة موافقة أوافق3.52السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )تليها العبارة )يتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات 

( ودرجة موافقة أوافق، ومن ثم العبارة 3.42ثم العبارة )عقوبات على غير الملتزمين بوسائل السالمة   والمهنية(بمتوسط بلغ )

 ،( ودرجة موافقة أوافق إلى حد ما3.34)يتم عقد اجتماعات دورية للتأكد على تطبيق إجراءات السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

( ودرجة أوافق إلى 3.20وأخيراً العبارة )يتم عقد ورش عمل للتوعية بضرورة استخدام وسائل السالمة  المهنية( بمتوسط بلغ )

 حد ما.

كصي كانت  ومن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربع

الوسيطين ( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق وأوافق إلى حدما.4و  3)
 

 :للسالمة المهنيةالمحور الثالث: العوامل الهندسية 

 (:للسالمة المهنيةالعوامل الهندسية ) الثالث العينة للمحورإجابات افراد  (1جدول )
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)جودة التهوية  المكان بوجوديتميز 

واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من 

 الحريق...الخ(

 1.111 121.96 7 أوافق 94. 4.00 3.82

يتم مراعاة المتطلبات األساسية 

 ،)المساحة لغرف األشعة التشخيصية

األرضية، سمك الحوائط لمنع 

 التسرب اإلشعاعي.......الخ(

 1.111 127.24 1 أوافق 1.00 4.00 3.78

مراقبة المبنى خاص لمختبرات 

واألشعة من حيث جودة المكان 

درجة  ،)صالحيته جودة التجهيزات

 1.111 66.92 4 أوافق 1.23 4.00 3.70
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عاملين المعامل واألمان( لل السالمة

ولافراد المحيطين بهم وللبيئة بصفة 

 عامة

تم اختيار المكان المناس  إلنشاء قسم 

 األشعة والمختبرات 
 1.111 74.48 3 أوافق 1.13 4.00 3.69

وجود غرف خاصة معزولة للتعامل 

عبر  انتقالهامع العينات التي يمكن 

 ميكروبات مر  السل الهواء مثل 

 1.111 48.52 5 أوافق 1.17 4.00 3.54

وجود غرف عزل للمرضى مزوده 

 باالت شفط تعمل باستمرار 
 1.111 36.64 9 أوافق 1.32 4.00 3.46

    اوافق   4.91 المحور ككل 

 

كصي لعبارات محور العوامل  مربع المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة أوافق على حس  معيار ليكرت الخماسي ما 4.91فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) للسالمة المهنيةالهندسية 

 .للسالمة المهنيةيعني ان أفراد العينة موافقين على مدت توفر العوامل الهندسية 

أفراد العينة تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد أن العبارة )يتميز   إلجاباتافات المعيارية وبناء على المتوسطات الحسابية واالنحر

( ودرجة 3.82المكان  بوجود)جودة التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(( في بداية الترتي  بمتوسط بلغ )

األرضية، سمك الحوائط لمنع  ،ية لغرف األشعة التشخيصية)المساحةتليها العبارة )يتم مراعاة المتطلبات األساس ،موافقة أوافق

من ثم العبارة )مراقبة المبنى خاص لمختبرات  ،( ودرجة موافقة أوافق3.78التسرب اإلشعاعي.......الخ(( بمتوسط بلغ )

ولافراد المحيطين بهم  واألمان( للعاملين المعامل درجة السالمة ،واألشعة من حيث جودة المكان )صالحيته جودة التجهيزات

( ودرجة موافقة أوافق تليها العبارة )تم اختيار المكان المناس  إلنشاء قسم األشعة 3.70وللبيئة بصفة عامة( بمتوسط بلغ )

ومن ثم العبارة )وجود غرف خاصة معزولة للتعامل مع العينات التي  ،( ودرجة موافقة أوافق3.69والمختبرات( بمتوسط بلغ )

وأخيراً العبارة )وجود غرف  ،( ودرجة موافقة أوافق3.54عبر الهواء مثل ميكروبات مر  السل( بمتوسط بلغ ) انتقالهايمكن 

 ( ودرجة موافق أوافق.3.46عزل للمرضى مزوده باالت شفط تعمل باستمرار ( بمتوسط بلغ )

ستويات الداللة االحصائي لمربع كصي كانت ومن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم م

الوسيطين ( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق وأوافق إلى حدما.4و  3)
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 المحور الرابع: أداء العاملين بالمنظمات الصحية:

 )أداء العاملين بالمنظمات الصحية(الرابع  العينة للمحورراد إجابات اف (9جدول )

 العبارة

 الوسيط المتوسط
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

مربع 

 كآي

مستوى 

الداللة 

 االحصائي

االلتزام بقواعد السالمة المهنية يقلل 

 من األخطاء الطبية. 
 1.111 292.16 1 اوافق تماماً  79. 5.00 4.42

اللتزام بقواعد السالمة المهنية ا

 .يساعد في زيادة اإلنتاجية
 1.111 293.48 2 اوافق تماماً  81. 5.00 4.42

االلتزام بقواعد السالمة المهنية 

 يساعد على منع إصابات العمل   
 1.111 299.00 3 اوافق تماماً  88. 5.00 4.40

االهتمام بالعوامل الشخصية للسالمة 

انجاز الواجبات  المهنية يساعد على

 والمسئوليات الوظيفية.

 1.111 137.36 4 اوافق تماماً  77. 4.00 4.31

 الهندسية للسالمة تطبيق العوامل

 المهنية يقلل الهدر ويخفض التكاليف 
 1.111 116.24 5 اوافق تماماً  85. 4.00 4.26

االهتمام بالعوامل التنظيمية للسالمة 

العمل  المهنية يقلل من هدر الوقت في

 الميداني.

 1.111 180.28 6 أوافق  90. 4.00 4.18

    اوافق تماماً    4.33 المحور ككل 

 

مربع كصي لعبارات محور العوامل أداء  المعيارية واختبارالجدول أعاله عبارة عن المتوسطات الحسابية والوسيط واالنحرافات 

( يقابل االجابة أوافق تماماً على حس  معيار ليكرت 3.44لذي بلغ )العاملين بالمنظمات الصحية فمن خالل المتوسط العام وا

 على مدت توفر العوامل أداء العاملين بالمنظمات الصحية. موافقين تماماً الخماسي ما يعني ان أفراد العينة 

مة المهنيحة يقلحل محن األخطحاء وبناء على المتوسطات الحسابية تم ترتي  العبارات تنازلياً فنجد ان العبحارة )االلتحزام بقواعحد السحال

ومحن ثحم العبحارة )االلتحزام بقواعحد السحالمة المهنيحة  ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.42الطبية( في بداية الترتيح  بمتوسحط بلحغ )

المهنية يساعد تليها العبارة )االلتزام بقواعد السالمة  ،( ودرجة موافقة اوافق تماماً 4.42يساعد في زيادة اإلنتاجية( بمتوسط بلغ )

تليهحا العبحارة )االهتمحام بالعوامحل الشخصحية للسحالمة  ،( ودرجة موافقة اوافق تمامحاً 4.40على منع إصابات العمل( بمتوسط بلغ )

ومحن ثحم العبحارة  ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.31المهنية يساعد على انجاز الواجبات والمسئوليات الوظيفيحة( بمتوسحط بلحغ )

 ،( ودرجحة موافقحة أوافحق تمامحاً 4.26وامحل الهندسحية  للسحالمة المهنيحة يقلحل الهحدر ويخفحض التكحاليف( بمتوسحط بلحغ ))تطبيق  الع



 

 

  

 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

( 4.18وأخيححراً العبححارة )االهتمححام بالعوامححل التنظيميححة للسححالمة المهنيححة يقلححل مححن هححدر الوقححت فححي العمححل الميححداني( بمتوسححط بلححغ )

 ودرجة موافقة أوافق.

يات الداللة االحصائي لمعامل مربع كصي اتضح أن جميع قيم مستويات الداللة االحصائي لمربع كصي كانت ومن خالل قيم مستو

طين الوسي( ما يعني أن الفروق بين اجابات أفراد العينة دالة احصائياً وهذه الفروق في الغال  لصالح 1.15( أقل من )1.111)

 ( أي أوافق تماماً وأوافق.3و 5)

 في إجابات العينة حول متغيرات الدراسة:ثانياً: الفروق 

 :يالوظيف المسمى

 لفروق في إجابات العينة بحسب المسمى الوظيفيا (.1جدول )

مجموع  مصادر التباين المحاور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى الداللة 

 االحصائي

 األول

 68.436 3 205.307 بين المجموعات
2.980 

 

.032 

 
داخل 

 المجموعات
5650.069 246 22.968 

 الثاني

 29.974 3 89.922 بين المجموعات
1.144 

 

.332 

 
داخل 

 المجموعات
6442.978 246 26.191 

 الثالث

 57.388 3 172.165 بين المجموعات
2.230 

 

.085 

 
داخل 

 المجموعات
6331.771 246 25.739 

 الرابع

 8.893 3 26.679 بين المجموعات
.544 

 

.653 

 
داخل 

 المجموعات
4024.317 246 16.359 

 

الجدول أعاله عبارة عن الفروق بين المسميات الوظيفية ألفراد العينة في اداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي 

( على التوالي 1.954-1.115-1.441لغت )( المقابلة لكل محور نجد ان المقابلة للمحاور الثاني والثالث والرابع بFالختبار )

( ما يعني عدم معنوية الفروق بين متوسطات المسميات الوظيفية ألفراد العينة عند هذه المحاور، بينما المقابلة 1.15أكبر من )

ألول (، ما يعني معنوية الفروق بين متوسطات المسميات الوظيفية في المحور ا1.15( أقل من )1.141للمحور األول بلغت)

فاتضح ان الفروق   LSD)الخصائص الشخصية للسالمة  المهنية( ولمعرفة داللة واتجاه الفروق المعنوية تم استخدام اختبار 

 كما في الجدول التالي: ،المعنوية كانت بين كل من الفنيين والمسميات الوظيفية األخرت لصالح المسمى الوظيفي أخرت
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 أخرت إداري  فني  طبي  

 1 1 1 1 طبي  

 *-2.45098- 1 1 1 فني

 1 1 1 1 إداري  

 1 1 *2.45098 1 أخرت

 

 المسهل الدراسي:

 الفروق في إجابات العينة بحسب المسهل الدراسي (11جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 (Fقيمة )

مستوى الداللة 

 االحصائي

 5.919 131.394 3 394.183 وعاتبين المجم األول 

 

.001 

 22.200 246 5461.193 داخل المجموعات 

 6.351 156.536 3 469.609 بين المجموعات الثاني

 

.000 

 24.648 246 6063.291 داخل المجموعات 

 5.930 146.208 3 438.623 بين المجموعات الثالث 

 

.001 

 24.656 246 6065.313 داخل المجموعات 

 025. 404. 3 1.213 بين المجموعات الرابع

 

.995 

 16.463 246 4049.783 داخل المجموعات 

 

الجدول أعاله يبين الفروق بين متوسطات المؤهالت العلمية ألفراد العينة في اداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة 

ان المقابلة لكل من المحاور األول والثاني والثالث أقل من على حدة اتضح  ( المقابلة لكل محورFاالحصائي الختبار )

( ما 1.15بينما المقابلة للمحور الرابع أكبر من ) ،( ما يعني معنوية الفروق بين المؤهالت العلمية عند هذه المحاور1.15)

ة عليه باختالف مؤهل أفراد أي ال تختلف االجاب ،يعني عدم معنوية الفروق بين متوسطات المؤهالت العلمية عند هذا المحور

 ،كما في الجدول التالي   LSDولمعرفة معنوية الفروق بين المؤهالت العلمية لبقية المحاور تم استخدام اختبار  ،العلمي

 فاتضح ان الفروق المعنوية كانت لصالح كل من دبلوم  وجامعي ودراسات عليا عند جميع المحاور.
 

 دراسات عليا جامعي بلومد ثانوي المستوى التعليمي المحور 

 األول

 

 -*4.13492- 1 -*4.03268 1 ثانوي 

 1 1 *1.93058 *4.03268 دبلوم

 *-2.03282- 1 *1.93058 1 جامعي 

 1 *2.03282 1 *4.13492 دراسات عليا
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 الثاني

 *-5.09206- *-3.02553- *-4.55229- 1 ثانوي 

 1 1 1 *4.55229 دبلوم

 *2.06654 1 1 *3.02553 جامعي 

 1 1 1 *5.09206 دراسات عليا

 الثالث

 *4.80476 *3.31081 *5.06863 1 ثانوي 

 1 *-1.75782- 1 1 دبلوم

 *1.49395 1 *1.75782 *-3.31081- جامعي 

  *-1.49395-  *-4.80476- دراسات عليا

 

 :الخبرة العملية

 الفروق في إجابات العينة بحسب الخبرة العملية (11جدول )

 مصادر التباين المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى الداللة 

 االحصائي

 10.667 217.116 4 868.462 بين المجموعات األول 

 

.000 

 20.355 245 4986.914 داخل المجموعات 

 9.701 223.311 4 893.245 بين المجموعات الثاني

 

.000 

 23.019 245 5639.655 المجموعاتداخل  

 6.901 164.649 4 658.595 بين المجموعات الثالث 

 

.000 

 23.859 245 5845.341 داخل المجموعات 

 452. 7.412 4 29.646 بين المجموعات الرابع

 

.771 

 16.414 245 4021.350 داخل المجموعات 

 

الخبرات العملية في أداة الدراسة فمن خالل قيم مستويات الداللة االحصائي الجدول أعاله عبارة عن الفروق بين  متوسطات 

بينما المقابلة لبقية المحاور أقل من  ،( عند المحور الرابع1.15( المقابلة لكل محور على حدة نجدها أكبر من )Fالختبار )

أي تختلف  ،ألفراد العينة في هذه المحاور ( ما يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين مستويات الخبرة العملية1.15)

فتبين أن الفروق  LSDولمعرفة داللة الفروق تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي  ،االجابة عليها باختالف مستوت الخبرة

 الجدول التالي يبين هذه الفروق:  ،سنة( 75سنة و أكثر من  75-77لصالح كل من )

 75أكثر من  سنة 75-77 سنوات 71-1 سنوات 9-3 سنوات 4أقل من  الخبرة. المحور 

 سنة

 األول 
 1 1 *4.76812 *7.13333 1 سنوات 4أقل من 

 *-5.53077- *-5.10000- 1 1 *-7.13333- سنوات 3-9
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 *-3.16555- 1 *-2.73478- 1 *-4.76812- سنوات 1-71

 1 1 *2.73478 *5.10000 1 سنة 77-75

 1 1 *3.16555 *5.53077 1 سنة 75أكثر من 

 الثاني 

 *5.21261 *6.08472 *7.13527 *8.70222 1 سنوات 4أقل من 

 *-3.48962- *-2.61750- 1 1 *-8.70222- سنوات 3-9

 1 1 1 1 *-7.13527- سنوات 1-71

 1 1 1 *2.61750 *-6.08472- سنة 77-75

 1 1 1 *3.48962 *-5.21261- سنة 75أكثر من 

 الثالث 

 *5.19658 *6.33889 *5.69324 *6.90889 1 اتسنو 4أقل من 

 1 1 1 1 *-6.90889- سنوات 3-9

 1 1 1 1 *-5.69324- سنوات 1-71

 1 1 1 1 *-6.33889- سنة 77-75

 1 1 1 1 *-5.19658- سنة 75أكثر من 

 

 تحليل االنحدار المتعدد:

للسالمة  والعوامل التنظيمية للسالمة المهنيةلخصائص الشخصية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة مدت تأثير كل من )ا

 ( كما يلي:الصحية بالمنظمات العاملين أداء( على المتغير التابع )ةللسالمة المهني والعوامل الهندسية المهنية
 

 المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع االنحدار( تحليل 74جدول )

معامل  B)معامل ) موذجالن

 االرتباط

معامل 

 التحديد

مستوى  (Fقيمة )

الداللة 

 االحصائي

مستوى  (tقيمة )

الداللة 

 االحصائي

(Constant) 27.528 

1.711 1.175 7.141 1.199 

17.998 .000 

للسالمة الخصائص الشخصية 

 المهنية
-.118 -1.423 .156 

للسالمة العوامل التنظيمية 

 المهنية
-.016 -.149 .882 

للسالمة العوامل الهندسية 

 المهني
.089 1.058 .291 

 Dependent Variable: أداء العاملين بالمنظمات الصحية 
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يمكححن تكححوين نمححوذج  (B)الجححدول أعححاله يبححين العالقححة بححين المتغيححرات المسححتقلة والمتغيححر التححابع فمححن خححالل عمححود المعححامالت 

 االنحدار كما يلي:

Y=27.528-0.118x1-0.016x2+0.089x3 

 :حيث

Yالصحية بالمنظمات العاملين : أداء 

:X1 الخصائص الشخصية للسالمة  المهنية 

X2 للسالمة المهنية: العوامل التنظيمية 

X3 للسالمة المهني: العوامل الهندسية 

والمتغير التابع ليست ذات داللة احصائية  اتضح أن من خالل نتيجة تحليل االنحدار أعاله أن العالقة بين المتغيرات المستقلة

( والتي تشير إلى عدم معنوية 1.15( أكبر من )1.199( والذي بلغ )F) الختباروذلك من خالل قيمة مستوت الداللة االحصائي 

لتابع وهذه والتي تشير إلى نسبة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير ا( 1.175النموذج وكذلك نجد قيمة معامل التحديد )

وهذه نسبة ضعيفة للغاية. من هاتين القيمتين اتضح أن التأثير غير معنوي  ،( فقط%7.5القيمة تعني أن نسبة التأثير بلغت )

 الصحية( من خالل هذه المتغيرات. بالمنظمات العاملين والنموذج ال يمكن التنبؤ به )أي التنبؤ بأداء

 :النتائج

 ة الدراسة اتضح اآلتي:من واقع التحليل االحصائي ألدا

  الموافقة فيبالمستشفى وتمثلت هذه  للسالمة المهنيةأفراد العينة موافقين على مدت توفر الخصائص الشخصية: 

 .)الرضاء عن العمل يدفعنا الى التعرف معايير السالمة المهنية )حيث وافقوا تماماً على هذه العبارة 

 وتتمثل في أهم العناصر التالية: للسالمة المهنيةامل التنظيمية أفراد العينة موافقين على مدت توفر العو 

 يتم التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية صحيحة. 

 يتوفر منشورات وكتيبات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية. 

  السالمة المهنيةيتوفر لوحات إرشادية لكيفية تطبيق إجراءات. 

 وتتمثل في اهم العناصر التالية: للسالمة المهنيةن على مدت توفر العوامل الهندسية أفراد العينة موافقي 

  جودة التهوية واإلضاءة، توفر وسائل وقاية من الحريق...الخ(. المكان بوجوديتميز( 

  األرضية، سمك الحوائط لمنع التسرب  ،المساحة)التشخيصية يتم مراعاة المتطلبات األساسية لغرف األشعة

 عاعي.......الخ(.اإلش

 واألمان(  درجة السالمة ،مراقبة المبنى خاص لمختبرات واألشعة من حيث جودة المكان )صالحيته جودة التجهيزات

 للعاملين المعامل ولافراد المحيطين بهم وللبيئة بصفة عامة.

  وتتمثل في أهم العناصر التالية:على مدت توفر العوامل أداء العاملين بالمنظمات الصحية  موافقين تماماً أفراد العينة 

  .االلتزام بقواعد السالمة المهنية يقلل من األخطاء الطبية 

 االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد في زيادة اإلنتاجية. 
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    االلتزام بقواعد السالمة المهنية يساعد على منع إصابات العمل 

  لصالح المسميات  للسالمة المهنيةور األول )الخصائص الشخصية المسميات الوظيفية في المح بين متوسطاتتوجد فروق

 (.1.15الوظيفية األخرت عند مستوت داللة احصائي )

  توجد فروق ذات داللة احصائية بين المؤهالت الدراسية ألفراد العينة عند المحاور األول والثاني والثالث لصالح كل من

 (.1.15داللة احصائي ) الثانوي وجامعي عند جميع المحاور عند مستوت

 ( 77توجد فروق ذات داللة احصائية بين الخبرات العملية ألفراد العينة عند المحاور األول والثاني والثالث لصالح كل من-

سنوات( عند  4ولصالح )أقل من  المهنية(للسالمة سنة( للمحور األول )الخصائص الشخصية  75 وأكثر منسنة  75

( عند مستوت داللة احصائي المهني للسالمة والعوامل الهندسية للسالمة المهنيةالث )العوامل التنظيمية المحورين الثاني والث

(1.15.) 

 والعوامل الهندسية للسالمة المهنية العوامل التنظيميةو للسالمة المهنيةجد تأثير معنوي لكل من )الخصائص الشخصية يو ال 

أي العالقة غير  ،(1.15( عند مستوت داللة احصائي )الصحية بالمنظمات العاملين أداءابع )( على المتغير التللسالمة المهني

 خطية.

Multiple Comparisons 

للسالمة المهنيةالخصائص الشخصية   

DSL 

(I) 

 المسمى

يالوظيف  

(J) 

 المسمى

يالوظيف  

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 1.57647 .91891 .087 -.2335- 3.3864 

3.00 .60270 .94052 .522 -1.2498- 2.4552 

4.00 -.87451- 1.01220 .388 -2.8682- 1.1192 

2.00 1.00 -1.57647- .91891 .087 -3.3864- .2335 

3.00 -.97377- .76196 .202 -2.4746- .5270 

4.00 -2.45098-* .84886 .004 -4.1229- -.7790- 

3.00 1.00 -.60270- .94052 .522 -2.4552- 1.2498 

2.00 .97377 .76196 .202 -.5270- 2.4746 

4.00 -1.47721- .87219 .092 -3.1951- .2407 

4.00 1.00 .87451 1.01220 .388 -1.1192- 2.8682 
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2.00 2.45098* .84886 .004 .7790 4.1229 

3.00 1.47721 .87219 .092 -.2407- 3.1951 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 والتوصيات واالستنتاجاتالخالصة . 1
 

 الخالصة: .1.1

لهحذا وللوصحول  .ةالصححيالسحالمة المهنيحة علحى أداء العحاملين بالمنظمحات  معرفة أثر هوي من هذا البحث الهدف األساس إن

 :تبنت الدراسة المحاور التالية الهدف

 بالمنظمات الصحية. والسالمة المهنيةالعالقة بين الخصائص الشخصية  -

 لصحية.بالمنظمات ا والسالمة المهنيةالعالقة بين العوامل التنظيمية  -

 العالقة بين العوامل الهندسية والسالمة المهنية بالمنظمات الصحية. -

  :كون البحث من خمسة فصول هيت

مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفرضياتها وحدودها والمنهج المستخدم في  وفيه المقدمة، ،الفصل األول اإلطار العام للدراسة

 الدراسة.

أمحا الجحزء  ،واألهحداف ةحيحث األهميح المهنية منالسالمة ة والدراسات السابقة، وفيه تناولنا مفهوم أدبيات الدراس :الفصل الثاني 

 الدراسة.للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  استعرا  فتم فيهالثاني من الفصل 

 ومجتمحع الدراسحة ،محن محنهج الدراسحة الثالث فكان عبارة عن المنهجية المستخدمة في الدراسة وإجراءاتها الميدانيحة وأما الفصل

كيفيححة جمححع البيانححات وتحليلهححا  كالخبححرة، وكححذلوعينتهححا وخصائصححها مححن حيححث المسححمى الححوظيفي المسححتوت التعليمححي وسححنوات 

 إحصائياً بعد التأكد من معامل الصدق والثبات لمحاور الدراسة.

 سة ومناقشة نتائج هذه الدراسة البيانات لمحاور الدرا ومناقشة وتحليلالفصل الرابع تناول عر  

 التي توصلت لها الدراسة. واالستنتاجات والتوصياتوالفصل الخامس كان عبارة عن خالصة البحث 

 

 :االستنتاجات .1.1

 التالية: تااالستنتاجمن الجان  النظري والميداني للدراسي كانت 

 وااللتزام والمعرفةلمنظمات الصحية إذا ما توفرت الدافعية فعال في تحقيق السالمة المهنية با أثرالشخصية  للخصائص -1

على  تدريبية والحرص وإلحاقهم بدوراتوهذا من الممكن أن يتحقق بتحفيز العاملين  السالمة،في تطبيق إجراءات 

 .في مجال السالمة التأهيل المستمر
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توفير منشورات وكتيبات  ات الصحية ويتطل  ذلكللعوامل التنظيمية أثر كبير في تحقيق السالمة المهنية في المنظم -1

 ،السالمة المهنيةإرشادية لكيفية تطبيق إجراءات السالمة المهنية، عقد اجتماعات دورية للتأكد على تطبيق إجراءات 

 في التخلص من المخلفات الطبية بطرق علمية صحيحة ارةوحرص اإلد

يتحقق من خالل اختيار المكان المناس   الصحية وهذافي المنظمات  للعوامل الهندسية أثر إيجابي في السالمة المهنية -4

األرضية، سمك  ،المساحة)التشخيصية األساسية لغرف األشعة  ومراعاة المتطلباتإلنشاء قسم األشعة والمختبرات 

 الحوائط لمنع التسرب اإلشعاعي.......الخ( ووجود غرف عزل للمرضى مزوده باالت شفط تعمل باستمرار.

خصائص الشخصية والعوامل التنظيمية وكذلك العوامل الهندسية المرتبطة بالسالمة المهنية أثر في أداء العاملين لل -3

بالمنظمات الصحية من حيث المساعدة في إنجاز الواجبات والمسئوليات الوظيفية وتقليل الهدر في الوقت والتكاليف 

 بقواعد السالمة المهنية. االلتزاموكذلك 

 

  :التوصيات. 1.1

  :في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يرت أنه من الممكن تقديم التوصيات والمقترحات التالية

فيما يتعلق بالخصائص الشخصية إيجحاد آليحات وضحوابط لتعزيحز التحزام القحوت العاملحة بحإجراءات السحالمة المهنيحة فحي  (7

تحفيححزهم وإلحححاقهم بححالبرامج  عالمهنيححة، مححبححإجراءات السححالمة المنظمححات الصحححية، والتعامححل بفاعليححة مححع الملتححزمين 

 التدريبية المتخصصة بالسالمة المهنية بالمستشفيات.

السحعي لتزويحد القحوت العاملحة فحي المنظمحات الصححية بحإجراءات السحالمة المهنيحة محن  فيما يخحص العوامحل التنظيميحة، (1

آليححات مركزيححة وطنيححة لصححياغة وتحححديث الضححوابط  خححالل وسححائل متنوعححة تضححمن إطححالع الجميححع عليهححا، مححع إيجححاد

 والمعايير واللوائح والتشريعات الخاصة بالسالمة المهنية في القطاع الصحي.

 نوأ األشحخاص،يكون تنفيذ بناء المستشحفى مطابقحاً لمتطلبحات السحالمة المهنيحة وسحالمة  من ناحية العوامل الهندسية أن (4

وأن يراعحى عنحد تنفيحذ  ،ت العالمية المعتمدة من الدفاع المحدني ضحد الحريحقنظام المواصفاتراعى في تشييد المستشفى 

  .لمناطق أخرت االنتشارنظام التهوية التي تمنع الميكروبات المنتشرة عبر الهواء من  ،المطلوبة االحتياطات المبنى

 

 المراجع:. 1

لحدت العحاملين فحي الرعايحة الصححية بمحافظحة الغربيحة  ممارسحة الحقحن المحأمون (م1174وآخحرون ) ،محمحد إبحراهيم إسماعيل، -

 بمصر.

 دار الكت  العلمية. القاهرة، السالمة والصحة المهنية، م(1171)أحمد  زكي، -

وأثرهحا  عحزة الحكوميحةم( تقييم وسائل الوقاية والسالمة المستخدمة فحي مستشحفيات قطحاع 1111) الشبخ يعبد المعز عل ،خليل -

 عزة. الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، ،على أداء العاملين
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المجلحة  واقحع السحالمة المهنيحة لعمحال النظافحة فحي مستشحفيات إححدت المحافظحات الفلسحطينية، م(1119عصحام احمحد ) الخطي ، -

 (71العدد) ،منظمة الصحة الدوليةالصحية لشرق المتوسط 

 في مباني التجمعات السكنية والمنشصت الحيوية وذات الطابع الخاص.السالمة المهنية  (7345) بن عبد هللا الزهراني حسن -

 والتوزيع. دار الفكر للنشر عمان، السالمة المهنية والصحية المهنية، (هـ7345حسان) -

رسحالة ماجسحتير غيحر  ،العاملين في منشصت القطاع الصحي، بمدينة الحدمام بأداءم( وعالقتها 1171) السالمة حسين، ،الشريف -

 الريا . جامعة نايف للعلوم األمنية، ،منشورة
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