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ق  إلنف اد ادور السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى ترشي
 الحكومى فى االدارات المحلية

 
 (3)سها عيد رجب -(2)نادر ألبير فانوس -(1)محمد بخيت محمد

( كلية 2 جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ،باحث دراسات عليا( 1
 د الخدمة اإلجتماعية بالقاهرةمعه( 3التجارة، جامعة عين شمس 

 
 المستلخص

وال  ادية,ترشيد اإلنفاق الحكومى اتجاه دولى لمعظم الدول النامية لمواكبة التقلبات اإلقتص
يتمثل ترشد اإلنفاق الحكومى فى تخفيـض النفقات فقط وانما ايضا فى االستخدام األمثل 

نفاق ولت هذه الدراسة سبل ترشيد االللموارد المتاحة, والمساعدة فى زيادة االيرادات, وتنا
الحكومى بتقليل حجم االنفاق على التكاليف الناتجة عن حوادث واصابات العمل واألمراض 

 المهنية فى االدارات المحلية, بتطبيق وتفعيل اشتراطات السالمة والصحة المهنية.
ق وتعانى اإلدارات المحلية بجمهورية مصر العربية من بعض القصور فى تطبي
أو  اشتراطات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك على مستوى تدريب العاملين

ى َا علالتطبيق هذه االشتراطات أو نشر الثقافة المرتبطة بذلك, مما يترتب عليه التأثير سلبي
 اسةترشيد اإلنفاق الحكومى، فقد استخدم الباحثونون في إعداد الجزء التطبيقي من هذه الدر 

ة فرد( من العاملين ببعض اإلدارات المحلي 400المنهج الوصفي التحليلي لعينة مكونة من )
محل الدراسة وتقديم بعض الشروح من للعينة استمارة استبيان بمحافظة سوهاج وتم توزيع 

 .طرف الباحثون 
وتوصلت الدارسة الى النتيجة التالية : وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ترشيد 

نفاق الحكومى وتفعيل ثقافة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, وقد اقترح اإل
الباحثونون العديد من التوصيات التى تهدف الى االستفادة من مخرجات هذه الدراسة مثل : 
ضرورة تطبيق اإلدارات المحلية اشتراطات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة 

إدارة سالمة وصحة مهنية  , وانشاء2003لسنة  12لخامس من قانون العمل رقم بالکتاب ا
بجميع االدارات المحلية أو إدارة مجمعة بكل محافظة ويتم توزيع مسئولين سالمة وصحة 
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, وضورة تفعيل مبدأ الجزاء والعقاب لجميع العاملين باإلدارات مهنية على كل إدارة محلية
 ت.المحلية وغيرها من التوصيا
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 المقدمة
تعتبر اإلدارات المحلية نقطة انطالق الوعى الثقافى لجميع سكان جمهورية مصر 

ا اد ممالعربية ألنها تتميز بخصائص تنفرد بها عن اإلدارة المركزية من أهمها قربها من األفر 
 يجعلها تصل إلى أعماق حياتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتساعد فى بث وتشكيل

مباشر اه الى الثقافى والمعرفى لذا اذا كان اتجاه الدولة لترشيد االنفاق الحكومى لزم االتجالوع
 الى االستعانة باالدرات المحلية.

لصعب ويرتبط االنفاق العام فى مصر بالعديد من المتغيرات المحلية والعالمية التى من ا
يق لة الموازنة العامة عن طر التحكم والتنبؤ بها فى االجل القريب, فلذلك ال يمكن حل مشك

ن تخفيض اإلنفاق العام, إال لو كان هذا التخفيض مقترن بدراسات وبرامج ترشيدية ناتجة ع
حل بعض مشاكل االنفاق, ومن هنا كانت أهمية مبدأ ترشيد اإلنفاق الحكومى النه الحل 

, ص: 2020االمثل فى ظل نقص الموارد التمويلية ومشاكل تخفيض اإلنفاق العام )خالد, 
95) 

من الممكن ان يتجنب االثار السلبية الناتجة عن تخفيض  فترشيد االنفاق الحكومى
لجوء فرض الضرائب والرسوم والاإلنفاق العام وعجز الموازنة العامة للدولة مثل االفراط فى 

ر لغياالمبالغ فيه او القرارات االقتصادية الخاطئة  أو اإلصدار النقدي الدوليةإلى القروض 
 الحكومى.ترشيد االنفاق  وهنا ظهرت أهمية عملية مدروسة ,

ومن الممكن القيام بترشيد االنفاق الحكومى بتفعيل ونشر ثقافة السالمة والصحة 
اقل المهنية, وتعتبر السالمة والصحة المهنية فى مفهومها البسيط غريزة وفطرة االنسان الع

ال تسبب الضرر ولكن بسبب الظروف بالقيام باالشياء بصورة صحيحة او على االقل 
على  والتزامات الحياة فقد يضطر االنسان الى االقدام ألعمال قد يكون فيها شئ من المخاطرة

 حياته فى االجلين القصير, والطويل.
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 مشكلة الدراسة
مناسب، يكفل التأكد من صرفها في ى وضع نظام رقابيجب ترشيد النفقات العامة ل

توفير أسباب الكفاءة في الجهاز و  دون التالعب أو اإلسراف،األوجه المخصصة لها، 
يجب توجيه و الحكومي، وذلك بربط النفقات في مختلف البرامج والمشروعات الحكومية، 

النفقات العامة نحو االستثمارات المنتجة للثروة ويد عاملة كثيفة واالهتمام بالمؤسسات الصغيرة 
االستفادة من الخبرات والتجارب األجنبية في مجال و  ,ن االقتصاداوالمتوسطة التي تعتبر شري

إدارة المال العام بما يحقق أهم األهداف االقتصادية اإلجتماعية ، وفق آليات ذات فعالية 
 (.2016دراسة عوايشة, ناصر, ) عالية

وبالتالى ظهرت الحاجة الى تطبيق انظمة جديدة لترشيد االنفاق الحكومى ومن أهمها 
فعيل ثقافة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من حوادث كان تطبيق وت

ة لناتجواصابات العمل والحفاظ على عوامل االنتاج, وترشيد النفقات المباشرة والغير مباشرة ا
 عن عد اتباع اشتراطات السالمة والصحة المهنية.

صحة المهنية فى وبالتالى ظهرت الحاجة الى تطبيق وتفعيل اشتراطات السالمة وال
 االدارات المحلية كنتيجة فعالة لترشيد االنفاق الحكومى.

 
 الدراسة  اسئلة

 ما دور االدارات المحلية فى تفعيل ونشر ثقافة السالمة والصحة المهنية؟ -1
عالقة بين دور االدارات المحلية فى تفعيل ونشر ثقافة السالمة الصحة  ما مدى وجود -2

 ومى؟الحك االنفاقالمهنية وترشيد 
 ما مدى وعى العاملين باإلدارات المحلية بإشتراطات السالمة الصحة المهنية؟ -3
 ما مدى تطبيق إشتراطات السالمة الصحة المهنية باإلدرات المحلية؟ -4
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 ما قيمة تكاليف اإلنفاق على اإلجراءات تفعيل ونشر ثقافة السالمة الصحة المهنية؟ -5
 

 مصطلحات الدراسة
) االنسان داخل  المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية السالمة والصحة المهنية: -1

طة( البيئة المحي –المعدات وادوات االنتاج  –المواد الخام المنتجه  –الشركة وخارجها 
 (29, ص:2007)قطيشات وآخرون, 

هو الحصول على أعلى أنتاجية ممكنة بأقل قدر ممكن من  ترشيد االنفاق الحكومى : -2
 (.72, ص 1999و مصطفي , اإلنفاق واإلسراف )عفر 

ادة زيلمن أدوات التنمية تهدف و هي نظام من أنظمة اإلدارة العامة  االدارات المحلية: -3
ويتم بمقتضاها اعطاء المحليات االختصاصات  كفاءة األداء اإلداري في الدولة،

ع موالصالحيات التي تساعد علي سرعة وسهولة اتخاذ القرار بعيدا عن السيطرة المركزية 
 (23,ص2000)مختار, التنموية ،الدولة هداف أ رتباط هذا القرار بتحقيق سياسات و ا

 

 هدف الدراسةأ
ى المعيار العالم-إعتماد آليه متوافقة مع المعايير العالمية دراسة مدى الحاجة الى  -1

 فى تطبيق إشتراطات السالمة الصحة المهنية- 45001أو المعيار المستحدث 18001
 ع ككل.فى المجتمع المحلى لترشيد االنفاق العام وبالتالى نشره للمجتموتأمين بيئة العمل 

بحث دور اإلدارات المحلية المركزية والفرعية فى تطبيق إشتراطات السالمة الصحة  -2
 المهنية وتأمين بيئة العمل.

 ها فىبحث مدى تفعيل وتطبيق مبدأ الجزاء والعقاب اإلدارى من قبل اإلدارات المحلية ودور  -3
 إشتراطات السالمة الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. تطبيق
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 تطبيق ترشيد االنفاق الحكومى الخاص والعام من خالل تطبيق إشتراطات السالمة الصحة -4
 المهنية وتأمين بيئة العمل.

 

 أهمية الدراسة
قافة دور اإلدارة المحلية فى تفعيل ونشر ث لبحثتعود أهمية هذه الدراسة : أهمية علمية

 ة تعدمة والصحة المهنية وتأثير ذلك فى ترشيد اإلنفاق الحكومى ومن ثم فان هذه الدراسالسال
 .مساهمة متواضعة فى توفير معلومات وتقديم تحليل والخروج بتوصيات فى هذا الموضوع

زيادة و  تعود أهمية هذه الدراسة فى ترشيد االنفاق الحكومى باالدارات المحلية: عمليةأهمية 
ية تطبيق ونشر ثقافة السالمة والصحة المهنبي ورفع مستوى المعيشة والرفاهية الدخل الوطن

ة، واالستفادة من تقليل وقوع الحوادث واصابات العمل واألمراض المهني وتأمين بيئة العمل
 .ومكافحة إنتشار األوبئة بزيادة االستثمارات بدال من صرف النفقات عليها

 

 فروض الدراسة
ل ك عالقة ذات داللة إحصائية بين ترشيد اإلنفاق الحكومى وتفعيهنا :الفرض الرئيسى

 ثقافة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 الفروض الفرعية :

 دارةوجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و التزام اال -1
 .هنيةالعليا والوسطى بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة الم

 تدريببوجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و االلتزام  -2
 .العاملين فى جميع مستويات االدارة باشتراطات السالمة والصحة المهنية



 البيئيةمجلة العلوم 
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمد بخيت محمد
 

 2022مايو ، لثالثالمجلد الحادي والخمسون، العدد الخامس، الجزء ا

 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 
 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال

 

179 

ن وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الوقاية م -3
 واالمراض المهنية.حوادث واصابات العمل 

ئل وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و توفير وسا -4
 السالمة والوقاية بجميع أعمال اإلدارة المحلية.

 ن خطروجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الوقاية م -5
 المهنية.حوادث واصابات العمل واالمراض 

كلية وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الدرجة ال -6
 الستبيان السالمة والصحة المهنية.

 

 حدود الدراسة
 اج .تم اختيار بعض من اإلدارات المحلية المركزية والفرعية بمحافظة سوه حدود مكانية: -1
 . 2021حتى ديسمبر  2020من يوليو  تكون الدراسة خالل الفترة :حدود زمانية -2
فى  ترشيد اإلنفاق الحكومى بتفعيل ونشر ثقافة السالمة والصحة المهنية :حدود موضوعية -3

 االدارات المحلية.
 

 الدراسات السابقة
 دراسة.Noreen et al (2005) عمللل: إشراك العامل, والعودة المبكرة بعنوان. 

ئع بسـبب إصابات العمل، وأهمية العودة المبكرة ضاال تحديد الوقت وقد هدفت هذه الدراسة إلى
صابات، إلجتماعيـة بسـبب هـذه االقتصادية واالإلـى مكان العمل كوسيلة لتخفيف الكلفة ا

%مــن إصابات العمل لعــام  50والصحة المهنية الكندية على ما نســبته  السالمةوأجرتها دائرة 
اعـداد مكـان العمل مكون هـام مـن و ة العامل فـي تهيئـة وقـد اعتبـرت الدارسـة أن مشارك 1999
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فإن عودته إلى عمله إذا ما أصيب ستكون في وقت  ونتيجة لذلكالعمل،  سالمةمكونات 
 .مبكر

 دراسـة  Hallowell & Calhoun(2011:) ـل قـات التبادليـة بـين إصـابات العمالالع
 .واستراتيجيات الوقاية منها

وقاية قات التبادلية بين إصابات العمل واستراتيجيات الالدراسة الع إلىدفت هذه الدراسة ه
ل المنها، عن طريق استخدام طريق استخدام طريقة دلفي، وقد توصـلت الدراسـة مـن خـ

 ناألمطـــط ، والعمـــال، وخوالمديرين، المنشآتفـــي  والسالمة األمن مديرى ت إلـى أن الالمقـاب
امج بر فـي  ار ر كبيـيلعبـون دوا واإللتزامالعليـا،  اإلدارةـافة إلـى االضـــأة، بفـــي المنش والسالمة

قـد و في المنشـاة،  األمن والسالمةرورة تطوير ض، وقـد أظهـرت الدراسة إلى األمن والسالمة
اسة ت. وقد توصلت الدر آفي هذه المنش األمن والسالمةرورة تطـوير برامج ضأوصـت الدراسـة ب

 .بشكل كامل األمن والسالمةطرق الوقاية مـن الحـوادث، عن طريق تطبيق تعليمات  كذلك إلى
 ( 2012دراسة ثابت, على محمد طه:) نظم السالمة والصحة المهنية فى  بعنوان

 المشروعات الصغيرة
التعرف على نظم السالمة والصحة المهنية فى المشروعات  هدفت هذه الدراسة الى

لى إالخلـل فـي قـضية الـسالمة والـصحة المهنيـة وذلـك بالتعرض  تحديـد منـاطقالصغيرة و 
ر وقياس مدي وعى العاملين في منطقـة الكوث –اللوائح التنفيذية  –القوانين والتشريعات 

 . الصناعية بمحافظة سوهاج بقضية السالمة والصحة المهنية
الباحثون بإجراء ( مصانع , وقد قام 8وكانت عينة البحث عبارة عن دراسة لعدد ) 

القياسات الميدانية لدراسة بيئة العمل فى عينة الدراسة, وقد توصلت الدراسة الى ضرورة 
تدريب العاملين على أعمال السالمة والصحة المهنية وذلك لتذكيرهم بأهمية تشاط السالمة 
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أهمية  والصحة المهنية بإستمرار, كذلك وضع برامج ثقافية للعاملين واصحاب العمل إلبراز 
 السالمة والصحة المهنية  وفوائدها ومزايا تطبيق اشتراطاتها.

 ( 2016دراسة ذياب, عبدالرحمان:)  ازنة ترشيد االنفاق العام ودوه فى معالجة عجز المو
 دراسة مقارنة–العامة 

نة كيفية إسهام ترشيد اإلنفاق العام في معالجة عجز المواز  لبحث هدفت هذه الدارسة
إليه هو أن سالمة  تفي ظل االقتصادالوضعي واإلسالمي .ومن أهم ما توصلالعامة للدولة 

عملية الترشيد في االنفاق العام وتكامل عناصره هي خطوة مهمة لوجود إنفاق عام رشيد 
 سواء وقعت أو لم تقع فى العجز.يساهم في المحافظة على توازن الموازنة العامة 

 ( ,2016دراسة عوايشة, ناصر)  نفقات صالح اإلدارة المحلية كمدخل لترشيد ال: إبعنوان
 .2014-1990الجزائر للفترة : والية تبسه العامة للدولة, دراسة حالة
ترشيد للتعرفة على العالقة المتداخلة بين كفاءة اإلدارة المحلية و هدفت هذه الدراسة 

 لية,الدرات المحاإلنفاق العام, والوقوف على مقومات وعوائق تطبيق الرشادة فى االنفاق فى ا
فى  وقياس مدى نجاح االجراءات والسياسات التى تتخدها اإلدارات المحلية للوقاية من العجز
ما مالموازنة مع ايجاد أسس قوية لتعزيز الحوكمة فى اإلدارات المحلية بصفة دائمة وفعالة 

 يحد من خطورة عجز الموازنة .
نظام رقابة مناسب، يكفل التأكد من  ترشيد النفقات العامة بوضعوتوصلت الدراسة الى 

توفير أسباب الكفاءة في و  صرفها في األوجه المخصصة لها، دون التالعب أو اإلسراف،
يجب و الجهاز الحكومي، وذلك بربط النفقات في مختلف البرامج والمشروعات الحكومية، 

واالهتمام بالمؤسسات توجيه النفقات العامة نحو االستثمارات المنتجة للثروة ويد عاملة كثيفة 
االستفادة من الخبرات والتجارب األجنبية في و  ,الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر شريان االقتصاد
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مجال إدارة المال العام بما يحقق أهم األهداف االقتصادية االجتماعية، وفق آليات ذات فعالية 
 . عالية

  وأثرها على فاعلية  إصابات العمل بعنوان :(2017)دراسة إحفيظة، صالح مولود
 . المنظمة
 رثاالصابات واألسباب التي كانت وراء حدوث األللتعرف على أهم ا هذه الدراسة تهدف

م السلبية الناتجة فى إصابات العمل على كل من العاملين والشركة والتعرف على مستوى نظا
 .مة المعمول به داخل الشركة وتحديد نقاط القوة والضعفالوالس األمن

ل قلة التزام العاملين بإشتراطات السالمة أدى الى زيادة معد ل الباحثون الىوتوص
الحوادث واإلصابات داخل موقع الشركة مما أدى الى تدنى فاعليتها, وايضا ضعف وقلة 

 جوانب االمن والسالمة فى توفير أدوات ومعدات الوقاية الشخصية ادى لزيادة الحوادث.
 

 اإلطار النظرى
لة فى الوقت الراهن الى رفع كفاءة اإلنفاق الحكومى وذلك عن طريق يتجه فكر الدو 

ات ترشيد اإلنفاق الحكومى, واإلستغالل األمثل لجميع الموارد المتاحة, ولكن حوادث واصاب
ها ك النالعمل واألمراض المهنية تؤثر تأثيرا سلبيا على عملية رفع كفاءة اإلنفاق الحكومى وذل

 مباشرة وأخرى غير مباشرة . تكبد الدولة عناء تكاليف
 ترشد اإلنفاق الحكومي هو تحقيق أكبر منفعة بأقل تكلفة وليس كما يظن الكثيرون أن
 الترشيد هو الضغط والتخفيض, وياتى ذلك بالحد من االسراف والتبذير واستخدام االساليب

 يسهم بشكل الحديثة لقياس المنافع والخدمات على أرض الواقع ألن ترشيد اإلنفاق الحكومي
كبير في عالج عجز الموازنة العامة, والحفاظ على المال العام أى  الحصول على أعلى 

 (.72, ص 1999أنتاجية ممكنة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق واإلسراف عفر و مصطفي , 
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مًا ، إضافة الي أنها تشكل تدعيلحاجات المواطنيناإلدارة المحلية أكثر إدراكًا وتعد 
رة اإلدا ويعد نظام إذ أن الديمقراطية المحلية هي أهم مقومات الديمقراطية الشاملةللديمقراطية 

 ة بينالمحلية أحد تطبيقات الالمركزية اإلدارية فهو نظام يعتمد على توزيع الوظيفة اإلداري
رة اإلدا حيث يتميز نظام السلطة التنفيذية المركزية ووحدات مستقلة إقليمية لها شخصية قانونية

ق ن طريحلية بأنه نظام يسمح بوجود مشاركة شعبية في الوظيفة اإلدارية للسلطة التنفيذية عالم
ارية أنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة فضاًل عما يحققه من زيادة كفاءة وجودة الوظيفة اإلد

للدولة، من حيث تبسيط اإلجراءات اإلدارية، إتاحة اختيار األسلوب اإلداري المناسب، 
ص ,2000)مختار, عن السلطات المركزية باإلضافة الي تدعيم الديمقراطية وتعميقهاالتخفيف 

 :34.) 
وكما هو معروف أن اإلدارة المحلية بيئة خصبة لحوادث وإصابات العمل واألمراض 

 قسم هذا, مما يكبد الدولة تكاليف وتن -البشرية والمادية –المهنية واالضرار بعناصر اإلنتاج 
 ا الىسمان القسم األول التكاليف المباشرة مثل أقساط التأمين التى يتم دفعهالتكاليف الى ق

هيئة التأمين الصحى المتعاقد معها, وتعوضيات العاملين عن الحوادث, ومصاريف العالج, 
ى وتعويضات ومصاريف عالج المصابين من غير العاملين باألدارت المحلية, اما القسم الثان

ت رة والتى تتمثل فى الوقت الضائع بسبب العمال المصابين, والوقهو التكاليف الغير مباش
ية الضائع العمال اآلخرين,غير تكلفة صيانة واصالح االالت والمعدات وأعباء المصالح الطب

والمحاضر والبالغات الرسمية, وتدريب العاملين الجدد, وما يترتب على هذه الحوادث 
 لعاملين وخوفهم من اين يصابوا او يقعوا فى هذاواألمراض المهنية من انخفاض معنويات ا

 (.121, ص 2007الموقف)موسى, 
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تلك النشاطات واإلجراءات اإلداريـة الخاصـة بوقاية  والسالمة والصحة المهنية هى
لى ؤدى إالعاملين مـن المخاطر الناجمة عـن األعمال التي يزاولونها في أماكن العمل التي قد ت

 .( 34 ص ,2003 ,حوادث ) عباسض والراإصابتهم باألم
وتلحق حوادث العمل في اإلدارات المحلية الضرر بجميع عناصر اإلنتاج مما يزيد من 

ول اويزيد من التكاليف التي تقع على عاتق الحكومة, يعتبر هنريش من  معدل اإلنفاق العام,
ير رة وتكاليف غبدراسة التكاليف الخاصة بحوادث العمل وتقسيمها الي تكاليف مباشمن أهتم 

 عن حوادث العمل تكلف المؤسسة العديد من التكاليف, حيث قال" األحداث المترتبة مباشرة
ى, والغير مباشرة, والتي تؤثر سلبا على قدرة المؤسسة وكفاءتها اإلنتاجية")موس المباشرة
 (.121, ص 2007

د المحلية يساع فإن االهتمام بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية فى االدارات
أو كل  -اصابات العمل وحوادث العمل واالمراض المهنية -على الوقاية من مخاطر العمل 

ه ذلك لو ما يقع أثناء العمل صدفه أو بسبب, ويؤثر سلبا على القدرة اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج 
 .(Jean, 2002, p:135 مردود كبير على ترشيد االنفاق الحكومى )

 

 لدراسةمنهج ااجراءات  
ي استخدم الباحثون في إعداد الجزء التطبيقي من هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليل

 ستغنييذلك ألنه يعتبر من الناحية التطبيقية عاماًل مشتركًا بين كل المناهج إذ ال يمكن أن 
 عنه أي باحث عند دراسته ألي ظاهرة, ويوفر المنهج الوصفي التحليلي كمية من المعلومات

أة همة للباحث عن الحالة موضوع الدراسة ، ومن الممكن أن يكون شاماًل كل جوانب المنشالم
يضًا أحين وصفه ألهدافها وإمكاناتها وأنظمتها وطبيعة نشاطها وإنتاجها، كما أنه من الممكن 

 أن يقتصر على جانب واحد منها.
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 مجتمع وعينة الدراسة
ة مـن تـم اختيـار عينـة مكونـ ، وقدلمحليةالعاملين باإلدارت اتكون مجتمع الدراسة من 

العاملين فى الدرجات الوظيفية المختلفة فى خمس إدارت محلية بمحافظة شـخص مـن ( 430)
ض وتقديم بع العامليناستمارة استبيان محل الدراسة بتوزيعه على ( 430)تم توزيع و ، سوهاج

وبذلك يكون  م يتم استرجاعها،استمارة ل( 30)الشروح من طرف الباحثون، وقد كانت هناك 
 .استبيان(400)إجمالي االستبيانات الخاضعة لدراسة 

 أداة الدراسة

ـم ، حيـث ت( سؤال43) تضمنتت القام الباحثون بإعداد استبانه مكونة مـن عـدة مجـا
 فقاصمم و  و قد, الد ارسـة بموضوعقـة السـات السـابقة التـي لهـا عراسـتعانة بالدالبا هاتصـميم

لذلك بطريقة مبسطة ، واحتوى على أسئلة سهلة وواضحة وإدخال بعض التعديالت و الفقرات 
بما يتناسب مع طبيعة الدراسة ، كما أن اإلجابة على األسئلة كانت وفق منهج اإلجابات 

 .المغلقة وهذا من أجل تسهيل عملية تحليل النتائج
 

 محتوى اإلستبيان
 وتعريفهم ديم موضوع الدراسة للمستقصي منهم،حوى االستبيان على مقدمة ألجل تق

أن جميع  بين الباحثون دفها األكاديمي ولتشجيعهم على المشاركة في الموضوع، كما به
يم البيانات التي سيتم الحصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط وقد تم تقس

 محورين: االستبيان إلى
شتراطات السالمة والصحة المهنية فى االدارات يبحث عن مدى تطبيق ا المحور األول

 : المحلية ويتكون من ستة أقسام أساسية تمثلت في
 معلومات عامة . -1
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 التزام اإلدارة العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية. -2
 تدريب العاملين فى جميع مستويات االدارة بعلم السالمة والصحة المهنية. -3
 التنفيذية بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية. التزام اإلدارة -4
 توفير وسائل السالمة والوقاية بجميع أعمال اإلدارة المحلية. -5
 حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية. -6

لعمل ايحوى معلومات عن التكاليف المباشرة والغير مباشرة لحوادث واصابات  والمحور الثانى
 النفاق الحكومى.واالمراض المهنية وترشيد ا

ا، وجل األسئلة كانت لها أجوبة محددة و مغلقة من أجل تسهيل المعالجة اإلحصائية له 
"ليكارت  وقد تم إعداد األسئلة على أساس مقياس ,واحتوى االستبيان على ثالثة صفحات

 .و الذي يحتمل خمسة إجابات (Scale Likert)" الخماسي
 

 جراءات الدراسةإ
 : ستبيان على النحو التاليوقد تم إعداد اال

 .إعداد استبيان أولى من اجل جمع المعلومات -
 .تعديل االستبيان بشكل أولى  -
عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين و الذين قاموا بدورهم بتقديم النصح و  -

 .اإلرشاد و تعديل وحذف ما يلزم
 .لدراسةتوزيع االستبيان على أفراد العينة لتجميع البيانات الالزمة ل -
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 قياس ثبات اإلستبيان
قها قام الباحثون بفحص االستبانة قبل توزيعها على عينة الدراسة وذلك للتأكد مـن صـد

 : وثباتها كالتالي
 للمحور األول لالستبيان "مدى تطبيق اشتراطاتالخصائص السيكومترية : ثبات اإلستبيان

 :السالمة والصحة المهنية فى االدارات المحلية"
لباحثون بحساب الخصائص السيكومتيرية لالستبيان من خالل التعرف على مدى قام ا

خ, االتساق الداخلى لالستبيان, والتعرف على ثبات االستبيان من خالل  معامل ألفا كرونبا
 وفيما يلي توضيح ذلك : 
و ق أوافتات أداة الدراسة هو استقرار وتجانس النتائج أي مد ثبيقصد بً  الثبات للمحور األول:

 ، وقد تم استخداممماثلةر من مرة وفي ظروف كث، إذا طبقت أاإلستبيانتساق في نتائج الا
إذ يقيس مد التناسق في (  ChrabnorC Ahpla) تساق الداخلي كرونباخ ألفاالاختبار ا
ا ا بأنهالموجودة فى االستبيان, كما يمكن أن تفسر ألف سئلةألعلى كل ا عينة االستبيانإجابات 
ا اوح مالثبات الداخلى بين اإلجابات, ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات ويتر  معامل
  .( وما فوق %60( ويكون قيمته مقبلوة عند ) 1و  0بين )

المة استخدم الباحثون لحساب الثبات معامل ألفا كرونباخ، وذلك بعد تطبيق استبيان السو 
 ( معامل الثبات11( فرد، ويوضح جدول )400) والصحة المهنية علي العينة التي بلغ عددها

 لكل مكون فرعي من مكونات استبيان السالمة والصحة المهنية والدرجة الكلية : 
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معامالت الثبات للمكونات الفرعية والدرجة الكلية الستبيان السالمة والصحة  :(1)جدول
 ( 400المهنية )ن=

عدد  البعد م
 معامل الثبات العبارات

االدارة العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات التزام  1
 0,775 11 السالمة والصحة المهنية

االلتزام بتدريب العاملين فى جميع مستويات االدارة  2
 0,827 5 باشتراطات السالمة والصحة المهنية

 التزام االدارة التنفيذية بتطبيق اشتراطات السالمة 3
 0,787 9 والصحة المهنية

اإلدارة  سالمة والوقاية بجميع أعمالتوفير وسائل ال 4
 0,782 6 المحلية

 0,767 11 حوادث واصابات العملواالمراض المهنية 5
 0,929 42 الدرجة الكلية الستبيان السالمة والصحة المهنية 6

 0,767( أن معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية تراوحت بين )1يتضح من جدول ) 
مما يدل على أنه يوجد اتساق داخلى بين فقرات كل  ( %60بر من )أك (، وجميعها0,929ــ 

مجال من المجاالت, وبالتالى يدل هذا على أن فقرات االستبيان كان بيها اتساق داخلى, 
 وجيمع هذه القيم مناسبة مما يؤكد صالحية ومدلولية االستبيان فى اختبار الفروض. 

مة والصحة المهنية من خالل التجزئة كما قام الباحثون بحساب ثبات استبيان السال
( 0,745النصفية لعبارات االستبيان, حيث بلغ معامل االرتباط بين نصفي االستبيان )
 (,0,749وباستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان وبراون بلغ معامل الثبات لالستبيان ككل )

 .       وهى نسبة مرتفعة تدل على أن االستبيان يتمتع بقدر مرتفع من الثبات
التكاليف المباشرة والغير مباشرة لحوادث  للمحور الثانى "الخصائص السيكومترية 

 :وإصابات العمل واألمراض المهنية "
قام الباحثون بحساب الخصائص السيكومتيرية لالستبيان من خالل التعرف على مدى 

خ, امل ألفا كرونبااالتساق الداخلى لالستبيان, والتعرف على ثبات االستبيان من خالل  مع
 وفيما يلي توضيح ذلك : 



 البيئيةمجلة العلوم 
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمد بخيت محمد
 

 2022مايو ، لثالثالمجلد الحادي والخمسون، العدد الخامس، الجزء ا

 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 
 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال

 

189 

ق عد تطبياستخدم الباحثون لحساب الثبات معامل ألفا كرونباخ، وذلك ب :للمحور الثانىالثبات 
ة ( معامل الثبات للدرج2( فرد، ويوضح جدول )400علي العينة التي بلغ عددها )االستبيان 

 الكلية الستبيان ترشيد اإلنفاق الحكومى : 
 ( 400معامل الثبات للدرجة الكلية الستبيان ترشيد اإلنفاق الحكومى )ن= :(2)جدول
 معامل الثبات عدد العبارات البعد م
الدرجة الكلية الستبيان ترشيد اإلنفاق  1

 0,731 12 الحكومى
ى ( أن معامل الثبات للدرجة الكلية الستبيان ترشيد اإلنفاق الحكوم2يتضح من جدول )

 قيمة مقبولة إحصائيًا مما يؤكد صالحية استخدام هذا االستبيان. (، وهي0,731بلغ )
  بلغت( أن معامالت الثبات والدرجة الكلية 8يتضح من جدول )

مما يدل على أنه يوجد اتساق داخلى بين فقرات  ( %60أكبر من ) (، وجميعها0,731)
ذه يمع هاتساق داخلى, وج المحور الثانى, وبالتالى يدل هذا على أن فقرات االستبيان كان بينها

 القيم مناسبة مما يؤكد صالحية ومدلولية االستبيان فى اختبار الفروض. 
بلغ  ثبات من خالل التجزئة النصفية لعبارات االستبيان, حيثالكما قام الباحثون بحساب 

ون ( وباستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان وبرا0,690معامل االرتباط بين نصفي االستبيان )
تع (, وهى نسبة مرتفعة تدل على أن االستبيان يتم0,691لغ معامل الثبات لالستبيان ككل )ب

 بقدر مرتفع من الثبات.        
 عرض البيانات وتحليلها

فيما يلى نستعرض بالعرض : المتغيــرات الديموغرافيــة وصف خصائص عينة الدراسة
الفئة ، و نس الجعينــة الدراســة مــن، حيــث  فــرادألالديموغرافيــة  الجدولى والبيانى الخصائص

صف تم و ، واسـتنادا علـى  الخبرة، وعدد سنوات والمنصب الوظيفى، والمؤهل العلمىالعمرية، 
 عينة الدراسة كالتالى:
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 فراد عينة الدراسةألالمتغيرات الديموغرافية  :(3جدول رقم )
 النسبة العدد  الفئة المتغير

 النوع
%34,8 139 ذكر  
%65,3 261 أنثى  

%100 400 المجموع  

 العمر

سنة      30أقل من   5 1,3%  
سنة 40إلى  30من   17 4,3%  

50إلى  40من   46 11,5%  
سنة 50أكثر من   332 83%  

%100 400 المجموع  

المؤهل 
 العلمى

%12,8 51 أقل من ثانوى   
%82 328 ثانوى أو دبلوم  
%4,8 19 بكالوريوس  
%0,5 2 ماجستير  
%0 0 دكتوراه   
%100 400 المجموع  

المنصب 
 الوظيفى

%1 4 إدارة عليا  
%8,3 33 إدارة وسطى  
%82,5 330 إدارة تنفيذية  
%8,3 33 غير ذلك  
%100 400 المجموع  

عدد 
سنوات 
 الخبرة

سنوات 5أقل من   10 2,5%  
10سنوات وأقل من  5من   11 2,8%  
15سنوات وأقل من  10من   28 7%  

20سنة وأقل من  15من   32 8%  
سنة فأكثر 20من  319 79,8%  

%100 400 المجموع  
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 فــراد عينــة الدراســةألالمتغيــرات الديموغرافيــة  (:1شكل رقم )

( مـــن أفــــراد عينـــة الدراســـة يمثلــــون مـــا نســــبته 261( أن )3يتضــــح مـــن الجـــدول رقــــم ): النـــو 
( 139وهم الفئـة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة إنـاث, بينمـا يمثـل )من إجمالى إفراد العينة  65,3%

 (.1من الذكور كما هو موضح بالشكل رقم ) %34,80ما نسبته 
ســـنة هـــى اكبـــر فئـــة مـــن أفـــرد عينـــة  50( أن األكثـــر مـــن 3يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ): العمـــر

مــن العمريــة  ( فــرد مــن افــراد العينــة للفئــة46, يلــيهم ) %83( بنســبة 332الدراســة حيــث بلغــت)
 30مـن ( فـرد مـن افـراد العينـة للفئـة العمريـة 17, يليهم )%11,5سنة بنسبة  50إلى  سنة 40
( أفـراد للفئـة العمريـة 5, في حين أن أقل عدد من أفـرد العينـة )%4,3سنة بنسبة  40إلى  سنة

 (.1كما هو موضح بالشكل رقم ) %1,3سنة بنسبة  30أقل من 
( أن الحاصلون على درجـة الـدبلوم الفنـى والثـانوى 3الجدول رقم )يتضح من : المؤهل التعليمى

( فـرد مـن افـراد 51, يلـيهم )%82( بنسبة 328هم اكبر فئة من أفرد عينة الدراسة حيث بلغت)
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( فــرد مــن افــراد العينــة 46, يلــيهم )%12,8العينــة حاصــلين علــى مؤهــل أقــل مــن ثــانوى بنســبة 
( فقـــط مــن افـــراد 2, فـــى حــين أن هنــاك )%4,8ة حاصــلين علــى بكـــالوريوس او ليســانس بنســب

%, وال يوجد احد من أفرد العينة حاصل على درجة  0,5العينة حاصلين على ماجستير بنسبة 
 (.1الدكتوراه كما هو موضح بالشكل رقم )

ة ( أن العـاملون فـى اإلدارة التنفيذيـة هـم اكبـر فئـ3ح مـن الجـدول رقـم )يتض: المنصب الوظيفى
( فــرد مــن افــراد العينــة 33, يلــيهم ) %82,5( بنســبة 330مــن أفــرد عينــة الدراســة حيــث بلغــت)

,  فــي حــين أن أقــل عــدد مــن أفــرد العينــة %8,30يعملــون فــى االدارة الوســطى واالداريــة بنســبة 
 (.1كما هو موضح بالشكل رقم ) %1لعليا بنسبة ( أفراد يعملون فى اإلدارة ا4)

سنة خبرة هم اكبر فئة مـن  20( أن األكثر من 3يتضح من الجدول رقم ): عدد سنوات الخبرة
( فـرد مـن افـراد العينـة خبـرة 32, يلـيهم ) %79,8( بنسـبة 317أفرد عينـة الدراسـة حيـث بلغـت)

إلـى  سـنة 10مـن فراد العينة خبرة ( فرد من ا28, يليهم )%8بنسبة  20سنة وأقل من  15من 
سـنة  10( أفـراد خبـرة أقـل مـن 10, في حين أن أقل عدد من أفـرد العينـة )%7سنة بنسبة  15

 (.1كما هو موضح بالشكل رقم ) %2,5بنسبة 
تحليـــل آراء افـــراد الدراســــة حـــول تطبيــــق : تحليـــل ءراف أفــــراد الدراســـة حــــول محـــاور الدراســــة

هنيــــة والتكــــاليف والتكــــاليف المباشــــرة والغيــــر مباشــــرة لحــــوادث والصــــحة الم الســــالمة اشــــتراطات
 واصابات العمل واألمراض المهنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:
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 تحليل أراء االستجابات على محاور واقسام االستبيان :(4)جدول رقم
االنحراف  الفقرة م

 المعيارى 
المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات  التزام اإلدارة 1
 ال أوفق 5 2.507 0.807 السالمة والصحة المهنية

تدريب العاملين فى جميع مستويات االدارة بعلم  2
 ال أوافق 6 1.921 0.999 السالمة والصحة المهنية

التزام اإلدارة التنفيذية بتطبيق اشتراطات  3
 أوفق 1 3.833 0.934 السالمة والصحة المهنية

توفير وسائل السالمة والوقاية بجميع أعمال  4
 محايد 4 3.274 0.846 اإلدارة المحلية

حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية  5
 أوافق 2 3.540 0.773 وتكاليفها

التكاليف المباشرة والغير مباشرة لحوادث  6
 أوافق 3 3.500 0.267 واصابات العمل واالمراض المهنية

 

(, 1,921-3,833( تراوحت المتوسـطات الحسـابية بـين )4دول رقم  )يتضح من الج
 اطاتحيث جاءت فى المرتبـة األولـى القسـم الثالـث بعنـوان )التـزام اإلدارة التنفيذيـة بتطبيـق اشـتر 

(, وجاءت فـى 0,934( وإنحراف معيارى )3,833والصحة المهنية( بمتوسط حسابى ) السالمة
 نــوان )حــوادث واصــابات العمــل واالمــراض المهنيــة وتكاليفهــا(المرتبــة الثانيــة القســم الخــامس بع

 (,0,773( وإنحراف معيارى )3,540بمتوسط حسابى )
ســطى وجــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة القســم األول بعنــوان )التــزام اإلدارة العليــا والو 

( وإنحـــراف معيـــارى 2,507والصـــحة المهنيـــة( بمتوســـط حســـابى ) الســـالمة بتطبيـــق اشـــتراطات
ــــانى بعنــــوان )تــــدريب العــــاملين فــــى جميــــع 0,807) (, وجــــاءت فــــى المرتبــــة األخيــــرة القســــم الث

( وإنحــراف معيــارى 1,921والصـحة المهنيــة( بمتوســط حسـابى ) الســالمة مسـتويات االدارة بعلــم
(0,999.) 
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الوسطى و تحليل آراء افراد الدراسة حول القسم الثانى فى المحور األول التزام اإلدارة العليا 
 والصحة المهنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة: السالمة بتطبيق اشتراطات

إلدارة االتزام  تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور األول القسم الثانى :(5جدول رقم )
 والصحة المهنية السالمة العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات

االنحراف  الفقرة م
 المعيارى 

المتوسط 
لترتيبا الحسابى  الدرجة 

1 
تشجع اإلدارة العاملين على العمل وفق قواعد 
السالمة والصحة المهنية حتى لو كان جدول 

 العمل ضيق
 محايد 2 2,96 0,960

 محايد 3 2,93 0,947 تضع اإلدارة السالمة أوال 2
في موقع العمل على  الموظفين دارةاإل تشجع 3

تهمسالم على تؤثر التي القرارات في لمشاركةا غير  6 2,265 1,011 
 موافق

لدينا الثقة  -العاملين في موقع العمل هذا -نحن  4
 محايد 1 2,985 0,901 في قدرة اإلدارة على التعامل مع أمور السالمة

لدراسة اسباب حوادث واصابات  دارةاإل تسعى 5
غير  5 2,300 1,006 العمل ووضع الحلول المناسبة لها.

 موافق
رة لجنة سالمة وصحة مهنيةتوجد فى االدا 6 غير  9 1,752 1,343 

 موافق جدا
 الموظفين اقتراحاتبعين االعتبار  اإلدارةتأخذ  7

؟بالسالمةالمتعلقة   محايد 4 2,927 0,891 

 األشخاص وليس ألسباب،عن  اإلدارة حثتب 8
حادث وقوع عند المذنبين، غير  8 2,177 0,896 

 موافق
ة أثناء إجراء التحقيق تجمع اإلدارة معلومات دقيق 9

غير  7 2,262 0,807 بالحوادث
 موافق

   2,506 0,807 الكلى
 ( أن مسـتوى التـزام اإلدارة العليـا والوسـطى بتطبيـق اشـتراطات5يتضح من الجدول رقـم  )

( واالنحــــراف 2,506والصــــحة المهنيــــة كــــان مــــنخفض, اذ بلــــغ المتوســــط الحســــابى )  الســــالمة
ســـتوى الفقـــرات مـــنخفض, إذ تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية بـــين (, وجـــاء م0,807المعيـــارى )

العـاملين  -(, حيث جاءت فى المرتبـة األولـى الفقـرة التـى تـنص علـى )نحـن 2,985-1,752)
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لــدينا الثقــة فــي قــدرة اإلدارة علــى التعامــل مــع أمــور الســالمة( بمتوســط  -فــي موقــع العمــل هــذا
ت فــى المرتبــة الثانيــة الفقــرة التــى تــنص (, وجــاء1,343( وإنحــراف معيــارى )2,985حســابى )

علــى )تشــجع اإلدارة العــاملين علــى العمــل وفــق قواعــد الســالمة والصــحة المهنيــة حتــى لــو كــان 
 (.0,960( وإنحراف معيارى )2,96جدول العمل ضيق( بمتوسط حسابى )

 ألســباب،عــن  اإلدارة حــثتبوجــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى )
( وإنحـــراف معيـــارى 2,177( بمتوســـط حســابى )حــادث وقـــوع عنـــد المــذنبين، األشـــخاص يسولــ
(, وجــاءت فــى المرتبــة األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى )توجــد فــى االدارة لجنــة ســالمة 0,896)

 (.1,343( وإنحراف معيارى )1,752وصحة مهنية ( بمتوسط حسابى )
المحـــــور األول التـــــزام اإلدارة العليـــــا  تحليــــل آراء افـــــراد الدراســـــة حـــــول القســـــم الثالــــث فـــــى

 والصحة المهنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة: السالمة والوسطى بتطبيق اشتراطات
م بتدريب االلتزا تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور األول القسم الثالث :(6جدول رقم )

 لصحة المهنيةوا السالمة العاملين فى جميع مستويات االدارة باشتراطات
االنحراف  الفقرة م

 المعيارى 
المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

تتبنى اإلدارة برامج تدريبية للعاملين فى مجال  10
 محايد 1 2,922 0,871 السالمة.

تحفز اإلدارة العاملين لإلهتمام بالبحث العلمى  11
غير  4 1,580 1,140 بمجال السالمة وتقييم المخاطر.

 موافق جدا
توفر اإلدارة ارشادات للعاملين الجدد بوسائل  12

غير  2 1,590 1,204 الوقاية الواجب عليه اتخاذها .
 موافق جدا

يتم التدريب على خطة االخالء فى حاالت  13
غير  3 1,585 1,208 الطوارئ 

 موافق جدا
   1,92 0,998 الكلى

ملين فــى جميــع مســتويات ( ان مســتوى االلتــزام بتــدريب العــا6يتضــح مــن الجــدول رقــم  )
والصـــحة المهنيـــة كـــان مـــنخفض جـــدا , اذ بلـــغ المتوســـط الحســـابى  الســـالمة االدارة باشـــتراطات
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(, وجـــــــاء مســـــــتوى الفقـــــــرات مـــــــنخفض, إذ تراوحــــــــت 0,998( واالنحـــــــراف المعيـــــــارى )1,92)
(, حيـــث جـــاءت فـــى المرتبـــة األولـــى الفقـــرة التـــى 1,580-2,922المتوســـطات الحســـابية بـــين )

)تتبنــــى اإلدارة بـــــرامج تدريبيـــــة للعــــاملين فـــــى مجـــــال الســــالمة( بمتوســـــط حســـــابى  تــــنص علـــــى
(, وجاءت فى المرتبة الثانية الفقرة التى تنص على )توفر 0,871( وإنحراف معيارى )2,922)

( 1,59اإلدارة ارشادات للعاملين الجدد بوسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها( بمتوسط حسابى )
 (.1,204وإنحراف معيارى )

وجاءت فى المرتبة القبل األخيرة الفقرة التى تنص على )يتم التـدريب علـى خطـة االخـالء 
(, وجـــاءت فـــى 1,208( وإنحـــراف معيـــارى )1,585فـــى حـــاالت الطـــوارئ( بمتوســـط حســـابى )

جـال المرتبة األخيـرة الفقـرة التـى تـنص علـى )تحفـز اإلدارة العـاملين لإلهتمـام بالبحـث العلمـى بم
 (.1,208( وإنحراف معيارى )1,59تقييم المخاطر( بمتوسط حسابى )السالمة و 

تحليـــل آراء افـــراد الدراســـة حـــول القســـم الرابـــع فـــى المحـــور األول التـــزام االدارة  -2-2-4
 والصحة المهنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة: السالمة التنفيذية بتطبيق اشتراطات
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التــزام االدارة  علــى فقــرات المحــور األول القســم الرابــع تحليــل أراء االســتجابات :(7جــدول رقــم )
 والصحة المهنية السالمة التنفيذية بتطبيق اشتراطات

االنحراف  الفقرة م
 المعيارى 

المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

 لتحقيق معا جاهدين نحاول –ملون اعال -نحن 14
السالمة من عال مستوى   موافق 6 3.7350 1.0404 

البعضنا بعض سالمةنهتم ب  –ملون اعال -حنن 15 موافق  1 4.4625 1.2175 
 جدا

 البسيطة الحوادثنعتبر  –العاملين  -نحن 16
اليومي عملنا من اطبيعي اجزء موافق  4 4.3525 1.2235 

 جدا
نتقبل السلوك الخطر طالما  –ملون اعال -نحن 17

 محايد 9 2.8500 0.7026 ال ينتج عنها حوادث؟

ال نكسر قواعد السالمة   –ينالعامل -حنن 18
 محايد 8 2.9900 0.8612 إلنهاء العمل في الوقت المحدد

19 
ال  – في موقع العمل هذا ملون اعال -نحن

نتقبل المخاطرة حتى ولو كان جدول العمل 
 ضيق.

 محايد 7 3.0325 0.8234

نادرا ما نتكلم بأمور السالمة –العاملين -نحن 20 موافق  5 4.2525 1.3595 
اجد  

 العمل عند باألمان شعرن –العاملين -نحن 21
موافق  3 4.4025 1.2998 معا

 جدا
نتعلم من أخطائنا لمنع  –العاملين -نحن 22

موافق  2 4.4225 1.2954 حصول حوادث مستقبلية.
 جدا

   3,833 0,933 الكلى
 تراطات( أن مســتوى األول التــزام االدارة التنفيذيــة بتطبيــق اشــ7يتضــح مــن الجــدول رقــم )

( واالنحراف المعيارى 3,833والصحة المهنية كان مرتفع, اذ بلغ المتوسط الحسابى )  السالمة
-3,735(, وجــــاء مســــتوى الفقــــرات مرتفــــع, إذ تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية بــــين )0,933)

نهـــتم   –ملون اعــال -حــن(, حيــث جــاءت فــى المرتبــة األولــى الفقــرة التــى تــنص علــى )ن2,850
(, وجاءت فـى 1.2175( وإنحراف معيارى )3,735( بمتوسط حسابى )البعض نابعض سالمةب
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نتعلم من أخطائنا لمنع حصول حـوادث  –العاملين -نحنالمرتبة الثانية الفقرة التى تنص على )
 (.1.295( وإنحراف معيارى )4.4225مستقبلية.( بمتوسط حسابى )

ال نكســر   –العــاملين -حــن)نوجــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى 
( وإنحــراف معيــارى 2.990قواعـد الســالمة إلنهـاء العمــل فـي الوقــت المحـدد( بمتوســط حسـابى )

نتقبـل السـلوك  –ملون اعـال -نحن(, وجاءت فى المرتبة األخيرة الفقرة التى تنص على )0.861)
ــــــتج عنهــــــا حــــــوادث؟ ( بمتوســــــط حســــــابى ) ــــــار 2.850الخطــــــر طالمــــــا ال ين ى ( وإنحــــــراف معي

(0.702.) 
تحليــل آراء افــراد الدراســة حــول القســم الخــامس فــى المحــور األول تــوفير وســائل الســالمة 

 والوقاية بجميع أعمال اإلدارة المحلية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:
 توفير وسائل تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور األول القسم الخامس :(8جدول رقم )

 ية بجميع أعمال اإلدارة المحليةالسالمة والوقا
االنحراف  الفقرة م

 المعيارى 
المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

 ال اوفق 5 2.275 0.925 توفر االدارة مهمات الوقاية الشخصية 23
 ال اوفق 4 2.292 0.945 توفر االدارة وسائل الوقاية من الحريق 24
 اوفق بشدة 1 4.333 1.364 مكان العمل جيد التهوية واالضاءة 25
 اوفق بشدة 3 4.207 1.442 يتوفر بالعمل مخارج طوارئ  26
يلتزم المواطنين اثناء زيارتهم لإلدارة بسالمتهم  27

 اوفق بشدة 2 4.312 1.335 وسالمة العاملين

توجد صناديق اسعافات اولية بالقرب من  28
 ال اوفق 6 2.227 0.855 العمل

   3,273 0,845 الكلى
 

( أن مســـتوى تـــوفير وســـائل الســـالمة والوقايـــة بجميـــع أعمـــال 8مـــن الجـــدول رقـــم ) يتضـــح
( واالنحــــــراف المعيــــــارى 3,273اإلدارة المحليــــــة كــــــان متوســــــط, اذ بلــــــغ المتوســــــط الحســــــابى )

-4,333(, وجـــاء مســـتوى الفقـــرات متوســـط, إذ تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية بـــين )0,845)
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الفقــرة التــى تــنص علــى )مكــان العمــل جيــد التهويــة (, حيــث جــاءت فــى المرتبــة األولــى 2,227
(, وجـاءت فـى المرتبـة الثانيـة 1,364( وإنحراف معيـارى )4,333واالضاءة( بمتوسط حسابى )

الفقـــرة التـــى تـــنص علـــى )يلتـــزم المـــواطنين اثنـــاء زيـــارتهم لـــإلدارة بســـالمتهم وســـالمة العـــاملين.( 
 (.1,335( وإنحراف معيارى )4,312بمتوسط حسابى )

جــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى )تــوفر االدارة مهمــات الوقايــة و 
ــــارى )2.275الشخصــــية( بمتوســــط حســــابى ) ــــى المرتبــــة 0.925( وإنحــــراف معي (, وجــــاءت ف

األخيـرة الفقـرة التــى تـنص علـى )توجــد صـناديق اســعافات اوليـة بـالقرب مــن العمـل ؟ ( بمتوســط 
 (.0.855ارى )( وإنحراف معي2.227حسابى )

تحليل آراء افراد الدراسة حـول القسـم السـادس فـى المحـور األول حـوادث واصـابات العمـل 
 واألمراض المهنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:
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 تحليـــــــل أراء االســـــــتجابات علـــــــى فقـــــــرات المحـــــــور األول القســـــــم الســـــــادس :(9)جـــــــدول رقـــــــم
 حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية 

رةالفق م االنحراف  
 المعيارى 

المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

يوجدة سجل خاص بحوادث واصابات العمل  29
 محايد 9 2.225 0.901 واألمراض المهنية

 محايد 7 3.097 0.812 تم وقوع حادث عمل اثناء وجودك فى العمل 30
حوادث العمل تزيد من تكاليف االنفاق  31

 موافق 6 4.347 1.325 الحكومى
 جدا

حوادث العمل توثر سلبا على الوقت واالداء  32
 موافق 2 4.405 1.256 والرضا الوظيفى  والحالة النفسية

 محايد 8 3.00 0.878 اصابات العمل فى انخفاض مستمر 33
موافق  1 4.420 1.226 يتم محاسبة من تسبب فى حوادث العمل 34

 جدا
قوع تقدم خدمات إسعافية وعالجية فورا عند و  35

موافق  3 4.360 1.331 الحادث
 جدا

يتم االهتمام بالعامل المصاب حتى رجوعه  36
موافق  5 4.350 1.317 .إلى عمله بعد تلقي العالج الالزم

 جدا
يتوقف العمل فترات كبيرة عند وقوع اى حادث  37

موافق  4 4.352 1.237 اوالعلم ان احد الزمالء اصيب بمرض مهنى
 جدا

اسعافات اولية بمناطق متفرقة  توجد صناديق 38
غير  11 2.180 0.795 بالعمل

 موافق
تفرض اإلدارة عقوبات رادعة على غير  39

غير  10 2.205 0.932 الملتزمين باستخدام وسائل الوقاية أثناء العمل
 موافق

   3,540 0,773 الكلى
ع أعمـــال ( أن مســـتوى تـــوفير وســـائل الســـالمة والوقايـــة بجميـــ9يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )

( واالنحـــــــراف المعيـــــــارى 3,540اإلدارة المحليـــــــة كـــــــان مرتفـــــــع, اذ بلـــــــغ المتوســـــــط الحســـــــابى )
-4,420(, وجــــاء مســــتوى الفقــــرات مرتفــــع, إذ تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية بــــين )0,773)

(, حيث جاءت فى المرتبـة األولـى الفقـرة التـى تـنص علـى )يـتم محاسـبة مـن تسـبب فـى 2,180
(, وجــاءت فــى المرتبــة 1,226( وإنحــراف معيــارى )4,420ط حســابى )حــوادث العمــل( بمتوســ
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الثانيــة الفقــرة التــى تــنص علــى )حــوادث العمــل تــوثر ســلبا علــى الوقــت واالداء والرضــا الــوظيفى  
 (.1,256( وإنحراف معيارى )4,405والحالة النفسية.( بمتوسط حسابى )

عقوبــات رادعــة اإلدارة فــرض )توجــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى 
( وإنحـراف 2.205( بمتوسـط حسـابى )على غير الملتزمين باستخدام وسائل الوقاية أثناء العمل

(, وجاءت فى المرتبة األخيرة الفقرة التى تنص على )توجد صناديق اسعافات 0.932معيارى )
 (.0.795رى )( وإنحراف معيا18 .2اولية بمناطق متفرقة بالعمل ؟ ( بمتوسط حسابى )

ــــانى التكــــاليف  -2-2-7 تحليــــل آراء افــــراد الدراســــة حــــول القســــم االول فــــى المحــــور الث
المباشرة والغير مباشرة لحـوادث واصـابات العمـل واالمـراض المهنيـة مـن وجهـة نظـر أفـراد عينـة 

 الدراسة:
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رة والغير التكاليف المباش تحليل أراء االستجابات على فقرات المحور الثانى :(10جدول رقم )
 مباشرة لحوادث واصابات العمل واالمراض المهنية

االنحراف  الفقرة م
 المعيارى 

المتوسط 
 الدرجة الترتيب الحسابى

تنفق اإلدارة المحلية تعويضات كبيرة للعاملين بسبب  1
 أوافق 5 3.563 0.876 حوادث وإصابات العمل.

صابين تنفق اإلدارة المحلية تعويضات كبيرة للعاملين الم 2
 أوافق 8 3.533 0.875 باألمراض المهنية.

األجر  -عند وقوع حادث   -تنفق اإلدارة المحلية  3
أوافق  1 4.320 0.771 كامال للعاملين رغم توقف العمل لفترات كبيرة

 بشدة

4 
تنفق اإلدارة المحلية اجور ساعات عمل اضافية عندما 
يتحمل العامل عبء عمل زميله المصاب حتى عود 

لعملل  
 محايد 12 2.970 1.087

5 
تنفق اإلدارة المحلية تكاليف كبيرة لتدريب العمال الجدد 
القائمون بأعمال العمال المصابين فى حوادث العمل 

 واألمراض المهنية
 محايد 11 3.005 1.085

تنفق اإلدارة المحلية تكاليف ووقت كبير فى التحقيق  6
 محايد 10 3.035 1.108 وكتابة تقارير حوادث العمل.

7 
يرتفع انفاق اإلدارة المحلية لتوفير صناديق اسعافات 
اولية ورعاية طبية فى موقع العمل كلما ارتفع معدل 

 الحوادث
 أوافق 7 3.543 0.889

تنخفض انتاجية زمالء المصاب بالعمل اثناء الحادث  8
 أوافق 6 3.553 0.854 وبعده بسبب العامل النفسى

سلبا على الوقت واالداء والرضا حوادث العمل توثر  9
 محايد 9 3.095 0.989 الوظيفى  والحالة النفسية وترشيد اإلنفاق الحكومى

تتكبد اإلدارة المحلية تكاليف كبيرة لصيانة االالت  10
 أوافق 3 3.870 0.768 والمعدات بعد وقوع الحوادث

تتكبد اإلدارة المحلية تكاليف كبيرة لصيانة المبانى  11
اتب والتلفيات بعد وقوع الحوادثوالمك  أوافق 2 3.895 0.775 

تنفق اإلدارة المحلية تعويضات كبيرة للمواطنين بسبب  12
 أوافق 4 3.618 1.129 حوادث العمل التى تتسبب به االدراة المحلية .

   3,499 0,267 الكلى
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ـــر مباشـــرة10يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  ) لحـــوادث  ( أن مســـتوى التكـــاليف المباشـــرة والغي
( واالنحـراف 3,499واصابات العمل واالمراض المهنية كان مرتفع, اذ بلغ المتوسـط الحسـابى )

ــــارى ) ــــرات مرتفــــع, إذ تراوحــــت المتوســــطات الحســــابية بــــين 0,267المعي (, وجــــاء مســــتوى الفق
ـــرة التـــى تـــنص علـــى )تنفـــق اإلدارة 4,320-2,970) (, حيـــث جـــاءت فـــى المرتبـــة األولـــى الفق

األجر كامال للعاملين رغم توقـف العمـل لفتـرات كبيـرة( بمتوسـط  -ند وقوع حادث ع  -المحلية 
(, وجــاءت فــى المرتبــة الثانيــة الفقــرة التــى تــنص 0,771( وإنحــراف معيــارى )4,320حســابى )

ــــوع  ــــد اإلدارة المحليــــة تكــــاليف كبيــــرة لصــــيانة المبــــانى والمكاتــــب والتلفيــــات بعــــد وق ــــى )تتكب عل
 (.0,775( وإنحراف معيارى )3,895) الحوادث.( بمتوسط حسابى

وجــاءت فــى المرتبــة القبــل األخيــرة الفقــرة التــى تــنص علــى )تنفــق اإلدارة المحليــة تكــاليف 
كبيــرة لتــدريب العمــال الجــدد القــائمون بأعمــال العمــال المصــابين فــى حــوادث العمــل واألمــراض 

ى المرتبــة األخيــرة (, وجــاءت فــ1.085( وإنحــراف معيــارى )3,005المهنيــة( بمتوســط حســابى )
الفقرة التى تنص على )تنفق اإلدارة المحلية اجور سـاعات عمـل اضـافية عنـدما يتحمـل العامـل 

( وإنحـراف معيـارى 2,970عبء عمل زميله المصاب حتى عود للعمـل ؟ ( بمتوسـط حسـابى )
(1,087.) 

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
ليها الدراسة الحالية، من خالل ما يعرض الباحثون في هذا الفصل النتائج التي توصلت إ

ر أسفرعنه استخدام أسلوب االرتباط , وأسلوب تحليل االنحدار الخطى البسيط, و تحليل االنحدا
المتعـــدد المتـــدرج ، ومناقشـــتها, وتفســـيرها وذلـــك فـــي ضـــوء اإلطـــار النظـــري والدراســـات الســـابقة، 

اســات التــي بينــت نتــائج الدراســة واســتنتاج بعــض التوصــيات المترتبــة عليهــا، واقتــراح بعــض الدر 
 الحالية الحاجة إلى إجرائها، وفيما يلي عرض لتلك النتائج.
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 هنـاك عالقـة ذات داللـة إحصـائية يـنص الفـرض األول علـى أنـه " :أواًل : نتائج الفـرض األول
 " بين ترشيد اإلنفاق الحكومى وتفعيل ثقافة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

من هذا الفرض قام الباحثون باستخدام معامل اإلرتباط للكشف عن وجود عالقـة  وللتحقق
( قيمة معامل اإلرتباط بين الدرجة الكليـة للسـالمة والصـحة 11بين المتغيرين، ويوضح جدول )

 المهنية ومكونتها الفرعية  وبين ترشيد اإلنفاق الحكومى لدى عينة الدراسة .
رعية  الدرجة الكلية للسالمة والصحة المهنية ومكونتها الف معامل اإلرتباط بين :(11جدول )

 (400وبين ترشيد اإلنفاق الحكومى لدى عينة الدراسة )ن= 

 ترشيد اإلنفاق الحكومى المكونات
 **0,815 نيةالتزام االدارة العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المه

ة يات االدارة باشتراطات السالمااللتزام بتدريب العاملين فى جميع مستو 
 **0,655 والصحة المهنية

 **0,602 التزام االدارة التنفيذية بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية
 **0,711 توفير وسائل السالمة والوقاية بجميع أعمال اإلدارة المحلية

 **0,675 حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية
 **0,827 تبيان السالمة والصحة المهنيةالدرجة الكلية الس

 (0,01** مستوي داللة ) 
( ان جميـــع قـــيم معامـــل االرتبـــاط بـــين الســـالمة والصـــحة المهنيـــة 11يتضـــح مـــن جـــدول )

مـا م(, 0,01ومكوناتها الفرعية وترشيد اإلنفاق الحكومي, قيم دالة إحصائًيا عنـد مسـتوى داللـة )
ذات داللــة إحصــائية بــين ترشــيد اإلنفــاق الحكــومى  هنــاك عالقــةيعنــي قبــول الفــرض أي أنــه " 

 ", كمـا يتضـح مـن الجـدول أيًضـا مـا وتفعيل ثقافة السـالمة والصـحة المهنيـة وتـأمين بيئـة العمـل
 يلي :
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عليا رة الوجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و التزام االدا -1
 دارةة والصحة المهنية, وهذا يعني أنة كلما زاد التزام االوالوسطى بتطبيق اشتراطات السالم

 العليا والوسطى بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.
ريب وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و االلتزام بتد -2

 كلما شتراطات السالمة والصحة المهنية, وهذا يعني أنةالعاملين فى جميع مستويات االدارة با
  مهنيةزاد االلتزام بتدريب العاملين فى جميع مستويات االدارة باشتراطات السالمة والصحة ال

 زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.
وادث وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الوقاية من ح -3

 تطبيقبت العمل واالمراض المهنية, وهذا يعني أنة كلما زاد التزام االدارة التنفيذية واصابا
 اشتراطات السالمة والصحة المهنية زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.

وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و توفير وسائل  -4
مة السال المحلية, وهذا يعني أنة كلما زاد توفير وسائل السالمة والوقاية بجميع أعمال اإلدارة

 والوقاية بجميع أعمال اإلدارة المحلية زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.
طر وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الوقاية من خ -5

 فيذيةزاد التزام االدارة التن حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية, وهذا يعني أنة كلما
 بتطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.

ة وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين ترشيد اإلنفاق الحكومى و الدرجة الكلي -6
ة الصحة و الستبيان السالمة والصحة المهنية, وهذا يعني أنة كلما زاد التزام االدارة بالسالم

 المهنية زاد ترشيد اإلنفاق الحكومى.
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 التوصيات
ة لواردضرورة تطبيق اإلدارات المحلية اشتراطات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ا -

  2003لسنة  12بالکتاب الخامس من قانون العمل رقم 
تم بكل محافظة ويإدارة سالمة وصحة مهنية بجميع االدارات المحلية أو إدارة مجمعة  انشاء -

 توزيع مسئولين سالمة وصحة مهنية على كل إدارة محلية .
 .تشکيل لجنة لمتابعة حالة السالمة والصحة المهنية بکل إدارة محلية -
ار أو المعي 18001المعيار العالمى  -آليه متوافقة مع المعايير العالمية وإصدار إعتماد  -

مة الصحة المهنية  فى المجتمع المحلى فى تطبيق إشتراطات السال  - 45001المستحدث 
 لترشيد االنفاق العام وبالتالى نشره للمجتمع ككل

 االهتمام بتدريب العاملين بجميع المستويات على اشترطات السالمة والصحة المهنية. -
ة لسالمااالهتمام بالرقابة الحثيثة وتفعيل مبدأ الجزاء والعقاب لكل من يخالف تطبيق اشترطات  -

 لمهنية.والصحة ا
 ولكن نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية وابراز أهميتها ليس فقط فى محيط االدارات المحلية -

 بجميع نواحى الحياة ولكل أفراد المجتمع
 تقييم المخاطر لجميع االعمال التى تقوم بها االدارات المحلية  -
 توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين باالدارات المحلية -
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ABSTRACT 

Rationalization of government spending is an international trend 

for most developing countries to keep pace with economic fluctuations. 

The rationalization of government spending is not only in reducing 

expenditures, but also in the optimal use of available resources, and 

assistance in increasing revenues. This study dealt with ways to 

rationalize government spending by reducing expenditures on costs 

resulting from accidents and injuries. Work and occupational diseases 

in local administrations, by applying and activating occupational safety 

and health requirements. 

The local administrations in the Arab Republic of Egypt suffer 

from some shortcomings in applying the requirements of occupational 

safety and health and securing the work environment, at the level of 

training workers, applying these requirements, or spreading the culture 

associated with this, which has a negative impact on the rationalization 

of government spending. The applied of this study is the descriptive 
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analytical approach to a sample of (400 individuals) working in some 

local administrations in Sohag Governorate. A questionnaire was 

distributed to the sample under study and some explanations were 

provided by the researchers. 

The study reached the following conclusion: There is a statistically 

significant relationship between rationalizing government spending, 

activating a culture of occupational safety and health, and securing the 

work environment. The work contained in the fifth book of Labor Law 

No. 12 of 2003, and the establishment of an occupational safety and 

health administration in all local administrations or a group 

administration in each governorate, and occupational safety and health 

officials are distributed to each local administration, and the necessity 

of activating the principle of punishment and punishment for all 

workers in local administrations and other recommendations. 


