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واقع األمن الصناعي ومدى تأثيره على أداء العاملين في منشآت القطاع الخـاص الـصناعية               

  بمنطقة جنوب الضفة الغربية
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 فـي منـشآت     على أداء العـاملين      هالصناعي ومدى تأثير   واقع األمن    ةالبحث إلى دراس  هدف  ي

 هذا   التوصيات المالئمة لتحسين   ووضعاعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية،      الصنالقطاع الخاص   

تبنـت الباحثـة المـنهج      البحـث   ، ولتنفيذ   الواقع ومن ثم تحسين أداء العاملين في هذه المنشآت        

المتعلقـة  ستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات والمعلومـات        الوصفي التحليلي، واعتمدت على اال    

البحث مـن   تمع  و تكون مج   معلومات مكملة للبحث،  مقابالت لجمع   راء   إج ، إضافة إلى  بالبحث

كافة العاملين في المنشآت  الصناعية الخاصة في جنـوب الـضفة الغربيـة والبـالغ عـددهم                  

 وذلك حسب القوائم التي حصلت عليها الباحثة من وزارة الصناعة،ولتنفيذ البحث            ،عامال10290ً

  اسـتبانة  370، تم توزيع     عامالً 370 حجم العينة    ية حيث بلغ   العينة العشوائية الطبق   استخدامتم  

بينت نتائج   .ستبانات لعدم صالحيتها  ا 3في حين استبعدت     272 تحليل تم  ، و 275 ع منها   استرج

 هـي    الصناعية أن أكثر وسائل وأدوات السالمة العامة توفرا في منشآت القطاع الخاص          بحث  ال

أكثر معدات السالمة التي يلتـزم  أن ، وف، ثم قاطع كهرباء يليها صناديق اإلسعا   ،أجهزة اإلطفاء 

المتوفرة في  أكثر المرافق   وأن   .، يليها أحذية السالمة   قفازات اليدين أثناء العمل هي    ون  بها العامل 

كن الستبدال امأيليها هي حمامات تتوفر فيها الشروط الصحية،  الصناعية منشآت القطاع الخاص



ي  

صالحة للـشرب،    المياه  المتوفرة في هذه المنشآت هي ال     ات الصحية   أكثر المتطلب أن  و ،المالبس

ر شروط السالمة المرتبطة    يتوفأن منشآت القطاع الخاص الصناعية تلتزم ب      أيضا  نتائج  ال وبينت

 ،خاصة فيما يتعلق بتـشغيل اآلالت وصـيانتها        المستخدمة في العمل     باآلالت والعدد واألدوات  

و تلتـزم    ،ة من مخاطر الكهرباء والغازات واألبخرة الـصناعية       إلجراءات الوقائي وكذلك تتخذ ا  

 وبينـت نتـائج     . في المنشأة  بشروط السالمة الخاصة بتوفير صندوق اإلسعاف واإلشراف عليه       

، وأن  الضوضاء هي أكثـر        للعاملين  أكثر ظروف العمل المناسبة    أن اإلضاءة هي   البحث أيضا 

اإلرهاق وأظهرت كذلك أن     ،شآتنمال  هذه    في لون   التي يعاني منها العام    ظروف العمل السيئة  

بينما ،  أداء العاملين سلبا على    ظروف العمل التي تؤثر    هو أكثر التعب الناتج عن ضغط العمل      و

 كما أثبتت نتـائج الدراسـة       . إيجابا التي تؤثر على أدائهم   الظروف    هي أكثر  نظافة مكان العمل  

علـى   الصناعي   عوامل األمن أثر   في   α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        

 نظر  بمنطقة جنوب الضفة الغربية من وجهة     الصناعية  آت القطاع الخاص    املين في منش  أداء الع 

المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، وعدم وجـود         ،   الجنس اتالعاملين تعزى لمتغير  

ل األمن الـصناعي علـى أداء       عوامي أثر    ف α=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى       

االلتزام بمعايير بضرورة الباحثة وصي تالنتائج السابقة في ضوء و. العمر تعزى لمتغير املينالع

وشروط األمن والسالمة في العمل من قبل العاملين والمسؤولين في منشآت القطـاع الخـاص               

 األمن الصناعي من قبـل      الصناعية، إضافة إلى االهتمام بالتثقيف والتوعية والتدريب في مجال        

جميع األطراف المعنية به بهدف الوصول إلى أفـضل كفـاءة ألداء العـاملين فـي المنـشآت               

 .الصناعية


