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دراسة تأثير ثقافة السالمة كمتغير معدل للعالقة بين مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة على سلوك
)السالمة (دراسة استطالعية للعاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية
 يوسف مناضل ابراهيم. م.م
كلية الكنوز الجامعة
قسم ادارة االعمال
5116/5/4 :تاريخ قبول النشر

 وميض عبد الزهرة خضير. د.م
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة البصرة
قسم ادارة االعمال
5112/11/1 :تاريخ استالم البحث

المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة تأثير ثقافة السالمة كمتغير معدل للعالقة بين مناخ السالمة وااللتزام
 تتحدد أهمية البحث الحالي.بالسالمة على سلوك السالمة للعاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية
 وااللتزام،في ندرة الدراسات التي حاولت تحديد ومعرفة طبيعة العالقة بين متغيرات (مناخ السالمة
 وكذلك محاولة البحث الحالية معالجة مشكلة واقعية تؤثر،) وسلوك السالمة، وثقافة السالمة،بالسالمة
 وباالعتماد على العينة العشوائية تم.بصورة مباشرة على أداء العاملين في القطاع النفطي العراقي
،) استبانة على العاملين في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية062( توزيع
) استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي150(  منها،) استبانة650( وكان عدد االستبانات المسترجعة
 والبرنامجAMOS.v.21  وتم تحليلها بوساطة البرنامج اإلحصائي المتقدم،)60%( وبمعدل استجابة
 أظهرت النتائج النظرية وجود فجوة معرفية لتفسير طبيعة العالقة بين.SPSS.v.21 اإلحصائي
 وسلوك السالمة) في المنظمات بشكل، وثقافة السالمة، وااللتزام بالسالمة،متغيرات (مناخ السالمة
 كما أظهرت النتائج العملية وجود عالقات تأثير.عام وفي شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل خاص
مباشرة بين (مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة على سلوك السالمة) فضالً عن الدور المعتدل لمتغير
.)(ثقافة السالمة
 شركة توزيع، سلوك السالمة، ثقافة السالمة، االلتزام بالسالمة، مناخ السالمة:الكلمات الرئيسية
.المنتجات النفطية
The Effect of Safety Culture as a Moderator Variable of the Relationship
between Safety Climate and Safety Commitment on the Safety behavior
in the Oil Products Distribution Company
Abstract
The research aims to study the effect of safety culture as a moderator variable
of the relationship between safety climate and safety commitment on the
safety behavior in the oil products distribution company. Determine the
importance of research in the current paucity of studies that have attempted to
identify and know the nature of the relationship between the variables (safety
climate, safety commitment, safety culture, safety behavior), as well as trying
to find the current address and realistic problem directly affects the
performance of employees in the Iraqi oil sector. Depending on the random
sample were distributed (250) questionnaires for workers in the oil products
distribution company., the number of questionnaires recovered (162)
questionnaire, which (150) questionnaires valid for statistical analysis and
response rate (60%), It was analyzed by advanced statistical program
AMOS.v.21 and statistical program SPSS.v.21.Theoretical results showed the
existence of a knowledge gap to explain the nature of the relationship between
variables (safety climate, safety commitment, safety culture, and safety
behavior) in the oil products distribution company. Practical results also
showed a direct effect relations between the (safety climate and safety
commitment on safety behavior) as well as the moderator role of the variable
(safety culture).
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Keywords: safety climate, safety commitment, safety culture, safety behavior
and oil products distribution company.
المقدمة:
لقد أدى التطور التقني الذي شهده العالم إلى ظهور العديد من المخاطر التي ينبغي على اإلنسان
إدراكها وتجنب الوقوع في مسبباتها .فمواقع العمل المتعددة والمختلفة والتي تخضع لشروط عمل
متنوعة ومتفرقه حسب نوع الصناعة ودرجة خطورتها تعد بيئات عمل تكثر فيها العديد من الحوادث
المهنية واالصابات التي يتعرض لها العاملين ( .)OHS, 2010: 123وخير مثال على ذلك درجات
الحرارة العالية ،ومخاطر اآلالت الدوارة واألجهزة الحساسة ،ومخاطر التفاعالت السريعة ،ومخاطر
المواد السامة والغازات المتصاعدة وما إلى ذلك من المخاطر قد تؤدي الى االعاقة الدائمة او الموت.
لذا يعد موضوع السالمة المهنية من الموضوعات المهمة في حياتنا اليومية وفي نشاطنا وتحركاتنا
ألنها مرادفة للحياة والموت .فان توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى
كفاءة وسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى الحد من اإلصابات واإلمراض المهنية ،وحماية العاملين من
الحوادث واالصابات في مكان العمل (.)Papazoglou, at el.,2009:151
ومن هذا المنطلق فان البحث الحالي يحاول ان يسلط الضوء على جوانب مهمة في محور
السالمة المهنية الذي يتصدر اهتمام الدول المتقدمة التي تهتم باإلنسان اوال وترى لحياته قيمةً ووزناً،
ناهيك أن محور السالمة يعد أحد الركائز الرئيسة في منظومة التنمية البشرية التي أصبحت إحدى
الدعامات الهامة في مجاالت العمل المختلفة في العصر الحديث .لذا يحاول هذا البحث المساهمة في
توعية العاملين وإدارات المنشآت بمخاطر العمل وكيفية بناء مناخ عمل آمن من خالل العمل على
االلتزام بالسالمة ونشر ثقافة السالمة ،لكي تكون معبراً لسلوك السالمة لدى العاملين في جميع
المنظمات ،ودليل لمخاطر العمل المختلفة وكيفية تجنبها أو الحد من خطورتها السيما الشركة العامة
لتوزيع المنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية عينة البحث.
المبحث األول :األسس المنهجية والمعرفية للبحث
اوالا :مشكلة البحث :Research Problem
تعد قضية السالمة اليوم مصدر قلق في جميع الصناعات السيما صناعة النفط والغاز بسبب
تزايد معدالت الحوادث واالصابات في مكان العمل ( .)Kane,2010:25فقد اظهرت الدراسات
السابقة اهتماما واضحا وكبيرا في معالجة ظاهرة الحوادث واالصابات المهنية .وتصدت له من خالل
محاور عديدة ومتنوعة مثل المحور الهندسي او التكنولوجي الذي يدفع بشكل رئيس بأن حوادث العمل
تحدث بسبب بعض األخطاء التكنولوجية ،او في تطبيقات البرمجيات ،والشكل الهندسي ،والعمليات
االنتاجية ،وكذلك في األدوات واألجهزة واألساليب ،واآلالت التي تستخدم في العمل Garrick,
).)1998: 44; Vinodkumar & Bhasi, 2010:626
من ناحية أخرى ،تناول البعض موضوع السالمة من وجهة نظر محور النظام الذي يعد ان
الحوادث المهنية في مكان العمل تحدث بسبب فشل في نظام السالمة للمنظمة .بعبارة اخرى الحوادث
تحدث بسبب نظام غير سليم للسالمة ،والوقاية ليست كافية ،كما يمكن أن يستدل على ذلك من عدم
وجود سياسات السالمة او فشل معايير الوقاية من الحوادث واالصابات في مكان العمل ( Bellamy,
 .) 2010: 15; Bowander, 2008:177البحث الحالي ينظر لموضوع السالمة من وجهة نظر
إدارة العوامل البشرية والسلوكيات المؤثرة في وقوع االخطاء البشرية ( ،(Human errorsالتي تعد
عامال مهما في الحوادث المهنية .ادارة العوامل البشرية تفسر وقوع الحوادث على أساس االخطاء
البشرية ) (Human errorsأو عدم قدرة الموظفين على إدارة العمل الزائد ،لتقديم الرد المناسب،
وإجراء األنشطة المطلوبة ( .)Wiegmann & Shappell, 2012وقد أظهرت اإلحصاءات أن ٪80
إلى  ٪ 90من مجموع الحوادث الصناعية يمكن أن تعزى إلى األخطاء البشرية واإلجراءات غير
الصحيحة أثناء تنفيذ االعمال والمهام الوظيفية ( (Abdullah ,2011: 82; (Goetsch
.,2011:117
يحاول هذا البحث ايضا دراسة دور مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة في فهم سلوكيات السالمة
في مكان العمل لشركة توزيع المنتجات النفطية .ويبرر البحث اختيار متغير مناخ السالمة لعدة اسباب:
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أوال ،مناخ السالمة لديه القدرة على التعامل مع التهديدات والمواقف التي تعزز حدوث األخطاء
البشرية من خالل رفع معايير السالمة وشروط العمل االمنة في المنظمة ( Griffin & Neal, 2006:
 .)949ثانيا ،فهم مناخ السالمة من قبل القوى العاملة في اي منظمة ،يعد من العوامل الهامة لتحديد
احتياجات السالمة الضرورية للتصدي للحوادث واصابات العمل التي قد تصل الى عجز االنسان عن
العمل او موته (  .)Hofmann & Stetzer, 1998: 455واخيرا ،مناخ السالمة في أي منظمة يقدم
رؤية مستقبلية لكيفية التعامل مع الحوادث واالخطاء البشرية المحتملة الحدوث ( Griffin,
.)2007:12
كما يبرر البحث ايضا دراسة متغير االلتزام بالسالمة لكونه من العوامل الضرورية لتقديم
التزاما ً شديداً يتجه نحو كالً من قبول االفراد لمبادرات السالمة في المنظمة ،والمنهج الشخصي للفرد
تجاه السالمة في مكان العمل ( .)Cooper & Phillips,2004:500كما ويمكن ان يعزى فشل
السالمة وحدوث االخطاء البشرية ألساليب االلتزام بالسالمة من قبل االدارة او االفراد العاملين في
المنظمة ( .)Fahibruch,2010:123ويعد االلتزام بالسالمة عامال مهما في تطبيق سلوكيات السالمة
الصحيحة للوقاية من الحوادث ( .)Enshassi, 2008:55وأضيف للبحث المتغير المعتدل (ثقافة
السالمة) لكي يعزز العالقة بين كل من مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة كمتغيرين مستقلين ،وسلوك
السالمة كمتغير معتمد ،وهذا يرجع ألسباب منها اعتبار متغير ثقافة السالمة ومن وجهة نظر العديد
من الدراسات ،منبه وعامالً مهما ً لدعم عملية الحد من االصابات والحوادث في مكان العمل فضال
على انه عامل توعية لظروف العمل وتحسين سلوكيات السالمة في مكان العمل ( & Havold
 .)Nesset, 2008:320وبالرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة في هذا المجال ،تبين عدم وجود
أية دراسة أو بحث في العراق ،أو حتى على المستويين العربي واألجنبي يجمع بين متغيرات البحث
الحالية (مناخ السالمة ،وااللتزام بالسالمة ،وثقافة السالمة ،وسلوك السالمة) في أنموذج فرضي واحد،
في مختلف القطاعات ،وهذا ما يدل ويؤكد على وجود فجوة معرفية تتعلق بتحديد طبيعة العالقة بين
هذه المتغيرات.
استنادا إلى مجموعة الحقائق التي تم عرضها في آنفاً ،يمكن أن نحدد صياغة مشكلة البحث
الحالية باآلتي "ان الحوادث المهنية التي تحدث في مكان العمل والناتجة عن االخطاء البشرية في
بيئة الشركات النفطية العراقية ناتجة عن عدم االهتمام بمناخ السالمة وااللتزام بالسالمة وثقافة
السالمة ،مما يؤدي الى سلوكيات غير آمنة وغير صحيحة".
استنادا إلى مشكلة البحث المذكورة آنفا ،فإن البحث الحالي يسعى إلى اإلجابة عن التساؤالت
اآلتية:
 .6هل توجد عالقة بين مناخ السالمة وسلوك السالمة.
 .0هل توجد عالقة بين االلتزام بالسالمة وسلوك السالمة
 .3هل ثقافة السالمة لها دور معتدل للعالقة بين مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة ،على سلوك
السالمة.
ثانيا ا :أهداف البحث Research Objectives
تم تصميم هذه الدراسة لدراسةة العالقةة بةين منةاخ السةالمة ،وااللتةزام بالسةالمة ،وثقافةة السةالمة
علةى سةلوك السةالمة فةي شةركة توزيةع المنتجةات النفطيةة .وعلةى وجةه التحديةد ،يتجةه هةذا البحةث إلةى
تحقيق األهداف البحثية اآلتية:
 .6تحديد العالقة بين مناخ السالمة وسلوك السالمة.
 .0تحديد العالقة بين االلتزام بالسالمة وسلوك السالمة.
 .3اختبار دور المتغير المعتدل ثقافة السالمة للعالقة بين منةاخ السةالمة وااللتةزام بالسةالمة ،علةى
سلوك السالمة.
ثالثا ا :أهمية البحث Research Significance
تظهر أهمية البحث الحالية من خالل جانبين هما الجانب النظري والجانب العملي وكما يأتي:
 .1األهمية النظرية :وتكمن في النقاط اآلتية:
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أ .بحسب علم الباحثين هناك ندرة في الدراسات التي اهتمت بدراسةة طبيعةة العالقةة التةي تجمةع
منةةاخ السةةالمة ،وااللتةةزام بالسةةالمة ،وثقافةةة السةةالمة ،وسةةلوك السةةالمة فةةي أنمةةوذج فرضةةي
واحد ،لذا فإن البحث الحالي هو الوحيد التي يسعى إلى التعرف على طبيعةة العالقةة بةين هةذه
المتغيرات لردم الفجوة المعرفية بينها.
ب .اإلسهام في تقديم إطار نظري لمتغيرات البحث الحالية عن طريق استعراض خالصة ألفكار
المفكرين والباحثين في هذا المجال ،بما يعةزز مةا هةو موجةود مةن دراسةات فةي هةذا المجةال،
ويفتح االفاق نحو الباحثين في الخوض في مثل هكذا موضوعات.
 .5األهمية العملية :تكمن األهمية العملية في اآلتي:
أ .بحسب علم الباحثين ال توجد دراسة تسلط الضوء علةى سةلوكيات السةالمة (االخطةاء البشةرية
كسبب للحوادث واالصابات) في المنظمات العراقية عموما ً وشركة توزيع المنتجةات النفطيةة
علةةى وجةةه التحديةةد ،والتةةي مةةن خاللهةةا يمكةةن معرفةةة مةةدى انتشةةار ظةةاهرة االخطةةاء البشةةرية
وتأثيرها على تلك المنظمات.
ب .يحاول البحث الحالي اختبار مقاييس مستخدمة في بيئات عالمية متعددة لقيةاس منةاخ السةالمة،
وااللتزام بالسالمة ،وثقافة السالمة ،وسلوك السالمة في بيئة األعمال العراقية.
ج .إمكانية االفادة من نتائج البحث الحالي في القيام بدراسات مستقبلية في قطاع الصناعة النفطيةة
والقطاعات االخرى.
رابعا :أنموذج البحث والفرضيات :Research Framework and Hypotheses
استنادا إلى مجموعة من النظريات مثل  ،نظرية العوامل البشرية ( human factors
 )theoryونظرية التبادل االجتماعي ( )Social exchange theoryونظرية الحوادث في مكان
العمل ( )Accidents theory in the workplaceودراسة كل من ( Cooper and Phillips,
;Huang, 2013; )2004; Cooper, 2006; Zhou, et al., 2007; Zhang, et al., 2009
Jiang, et al., 2010; Lu & Tsai, 2010; Mahmood, et al., 2010; Lu & Yang,
2011; Xu, et al., 2014; Smith & Dejoy, 2014; Liu, et al., 2015; Seo, et al.,
 .(; 2015طور انموذج فرضي يظهر طبيعة العالقة بين متغيرات البحث ،وكما هو موضح في
الشكل ( )1أدناه.
مناخ السالمة
سلوك السالمة في مكان
العمل
التزام السالمة
ثقافة
السالمة

الشكل ( :)1انموذج البحث الفرضي
يظهر من الشكل ( )1آنفا ،ان مناخ السالمة والتزام السالمة هما متغيرين مستقلين Independent
 ،Variablesوثقافة السالمة هو متغير معتدل او ما يعرف متغير االعتدال او المتغير الملطف
 ،moderating Variableوسلوك السالمة في مكان العمل هو متغير تابع Dependent
.Variable
واستنادا الى انموذج البحث أعاله ،يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:
 :H1هنالك عالقة ايجابية بين مناخ السالمة وسلوك السالمة.
 :H2هنالك عالقة ايجابية بين التزام السالمة وسلوك السالمة.
 :H3هنالك دور معتدل ايجابي لثقافة السالمة في العالقة بين مناخ السالمة و التزام السالمة
على سلوك السالمة.
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خامسا :مقياس البحث Research Measurement
استخدم في البحث الحالي مقياس ليكرت الخماسي  Five-Point Likertفي االستبانة لقياس
مستوى االستجابة لدى عينة البحث ،والمكون من (ال اتفق تماماً ،ال أتفق ،محايد ،أتفق ،أتفق تماماً)
لقياس جميع المتغيرات .وتم قياس متغير مناخ السالمة ،ومتغير التزام السالمة عن طريق تبني
مقاييس ( ،)Abd Aziz, 2008والمكون من ) 20فقرة) لقياس مناخ السالمة ،و ) 16فقرة) لقياس
التزام بالسالمة .كما تم قياس المتغير المعتدل ثقافة السالمة من خالل اعتماد مقياس
) )Hajmohammad & Vachon, 2014والمؤلف من ( 7فقرات) ،فضالً عن ذلك ومن أجل
لقياس متغير سلوك السالمة في مكان العمل ،فقد تم اعتماد مقياس ( (Neal et al., 2006والمؤلف
من ( 11فقرة ) .وكما موضح في الجدول ( )6أدناه:
جدول ( :)1مصادر مقياس البحث
المتغيرات
مناخ السالمة
التزام السالمة

عدد الفقرات
20
16

ثقافة السالمة
سلوك السالمة في مكان العمل
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على المصادر المذكورة

7
11

المقياس المعتمد
Abd Aziz, 2008
Abd Aziz, 2008
Hajmohammad & Vachon, 2014
Neal, et al., 2006

سادسا :أداة البحث Research Instrument
تمثل االستبانة التي صممت على شكل ُكتَيب  ،Bookletالمصدر الرئيس الذي اعتمد عليه
البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤالت وتحقيق األهداف المحددة ،ولقد وزعت بصورة مباشرة من
قبل الباحثين للمدة (من  2015/6/1ولغاية  )2015/8/1على عينة البحث ،وقد قسمت على جزأين
أساسين هما:
الجزء األول :ويضم ( )5فقرات تحتوي على معلومات عامة عن بعض المتغيرات الشخصية او ما
يعرف باألسئلة الديموغرافية لعينة البحث وتشمل (الجنس ،والعمر ،والتحصيل العلمي ،وسنوات
الخدمة ،والحالة االجتماعية ،ونوع الوظيفة الحالية ،وهل تعرضت الى أي حادث مهني منذ بدأت
العمل في هذه الشركة ،واذا كانت االجابة بنعم ،ما هو عدد الحوادث التي تعرضت لها في الشركة؟).
الجزء الثاني :ويضم ( )54فقرة ذات إجابات مقيدة تتعلق بمتغيرات البحث مقسمة على اربعة محاور:
المحور األول :يتكون من ( )20فقرة خاصة بمناخ السالمة.
المحور الثاني :يتكون من ( )16فقرة خاصة بااللتزام بالسالمة.
المحور الثالث :يتكون من ( )5فقرات خاصة بثقافة السالمة .
المحور الرابع  :يتكون من ( )11فقرة خاصة بسلوك السالمة في مكان العمل .
سابعا :مجتمع وعينة البحث Research Population & Sample
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ،أجريت الدراسة االستطالعية الحالية في شركة توزيع
المنتجات النفطية ،وتقع في محافظة البصرة ،جنوب العراق .وقد اعتمد اسلوب توزيع استمارة
االستبانة ألنه النهج االكثر شيوعا في دراسات تقييم العالقة بين ممارسات الموارد البشرية والمواقف
المتعلقة بعملهم في المنظمات ( .)Cooper & Schindler, 2014; Zikmund, et al., 2014إذ
وزعت استمارات االستبانة بمساعدة قسم ادارة الموارد البشرية وبموافقة السيد المدير العام للشركة.
وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة الختيار العينة ،وكانت العينة من الفئات الوظيفية
(االداري والفني) .وقد تم اختيار الموظفين من القائمة التي قدمها قسم الموارد البشرية في الشركة،
وهو اسلوب يستخدم عند اعتماد اسلوب اختيار العينات العشوائية البسيطة لكي يساوي تكافؤ الفرص
بين جميع افراد المجتمع عينة البحث ( .)Sekaran &Bougie, 2010, p. 278وقد وزعت ()062
استبانة على الموظفين في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية ،وتم جمع  162استمارة فقط،
وبعد التدقيق لالستمارات ظهرت ( )60استبانة غير صالحة للتحليل ،لوجود اخطاء ونقص فيها .وبذلك
اعتمدت ( )662استبانة فقط مما اسفر عن معدل اجابة .% 60
ثامنا :أساليب التحليل اإلحصائي وخطواته Methods of Statistical Analysis and Steps
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لجأ الباحثان إلى استعمال مجموعة من األساليب اإلحصائية الموجودة في حزمة البرامجيات
االحصائية ) )AMOS. v.21 ; SPSS.v.21لتحليل البيانات ،ويرجع السبب في استعمال هذين
البرنامجين إلى دقة نتائجها التي يمكن أن تساعد في التوصل الى استنتاجات موضوعية ودقيقة ،فضالً
عن ان برنامج  AMOSيعد من البرمجيات االحصائية المتقدمة التي تستخدم في اختبار المتغير
المعتدل ،ويمكن وضع أهم الخطوات التي اتبعها الباحثان في تقييمها الستبانة البحث وتحليلها لبياناتها
كما يأتي:
 .6اختبار التوزيع الطبيعي من خالل استخدام مؤشرات ( ،)Kurtosis & Skewnessللتأكد من
التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة ،باالعتماد على برنامج .SPSS.v.21
 .0اختبار ) )KMOللتأكد من كفاية حجم العينة إلجراء التحليل العاملي ،باالعتماد على برنامج
.SPSS.v.21
 .3اختبار التحليل العاملي التوكيدي من خالل التشبعات العاملية ( ،)Factor loadingللتأكد من
صدق البناء أو المفهوم ،باالعتماد على برنامج .AMOS.v.21
 .4اختبار الثبات من خالل  ،Cronbach's Alphaللتأكد من االتساق الداخلي ألداة القياس،
باالعتماد على برنامج .SPSS.v.21
 .6اختبار عالقات االرتباط ( ،)correlationsمن خالل مصفوفة ارتباط ( ،)Personللتأكد من
وجود عالقات ارتباط خطية ،باالعتماد على برنامج .SPSS.v.21
 .5اختبار االحصاء الوصفي من خالل الوسط الحسابي ( )Meanواالنحراف المعياري ( Std.
 ،)Deviationللتأكد من اهمية متغيرات البحث لدى الشركة مجال البحث ،باالعتماد على
برنامج .SPSS.v.21
 .5اختبار الفرضيات باستخدام طريقة ( ،)Regression Weightللتأكد من اثبات فرضيات
البحث ،باالعتماد على برنامج .AMOS.v.21
المبحث الثاني :االطار النظري وتطوير الفرضيات
أوال :االطار النظري
 .1تمهيد:
يحتل موضوع سالمة المورد البشري حيزاً كبيراً الهتمامات وطموحات العديد من المنظمات
الصناعية على اختالف انواعها ،كونه الوسيلة األساسية في نجاح المنظمة (الشمري.)623 :0225 ،
فقد ذكرت (حسين )56 :0225 ،ان مصطلح السالمة يعني الخلو من المخاطرة غير المقبولة ،ومن
الضرر الشخصي (العقايلة .)605 :0223 ،إذ تعد السالمة الهدف التنظيمي االساسي لتكون الشركة
ذات موثوقية عالية وذات بيئة عمل سليمة وآمنة ،كما ان استخدام المقارنة المرجعية ،والهيكل
التنظيمي المرن ،والالمركزية في اتخاذ القرارات ،والتعلم من االخطاء ،واليقظة ،والتدريب الجيد،
واالعتماد على الموظفين ذوي الخبرة كل هذه تعد مستلزمات هامة جدا لتكون المنظمة عالية
الموثوقية ،وذات بيئة عمل سليمة وآمنة ( .)Håvold, 2007: 30إذ يتعرض العاملين في المرافق
المختلفة الى العديد من االصابات ،نتيجة اغفالهم لمستلزمات السالمة (الكبيسي .)335 :0266 ،كما ال
ينبغي ان يتم االعتماد فقط على اجراءات االدارة القسرية لتحسين السالمة ،وانما ينبغي ان تؤخذ
العوامل السلوكية والنفسية للسالمة بنظر االعتبار ،باعتبارها أمراً بالغ االهمية ودمجها مع الخبرات
المشتركة ،والواقع العملي لحل المشكالت التي تخص السالمة (.)Zhang, et al., 2009: 2158
 .5مناخ السالمة
ان الصناعات بحاجة الى مستوى عال من الثقة والسالمة والسيما عندما تكون البيئة المحيطة
بالموظفين عالية المخاطر ،مما يعني عند استخدام ممارسات غير سليمة فأن ذلك يؤدي الى عواقب
وخيمة جداً للعاملين ،بما في ذلك الوفاة او االصابات الشديدة ( .)Hall, 2006ونتيجة للحوادث
واالصابات المتزايدة ،بدأت المنظمات تولي انتباها ً واهتماما ً لألثر التنظيمي واالداري للسالمة والسيما
مناخ السالمة ( .)Nahrgang, et al., 2007إذ تعد االصابات مكلفة من الناحية المالية ،وكذلك تؤثر
على معنويات الموظفين االخرين ،فضالً عن انها تؤدي الى انخفاض في االنتاجية ،ومن الممكن ان
تتحقق خسارة الموظف المصاب ( ،)Hall, 2006: 1كما اشار ( Williamson, et al., 1997:
56
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 )15الى ان فهم ثقافة ومناخ السالمة من قبل القوى العاملة في اي شركة ،يعد من العوامل الهامة
لتحديد احتياجات السالمة .وقد بيّن ( )Hall, 2006: 2ان محاولة الوقاية من الحوادث واالصابات في
مكان العمل هو الدافع وراء توجه البحوث نحو الثقافة التنظيمية وثقافة السالمة والعوامل البشرية.
وهنالك وجهات نظر متعددة لدى الباحثين حول تعريف مناخ السالمة ،فقد يرى ( & Neal
 )Griffin, 2002: 69بأنه ادراك السياسات ،واالجراءات ،والممارسات المتعلقة بالسالمة في مكان
العمل .بينما يرى ( )Zohar, 2000بأنه الثقافة االولية ،وخاصة عند االشارة الى اوليات الثقافة .فيما
وصفه ( )Salminen & Seppala, 2005بأنه توقعات وآراء الموظفين المرتبطة بأساليب االدارة
فيما يخص المخاطر والسالمة .ووفقا ً لـ ( )Hall, 2006: 3فإن مناخ السالمة يشمل المواقف الجماعية
والسلوكيات المرتبطة بحالة السالمة في لحظة معينة ،ويُعد المناخ غير مستقر نسبياً ،ويكون قابالً
للتغيير تبعا ً للظروف ،ويعبر عن الحالة الزمنية التي تقاس فيها ثقافة السالمة .في حين عرفه
( )Abdullah, et al., 2009, 114بأنه يمثل تصورات الموظفين حول ممارسات السالمة،
والسياسات واالجراءات وسلوك السالمة في مكان العمل.
وقد تناولت العديد من الدراسات مستويات مناخ السالمة وابعاده ،إذ اشار ( Abdullah, et al.,
 ) 2009, 114الى ان هنالك العديد من الدراسات التي صنفت مناخ السالمة الى اربعة مستويات تمثلت
بـ (المنظمة ،واالدارة ،والفريق ،والفرد) .ومن ابرز االبعاد التي تناولها الباحثون في مجال مناخ
السالمة تمثلت بالتزام االدارة ،والمسؤولية التنظيمية ،ونظام مناخ السالمة ،والتزام الموظفين
بالسالمة ،وانشطة االدارة ،واتصاالت السالمة ،وتدريب السالمة ،واجراءات الطوارئ ،واالشراك في
السالمة ،وتحفيز الموظفين على سلوك السالمة ،وتوجهات الموظفين نحو السالمة ،ومستوى الخطر
في مكان العمل ( Zohar, 1980; Brown & Holmes, 1986; Dedobbeleer & Beland,
& 1991; Cooper, 1995; Williamson, et al., 1997; Budworth, 1997; Cox
Cheyne, 2000; Cheyne, et al., 2002; Salminen & Seppala, 2005; Huang, et al.,
;2006; Lin, et al., 2008; Xia, 2011; Sunindijo & Zou, 2012; Cheung, 2015
.)Kouabenan, et al., 2015; Hassan, et al., 2015
وان تصورات الموظفين المشتركة عن اهمية قضايا السالمة لدى شركاتهم ،تعد بمثابة االطار
المرجعي الذي يقدم لهم التوجيه النفسي الختيار سلوكيات العمل المالئمة ،ومدى االلتزام بسياسات
واجراءات العمل التي تخص السالمة (.)Kouabenan, et al., 2015: 74
 .3التزام السالمة
ان التزام السالمة يعد من العوامل المهمة باعتباره التزاما ً شديداً يتجه نحو كالً من قبول االفراد
لمبادرات السالمة في الشركة ،والمنهج الشخصي للفرد تجاه السالمة في مكان العمل
( .)Cooper,1995ويمكن تعريف التزام السالمة بأنه اندماج االفراد في انشطة السالمة ،والتقبل
القوي واالعتقاد بأهداف السالمة في الشركة ،واالستعداد في بذل الجهود لتحسين أداء السالمة في
مكان العمل ( .)Cooper,2006ويرى ( )Mahmood, et al., 2010بأن الموظفين الذين يتمتعون
بمستوى عال من التزام السالمة قادرون على( :أ) تحديد المخاطر في مكان العمل( .ب) االلتزام
المستمر بقواعد واجراءات السالمة( .ج) يكونون على استعداد دائم لالندماج في أنشطة السالمة .لذلك
فقد أشار بعض الباحثين كـ ( )Abd Aziz, 2008; Mahmood, et al., 2010الى ان التزام
السالمة لدى الموظفين ينعكس ايجابا ً على مواقفهم وسلوكهم.
 .4ثقافة السالمة
تناول الباحثون مفهوم ثقافة السالمة في عدة مجاالت ومن بينها توجه (Håvold, 2007: 28-
 )29الى دراسة ثقافة السالمة البحرية التي يعنى بها افراد طاقم العمل على ظهر السفينة ،إذ اشار الى
ان االهتمام بهذا النوع من الدراسات جاء للحد من الحوادث المأساوية التي تحدث كثيراً وسط البحار.
بينما تناول ( )Biggs, et al., 2006ثقافة السالمة في مجال شركات البناء .في حين تناولها
( )Fogelqvist, 2014; Chakravarty, et al., 2015في المستشفيات كمجال للدراسة باعتبار ان
سالمة المرضى ورعايتهم وحمايتهم من المخاطر ذات أهمية الكبيرة .بينما اخذ ()Xia, 2011: 494
مناجم الفحم كمجاالً لدراسته ،وذلك بهدف تقليل االصابات التي يتعرض لها عمال المناجم .فضالً عن
50

91

9

1097

المجاالت االخرى التي تناولها الباحثون ،وهذا ان دل على شيء ،فهو يدل على اهمية هذا العامل في
الشركات التي تعمل على توفير بيئة سليمة وآمنة في عملها.
ويعد مفهوم ثقافة السالمة من المفاهيم المعقدة نوعا ً ما ،ويختلف الباحثون في تعريفها ومكوناتها
( .)Zhang, et al., 2009: 2154إذ عرفها ( )Hall, 2006: 2-3بأنها دليل على تطور المفهوم من
مستوى المجموعة الصغيرة ،ليشير الى المواقف والسلوكيات المشتركة بين جميع اعضاء الشركة،
وتعد دائمة ومستقرة نسبياً .بينما يرى ( )Håvold, 2007: 44بأن ثقافة السالمة فرع من فروع ثقافة
الشركة .فيما يوضح ( )Biggs, et al., 2006بأنها تستخدم لوصف القيم والقواعد والمواقف
والمعتقدات الخاصة بالسالمة ،والتي تتبع بشكل جماعي داخل الشركة ،والتي بدورها تقود سلوك
الموظفين واالدارة داخل الشركة ،وبنا ًء على التزامهم بها ستتم مكافأتهم او معاقبتهم .في حين عرفها
( )Zhang, et al., 2009: 2154بأنها وجه من وجوه الثقافة التنظيمية التي تتمثل بالمعتقدات
واالفتراضات االساسية من قبل الموظفين حول قضايا السالمة ،التي من الممكن ان تنعكس على اراء
الموظفين وسلوكياتهم حول قضايا السالمة .واشار ( )Morello, et al., 2013الى كون ثقافة
السالمة تشمل المعتقدات المشتركة ،والقيم والمعايير ،والخصائص السلوكية لدى الموظفين.
وان معظم الباحثين يعتقدون ان ثقافة السالمة هي جزء من الثقافة التنظيمية ويتم مشاركتها من
قبل الموظفين داخل الشركة ،والخالف الرئيسي هو ان بعض الباحثين يعتقدون بأن ثقافة السالمة هي
االدراك والتصورات ،في حين يرى االخرون بأنها قيم ومعتقدات العاملين ( Zhang, et al., 2009:
 .)2154إذ يشير ( )Biggs, et al., 2006الى وجود العديد من البحوث التي اشارت الى ان ثقافة
السالمة تُحدد بااللتزام ،والمقدرة ،والقيادة ،ونمط االتصاالت ،واالدراك ،والكفاءة ،والتدريب،
والسلوك ،والمواقف الفردية للعاملين .ولتوليد السلوكيات المرغوبة فأن ذلك يتطلب ثقافة سالمة نشطة
وحيوية ،وان ايجاد ثقافة السالمة ليس كافياً ،بل من المهم جداً االلتزام واالمتثال لقوانين السالمة،
وتوليد الع قوبات التي يعاقب بها من يخالف قوانين السالمة ،والهدف من ذلك هو استمرار سلوك
السالمة في الشركة ( .)Dingsdag, et al., 2006: 2كما أن الفهم الجيد ألساليب العمل السليمة
واآلمنة ،والعواقب المترتبة على من ينتهك معايير السالمة وقوانينها ،وكذلك مهارات التنظيم الجيد،
تساهم في نجاح ثقافة السالمة ،وكذلك القدرة على ادارة العمل والوقت ،وتقلل من متطلبات العمل
والصراع داخل أماكن العمل ،كل ذلك يم ّكن القادة والمديرين في اي شركة على التصرف بسهولة اكبر
مع قيم السالمة التي يتم تبنيها ،وبالتالي فأن هذا الفهم سيؤدي الى تحسين ثقافة السالمة ،والتي تنعكس
بدورها على تحسين سلوكيات الموظفين ( .)Biggs, et al., 2006واشار ()Talabi, et al., 2015
الى ان مناخ السالمة وثقافة السالمة اثنين من العوامل المهمة التي تؤثر في سلوك السالمة للعاملين في
مكان العمل .كما اعتبر ( )Finneran & Gibb, 2013الثقافة التي يتم انشائها ،جزءاً اساسيا من
السلوك القائم في الشركة.
 .2سلوك السالمة
لقد أشير الى ان البيانات السلوكية التي تركز على السلوك غير السليم قبل وقوع الحوادث بأنها
تفوق احصائيات الحوادث ( .)Zohar & Luria, 2003إذ ان سلوك السالمة عند االفراد في مكان
العمل يمكن ان يتصور بنفس طريقة سلوكيات العمل االخرى (.)Mayze & Bradley, 2008: 5
لذا فإن أحد أهم االمور في الشركة هو التشجيع على سلوك السالمة والسيطرة على السلوك غير السليم
والوقاية من الحوادث ،والعمل على تطبيق نظريات علم السلوك على سلوك الفرد وسلوك المجموعة،
والسلوك التنظيمي ،لتحقيق السالمة في مكان العمل (.)Ye & Li, 2005
ويتكون سلوك السالمة في مكان العمل من مكونين أساسيين هما :سلوك المهمة وسلوك المبادرة
( .)Griffin & Nael, 2000ويصف سلوك المهمة في السالمة أنشطة السالمة الجوهرية التي يحتاج
ان يقوم بها الموظفون للمحافظة على السالمة في مكان العمل ( .)Griffin & Nael, 2000وتشمل
هذه السلوكيات ارتداء معدات الوقاية الشخصية بطريقة سليمة ،وااللتزام بأساليب ولوائح العمل
المعيارية (.)Broadbent, 2004; Mayze & Bradley, 2008; Zhou, et al., 2008
وبالمقابل فإن سلوك المبادرة في السالمة فضالً عن السلوكيات التي يقوم بها الموظفين في العمل الذي
يقع ضمن معايير السالمة وااللتزام بها ،فإنه يتعدى االلتزام الى التصرف االستباقي لتحسين السالمة
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في البيئة المحيطة فيهم ( .)Williams, et al., 2000كما تمثل سلوكيات المبادرة المشاركة في
أنشطة السالمة واالبداع من أجل تحسين السالمة في مكان العمل ( .)Nael & Griffin, 2002وان
من أهم السلوكيات التي تمثلها هي المشاركة في أنشطة السالمة الطوعية ،ومساعدة زمالء العمل على
القضايا المتعلقة بالسالمة ،والمواظبة على حضور اجتماعات السالمة ( ;Nael & Griffin, 2006
.)Broadbent, 2004
ثانياا :تطوير الفرضيات
 .1العالقة بين مناخ السالمة وسلوك السالمة
لقد اثبتت دراسة ( )Cooper & Phillips, 2004ان هنالك عالقة ايجابية بين مناخ السالمة
وسلوك السالمة ،كما أثبتت بأنه ليس من الضرورة ان ينعكس مناخ السالمة على سلوكيات السالمة،
وهذه الدرجة من التعقيد تتطلب اجراء المزيد من الدراسات بشأن هذه العالقة .لذا فإن العديد من
الباحثين أجروا دراسات حول العالقة بين مناخ السالمة وسلوك السالمة ،وقد توصلوا الى ان مناخ
السالمة هو مؤشر قوي للتنبؤ بسلوك السالمة ،فضالً عن استخدامه كأداة فاعلة لمعرفة سلوك السالمة
لدى الموظفين في مكان العمل ( .)Liu, et al., 2010وقد توصلت دراسة ( )Huang, 2013الى ان
االهمية النظرية والتطبيقية لمناخ السالمة تأتي من قدرته على التأثير في سلوك السالمة والمخرجات
المتعلقة بالسالمة .فيما توصلت دراسة ( )Zhou, et al., 2007الى إن عامل مناخ السالمة لو تأثير
أكثر من رائع على سلوك السالمة لدى الموظفين .كما واثبتت دراسة ()Smith & Dejoy, 2014
ان مناخ السالمة االيجابي يشجع على السلوكيات السليمة واآلمنة لدى الموظفين في مكان العمل .فضالً
عن عدة دراسات اثبتت ان هنالك عالقة ايجابية مثل ( ;Lu & Yang, 2011; Xu, et al., 2014
 .)Seo, et al., 2015; Liu, et al., 2015واستنادا الى الدراسات المذكورة أعاله ،يمكن لنا
صياغة الفرضية اآلتية:
 :H1هنالك عالقة ايجابية بين مناخ السالمة وسلوك السالمة.
 .5العالقة بين التزام السالمة وسلوك السالمة
ان الشركات التي تؤكد على ممارسات السالمة في مكان العمل تسعى ان يكون هنالك التزام
السالمة من قبل الموظفين في مكان العمل لتحسين ادارة السالمة وبلوغ اهدافها ،وان التزام السالمة
من قبل الموظفين في مكان العمل ينعكس من خالل مواقفهم وسلوكهم ( Mahmood, et al., 2010:
 .)9-10إذ ان نجاح سلوك السالمة في الحد من معدالت اصابات العمل بحاجة الى التزام ومشاركة
جميع المستويات االدارية في الشركة ( .)Miozza & Wyld, 2002لذا فإن االلتزام والدعم القوي
المقدم من المستويات االدارية كافة في الشركة على السالمة ،سوف يدفع الموظفين الى العمل بالمثل
من خالل اظهار سلوكيات سليمة وآمنة في مكان العمل ( .)Mahmood, et al., 2010: 2وقد
اظهرت أدبيات السالمة المهنية ان هنالك عالقة ايجابية عالية بين التزام السالمة وسلوك السالمة في
مكان العمل ( .)Cooper, 2006; Mahmood, et al., 2010واستنادا الى ما تم ذكرهُ اعاله ،يمكن
لنا صياغة الفرضية اآلتية:
 :H2هنالك عالقة ايجابية بين التزام السالمة وسلوك السالمة.
 .3التأثير المعتدل لثقافة السالمة
ان ثقافة السالمة جزء ال يتجزأ من ثقافة المنظمة ،األمر الذي يؤثر وبشكل كبير على مواقف
الموظفين وسلوكهم ،إذ تمثل ثقافة السالمة القيم والمعتقدات االساسية واالفتراضات التي يتمتع بها
الموظفون في مجال السالمة والتي يمكن ان يعكسونها من خالل آرائهم وسلوكهم في قضايا السالمة
( .)Zhang, et al., 2009كما ان مفهوم ثقافة السالمة قد تم استخدامه في بعض الحوادث الكبرى
التي طرحت في عام  6555من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تحليل تقرير التحقيق في حادثة
 Chernobylالنووية ،لذلك نجد بأن سوء ثقافة السالمة هي أحدى أهم العوامل التي ينبغي مراعاتها
واالهتمام بها من قبل الشركات ( .)Cox & Flin, 1998; Pidgeon, 1998ولكونها يمكن أن تغير
من سلوك السالمة لدى الموظفين ( )Lin, 2005لذلك يعد سلوك السالمة مؤشراً مهما لنتائج ثقافة
السالمة لدى الموظفين في مكان العمل ( .)Zhang, et al., 2009وان من أهم عوامل الشركة ذات
العالقة بسلوك السالمة هي مناخ السالمة وثقافة السالمة ( .)Liu, et al., 2010: 2367فقد اثبتت
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دراسة ( )Jiang, et al., 2010بأن هنالك تأثير ايجابي لمناخ السالمة في سلوك السالمة ،كما أشارت
الى ان هنالك عوامل ثقافية يمكن ان يكون لها دور اكبر في تحسين سلوك السالمة من خالل تفاعلها
مع مناخ السالمة ،ويمكن للباحثين ان يخوضوا في هذا المجال من أجل التوصل الى هذه القضية .كما
اثبتت دراسة ( )Lu & Tsai, 2010بأن مناخ السالمة يؤثر على سلوك السالمة ،واضافت بأنه يمكن
دراسة مدى تأثر سلوك السالمة في حال ادخال عوامل اخرى كثقافة السالمة .وكما أشارت بعض
االدبيات الى ان التزام السالمة يؤدي الى سلوك السالمة االيجابي لدى الموظفين في مكان العمل مثل
(  ،)Miozza & Wyld, 2002; Cooper, 2006; Mahmood, et al., 2010واستنادا الى ما
ذكر مسبقا ً في ان ثقافة السالمة تغير من سلوك السالمة ،فإن ادخال عامل ثقافة السالمة مع التزام
السالمة يمكن ان يعزز من تأثير التزام السالمة في سلوك السالمة .بنا ًء على ما ذكر ،يمكن لنا صياغة
الفرضية اآلتية:
 :H3هنالك دور معتدل ايجابي لثقافة السالمة في العالقة بين مناخ السالمة و التزام السالمة على
سلوك السالمة.
المبحث الثالث :تحليل البيانات
أوالا :وصف عينة المستجيبين:
إلظهار صورة متكاملة عن طبيعة عينة الدراسة ،فإن المستجيبين قد أجابوا على مجموعة من
األسئلة تتعلق بـ ( الجنس ،العمر ،التحصيل الدراسي ،سنوات الخدمة ،الحالة االجتماعية  ،نوع
الوظيفة ،هل تعرضت لحادثة مهنية وعدد الحوادث في حالة نعم ) وكما موضح في الجدول ()0
أدناه:
الجدول ( :)5وصف عينة المستجيبين
الخصائص
الجنس

العمر

التحصيل العلمي

سنوات الخدمة

الحالة االجتماعية

نوع الوظيفة

الفئات

التكرارات

ذكر
انثى
المجموع
من  06لغاية .06
من  05لغاية .32
من  36لغاية .36
من  35فأكثر.
المجموع
اعدادية
دبلوم
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه
المجموع
من  6لغاية .6
من  5لغاية .62
من  66لغاية .66
من  65لغاية .02
من  06لغاية .06
من  05فأكثر.
المجموع
متزوج
اعزب
مطلق
ارمل
المجموع
اداري

50
65
121
35
05
63
30
121
06
06
54
64
5
4
121
60
62
52
03
65
65
121
88
37
66
62
121
45

النسبة
المئوية
%56
%35
%111
%06
%65
%36
%06
%111
%64
%64
%65
%5
%4
%3
%111
%5
%5
%45
%66
%63
%66
%111
%65
%06
%62
%5
%111
%36

56
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فني
المجموع
نعم
هل تعرضت الى
ال
حادث مهني
المجموع
من 3-6
من 5-4
عدد الحوادث في
من 62-5
حالة "نعم"
من  65فأكثر
المجموع
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد استبانة البحث.
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121
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52
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66
35
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%55
%111
%63
%45
%111
%02
%65
%45
%63
%111

من الجدول ( )0آنفا ،يظهر ان عينة المستجيبين للبحث الحالي تتوافر فيها مجموعة من
الخصائص التي من الممكن أن تسهم في تحقيق أهدافه .إذ أظهرت النتائج الخاصة بالجنس إن عدد
الذكور كان ( )50من العدد الكلي لعينة البحث وبنسبة ( ،)61%في حين كان عدد اإلناث ()58
وبنسبة ( ،) 39%إذ يالحظ إن عدد ونسبة الذكور تفوق عدد ونسبة اإلناث وهذا مؤشر على احتالل
الذكور النسبة األكبر في المواقع الوظيفية في شركة توزيع المنتجات النفطية .وأشار مؤشر العمر الى
نسبة ( )35%من أفراد عينة البحث ،وكانت أعمارهم تتراوح بين ( )35-31سنة ،تليها الفئتين
العمريتين ( )25-21سنة بنسبة ( ،(25 %ثم الفئة العمرية اكثر من ( )35سنة وبنسبة ( )21%وأخيراً
الفئة العمرية من ( )30-26سنة وبنسبة ( )18%وهي جميعها تمثل نسب جيدة ألغراض تحقيق
أهداف البحث ،وتدل على إمكانية استيعاب أفراد عينة البحث لفقرات االستبانة واإلجابة الواعية لها.
أما فيما يتعلق بمؤشر التحصيل العلمي أظهرت النتائج إن حملة شهادة البكالوريوس قد نالوا أعلى نسبة
وقد بلغت ( ) 56%ثم حملة شهادة الدبلوم وشهادة االعدادية بنسبة متشابهة ( )14%ثم حملة شهادة
الدبلوم العالي وبنسبة ( ،)9%ويليها حملة شهادة الماجستير بنسبة ( )4%واخيرا حملة شهادة الدكتوراه
بنسبة ( )3%وهذه النسب تعطي مؤشر إلى قدرة عينة البحث على تفهم واستيعاب فقرات االستبانة
وكذلك على اإللمام الدقيق بواقع شركة توزيع المنتجات النفطية .أما بالنسبة لمؤشر عدد سنوات الخبرة
فإن النتائج أظهرت إن نسبة ( )47%من أفراد عينة البحث قد تراوحت مدة خبرتهم من ()15-11
سنة ،ثم تليها مباشرة نسبة ( )15%للمدة من ( )20-16سنة ،ثم نسبة ( )13%لمدة الخبرة من (25-
 )21سنة ،ونسبة ( )11%لمدة الخبرة اكثر( )26سنة ،تليها نسبة ( ) 8%للمدة ( )5-1سنة ،واخيرا
نسبة ( )7%لمدة الخبرة ( )10 - 6سنة ،وهذا يعكس أن لعينة البحث الخبرة الكافية التي تمكنهم من
اإلجابة عن فقرات االستبانة .وأشار مؤشر الحالة االجتماعية الى إن عدد المتزوجين ( )55وبنسبة
( )59%وهي نسبة كبيرة تعكس حالة االستقرار النفسي ألفراد عينة البحث ،في حين كان عدد غير
المتزوجين ( )37وبنسبة ( ،)25%أما الحاالت األخرى فكانت بعدد ( )15وبنسبة ( )10%لحاالت
الطالق ،وعدد ( )62وبنسبة ( )5%لحالة االرمل .وعكس مؤشر نوع الوظيفة عدد ( )45من افراد
العينة هم من اإلداريين وبنسبة ( )36%وعدد ( )623من هم بوظيفة فني وبنسبة ( ،) 55%وهذا يشير
الى ان نتائج البحث سوف تكون مطابقة ألرض الواقع الن الفنيين هم اكثر تعرضا للحوادث المهنية
واصابات العمل ،بسبب وجودهم في ميدان العمل واحتكاكهم بالمكائن واآلالت وظروف العمل
الصعبة .وكان عدد الذين تعرضوا لحادث مهنية خالل فترة عملهم في الشركة( )52شخص من افراد
العينة بنسبة ( ،)63%والذين لم يتعرضوا لحادث مهني عددهم ( )52وبنسبة ( )45%وهذا مؤشر
على وجود حوادث مهنية في الشركة ،وهو يعد مبررا اخرا يدعم اجراء البحث لوجود خلل في
متطلبات السالمة في الشركة .وتبين من مؤشر عدد الحوادث بان الذي تعرضوا من ( ) 62-5حادث
خالل فترة عملهم في الشركة ( )35بنسبة ( ،)45%يليه عدد االفراد الذين تعرضوا من ( )3-6حادثة
بنسبة ( ،)02%اما عدد االفراد الذي تعرضوا من ( )5-4حادثة ( )66وبنسبة ( ، )65%واخير ()62
افراد من حجم العينة تعرضوا ألكثر من ( )65حادثة وبنسبة ( ،)63%وهذا دليل على تكرر الحوادث
في الشركة عينة البحث وهو مؤشر قد يؤدي الى االزدياد في المستقبل اذ لم توضع له حلول جذرية.
ثانيا ا :اختبار دقة وجودة بيانات أداة القياس
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من أجل اختبار دقة وجودة بيانات أداة القياس استعان الباحث بمجموعة من األساليب
واالختبارات ،وهي (التوزيع الطبيعي  ،Normalityوالصدق  ،Validityوالثبات  .)reliabilityان
الغرض من اجراء اختبار التوزيع الطبيعي  Normalityهو لتحديد شكل توزيع البيانات فقد استخدم
اختبار ) ،(Kurtosis & Skewnessالذي تم حسابه لكل بعد من أبعاد البحث ،والذي يعد األكثر دقة
في تحديد شكل التوزيع ،إذ يعد شكل التوزيع طبيعيا ً عندما تقع قيم نتائج االختبار ضمن النطاق
المسموح به وهو (.)Hair, et al., 2010( )±6.55
كما ان اختبارات الصدق تمثل احدى االختبارات الضرورية التي ينبغي استخدامها في تقدير
مستوى جودة مطابقة أداة القياس ( .)Cooper & Schindler, 2014وينبغي على الباحث ان يقوم
بالتأكد من صدق البناء (المفهوم)  Construct Validityاذ يشير هذا النوع من الصدق الى مدى
قياس األداة المستخدمة في البحث للمفهوم كما تفترضه النظرية (.(Sekaran & Bougie,2010
وبعبارة اخرى أي كيف يمكنك ان تعمم نتائج اسئلة أداة القياس التي استخدمتها ( Saunders, et al.,
 .)2009ويعد التحليل العاملي التوكيدي ) Confirmatory factor analysis (CFAأداة جيدة
لتقييم صدق البناء (المفهوم) ،ألنه يعطي صورة للباحث حول كيفية هيكلة العوامل النظرية ومطابقتها
للمالحظة الفعلية ( .)Zikmund, et al., 2010وقد أجرى الباحث لهذا الغرض التحليل العاملي
التوكيدي ( .)Verma, 2013وان من ضمن مخرجات هذه الطريقة هو اختبارKaiser-Mayer-
) Olkin (KMOوالغرض منه هو التأكد من كفاية حجم العينة إلجراء التحليل العاملي التوكيدي
الذي يوصي به ( )Hinton, et al., 2014والذي يرى بأن نتائج ) (KMOتقع ضمن نطاق (،)6-2
وعندما تكون النتيجة  2.62تعد غير مقبولة ،وعندما تكون النتيجة  2.52فإنها نتيجة مقبولة ،أما النتائج
التي تكون قريبة من ( )6فتعد النتائج ممتازة .كما ينبغي ان يكون تقديرات التشبع العاملي ( )2.42فما
فوق كنتيجة مقبولة للفقرات ،وفي حال ظهرت تشبعات عاملية أقل من ( )2.42فإنها تحذف ( Hair, et
.)al., 2010
وقد تم اجراء اختبار الثبات الذي يعد مؤشراً لالتساق الداخلي للمقياس ،ويكون المقياس ذي ثقة
عندما تؤدي نتيجة محاوالت مختلفة لقياس شيء معين الى النتيجة نفسها ( Zikmund, et al.,
 .)2010ويُستخدم االتساق الداخلي (الثبات) بشكل واسع كمؤشر لجودة المقياس من خالل
 .(Sekaran & Bougie,2010; Hair, et al., 2010( Cronbach’s alphaوقد ق ّدم ( Cohen,
 )2007: 506دليل استرشادي بهذا الشأن ،إذ ذكر بأن معامل الفا يتراوح من ( )2ويعني غير متسق،
الى ( )6ويعني االتساق التام ،اذا كان أقل من ( )2.52فإنه يشير الى الثبات الضعيف وغير مقبول،
وان ما يتراوح بين ( )2.55-2.52يعد فيه المقياس ذات ثبات قليل ،وما يتراوح بين ()2.55-2.52
يشير الى انه متوسط الثبات  ،أما اذا تراوح بين ( )2.52-2.52فإنه يشير الى الثبات العالي ،وفي حال
كان أكبر من  2.52فإنه يحمل ثقة عالية جداً .وقد اجريت االختبارات المذكورة أعاله عن طريق
االستعانة ببرنامج  ،SPSS.V.21وكما سيأتي في الجدول اآلتي:
جدول ( :)3اختبار دقة وجودة بيانات أداة القياس
Normality

المتغير

الفقرة
Skewness

مناخ
السالمة

()SACL

SACL1
SACL2
SACL3
SACL4
SACL5
SACL6
SACL7
SACL8

-0.050

Kurtosis

-0.784

Measure
of
Sampling
Adequacy
KMO

0.796

Validity
Estimate
Factor
loading
0.866
0.879
0.790
0.758
0.676
0.780
0.742
0.749

reliability

Cronbach's Alpha

0.844
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0.663
SACL9
0.675
SACL10
0.693
SACL16
0.638
SACL10
0.644
SACL13
0.708
SACL14
0.579
SACL16
0.608
SACL16
0.740
SACL17
0.760
SACL18
0.692
SACL19
0.587
SACL20
0.883
SACO1
0.838
SACO2
0.693
SACO3
0.737
SACO4
0.812
SACO5
0.634
SACO6
0.813
SACO7
التزام
0.796
SACO8
0.781
0.885
-0.838
السالمة
0.743
SACO9
()SACO
0.780
SACO10
0.743
SACO11
0.781
SACO12
0.666
SACO13
0.698
SACO14
0.776
SACO16
0.836
SACO15
0.829
SACU1
0.842
SACU2
0.781
SACU3
ثقافة
0.736
0.797
-0.170
-0.751
SACU4
السالمة
()SACU
0.788
SACU5
0.861
SACU6
0.628
SACU7
0.816
SABE1
0.844
SABE2
0.806
SABE3
0.640
SABE4
0.809
SABE6
سلوك
0.816
0.834
0.153
-0.740
SABE5
السالمة
()SABE
0.743
SABE5
0.719
SABE5
0.799
SABE5
0.801
SABE62
0.730
SABE66
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج .SPSS.V.21; AMOS.V.21
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o.854

0.862

o.876

يتضح من الجدول أعاله بأن قيم ( )kurtosis & skewnessألبعاد المقياس كافة تقع ضمن
الحدود الدنيا والعليا للتوزيع الطبيعي .وهذا يدل على إن األسلوب االحصائي المناسب هو (االحصاء
المعلمي) .فضالً عن صالحية البيانات إلجراء االختبارات االحصائية االخرى التي تتالءم مع
االحصاء المعلمي والسيما معامل ارتباط .)Sekaran & Bougie, 2010( Person
55
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كما اتضح من الجدول أعاله بأن قيمة ) (KMOولألبعاد كافة تمتعت بمستوى مقبول ،وهذا يدل
على كفاية حجم العينة إلجراء التحليل العاملي ولجميع االبعاد .وقد اتضح بأن تقديرات التشبعات
العاملية للفقرات كافة أكبر من الحدود الدنيا المقبولة ،وهذا يدل على إن هنالك صدق بناء ألبعاد البحث
جميعاً ،وان بيانات أداة القياس صالحة إلجراء التحليالت اإلحصائية األخرى دون حذف أي فقرة .كما
اتضح بأن معامل الثبات  Cronbach's Alphaلجميع أبعاد المقياس هو أكبر من  ،0.60وهذا يدل
على توافر االتساق الداخلي لفقراته وكذلك صالحيته إلجراء التحليالت اإلحصائية األخرى.
ثالثا ا :العالقات الخطية ،واالحصاء الوصفي
عندما نريد التأكد من اهمية المتغيرات ومستوى ادراكها من قبل الموظفين عينة الدراسة ،فإن
ذلك يتطلب اجراء االحصاء الوصفي متمثالً بكالً من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكم سيأتي
الحقا .كما ان العالقة الخطية بين المتغيرات يمكن تقديرها من خالل تحليل ارتباط ( )Personلكون
البيانات ذات توزيع الطبيعي معلمي ( .)Field, 2009; Hair, et al., 2010وان تحديد العالقة
الخطية بين ابعاد ومتغيرات البحث من أجل تقديم دعم أولي لفرضيات التأثير في البحث ،إذ ان هذا
النوع من التحليل يتفحص العالقات المتبادلة بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة ،والتي تصف االتجاه
ودرجة الترابط فيما بينها ،ويعرض ذلك من خالل نتائج االرتباط التي تبين معامالت االرتباط لتلك
المتغيرات ( .)Robson, 2002وان قيمة معامل ارتباط  Personتتراوح ما بين ( )6و ( ،)6-فعندما
تكون قيمته ( ) 6فهذا يدل على االرتباط االيجابي التام ،وعندما تكون قيمته ( )6-فهذا يدل على
االرتباط العكسي التام ،أما اذا كانت قيمته ( )0فهذا يدل على عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرات
( .)Cohen, et al., 2007;Bordens & Abbott, 2011أما فيما يخص قوة العالقة الخطية بين
المتغيرات فقد اقترح ( )Cohen, 1988معياراً توجيهيا ً لمستوى العالقة بين المتغيرات يشمل ثالث
حاالت هي :ضعيفة ،ومتوسطة ،وقوية ،إذ يرى بأن االرتباط الذي تقع قيمته بين ( 2.62الى ،)2.05
أو ( )-2.62الى ( )-2.05يعد ضعيفاً ،واالرتباط الذي تقع قيمته بين ( 2.32الى  ،)2.45أو ()-2.32
الى ( )-2.45يعد متوسطاً ،أما االرتباط الذي يقع بين ( 2.62فأكثر) ،أو ( -2.62فأكثر) يعد قوياً.
ويمكن عرض مصفوفة االرتباط واالحصاء الوصفي كما يأتي:
جدول ( :)4العالقات الخطية ،واالحصاء الوصفي
SACL SACO SACU SABE
1

SACL

**.396

SACO

**.451

**

SACU

**

**

1
1
1
3.84
.72

**.492
3.69
.81

.510
3.71
.58

.549

.523
3.70
.57

SABE
Mean
Std. Deviation

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

المصدر :اعداد الباحثين نتيجة مخرجات برنامج .SPSS.V.21

يتضح من نتائج تحليل االحصاءات الوصفية (الوسط الحسابي واالنحراف المعياري) للمتغيرات
أعاله ،بأن هنالك ادراك واضح وتقبل ايجابي وأهمية عالية من قبل افراد العينة تجاه متغيرات البحث،
الن قيمة الوسط الحسابي أعلى من الوسط الفرضي الذي قيمته ( )3التي تراوحت بين (.)3.54-3.55
ويدل صغر االنحرافات المعيارية التي تراوحت بين ( )2.56-2.65على عدم تشتت اجابات افراد
العينة حول الوسط الحسابي ،أي ان هنالك تجانس في فهم وادراك هذه الفقرات.
كما اتضح من نتائج مصفوفة معامالت االرتباط أعاله بأن نتائج االرتباط بين متغيرات البحث،
تشير الى وجود عالقة ايجابية ومعنوية بين المتغيران المستقالن (مناخ السالمة ،والتزام السالمة)
والمتغير المعتدل (ثقافة السالمة) مع المتغير المعتمد (سلوك السالمة) ،اي ان وجود مناخ السالمة
والتزام السالمة من قبل الموظفين سيسهم في تحقيق سلوك السالمة في مكان العمل في شركة توزيع
المنتجات النفطية في البصرة ،وهذا ما يسهم في تقديم دعم أولي لفرضيات التأثير في البحث.
رابعا :اختبار الفرضيات
55
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من أجل اختبار فرضيات البحث والتأكد من مدى قبولها أو رفضها ،فقد تم استخدام طريقة
اوزان االنحدار  Regression Weightsالتي تتضمن مخرجاتها تقديرات االنحدار Estimate
 Regressionالذي يبين مقدر ما يفسره المتغير المستقل من المتغير المعتمد ،والنسبة الحرجة ()C.R
 Critical Ratioالتي تبين مستوى االختالفات بين أوزان االنحرافات وتقابل قيمة ( ،)tولكي تكون
الفرضية مقبولة ،ينبغي أن تكون قيم ( )C.Rأكبر من  ،6.55وبمستوى معنوية Ho, ( p<0.05
;2006; Hair, et al., 2010; Schumacker & Lumax,2010; Byrne, 2010
 .)Tabachnick and Fidell, 2013إذ تعتمد هذه الطريقة على عرض المخططات التي تعطي
صورة أكثر دقة وأكثر فهما ً عن الحالة (.)Norman & Streiner, 2003
وقد تم استخدام برنامج  AMOS.V.21باعتباره من البرامجيات االحصائية المتقدمة والحديثة
التي تعطي نتائج أكثر دقة ،والسيما من خالل طريقة اوزان االنحدار Regression Weights
الموجودة في البرنامج .وكما سيأتي.
تظهر نتائج اختبار تأثير مناخ السالمة في سلوك السالمة ،وتأثير التزام السالمة في سلوك
السالمة ،فضالً عن نتائج اختبار الدور المعتدل بين (مناخ السالمة والتزام السالمة وثقافة السالمة)
وتأثيره في سلوك السالمة ،ومن أجل اختبار تأثير الدور المعتدل باستخدام برنامج  Amos.v21ينبغي
ان يتم ضرب المتغيرات المستقل بالمتغير المعتدل (مناخ السالمة*التزام السالمة*سلوك السالمة)
للتوصل الى متغير متكامل يشمل الدور المعتدل ( ،)Byrne, 2010ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير
المعتمد ،ومن بعدها تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم ادخال ذلك الدور المعتدل في
االنموذج ( .)Hair, et al., 2010;Schumacker & Lumax,2010; Byrne, 2010من ناحية
زيادة التأثير ،أو تخفيضه .وكما يظهر في الشكل والجدولين اآلتيين:

شكل ( :)5اختبار الفرضيات

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج (.)AMOS.V.21
جدول رقم ( :)2نتائج اختبار الفرضيات
المسار
>-->---

الفرضية
SACL
H1
SACO
H2
*SACL
2.656
SABE
>--H3
SACO*SACU
المصدر :من مخرجات برنامج ( )AMOS.V.21بعد اعادة تنظيمها.
SABE
SABE

Estimate
2.650
2.664

.C.R
0.654
0.056

P
2.222
2.222

القبول او الرفض
مقبولة
مقبولة

6.360

2.222

مقبولة

يتضح من الجدول والشكل أعاله بأن نتائج التأثير المباشر لمناخ السالمة في سلوك السالمة قد
حققت تقديراً لالنحدار بقيمة ( ،)2.650و( )C.Rبقيمة ( ،)0.654ومعنوية  ،)2.222( pوهذا يدل
على قبول الفرضية االولى ( )H1التي تصبح (يوجد تأثير ايجابي لمناخ السالمة في سلوك السالمة)،
أي ان مناخ السالمة يفسر ما قيمته ( )2.650من قيمة سلوك السالمة ،لذا فإن مناخ السالمة االيجابي
يشجع على السلوكيات السليمة واآلمنة لدى الموظفين في مكان العمل ،وهذا ما يتفق تماما ً مع دراسة
كل من ( Smith & Dejoy, 2014;Lu & Yang, 2011; Xu, et al., 2014; Seo, et al.,
.)2015; Liu, et al., 2015
كما تظهر نتائج التأثير المباشر اللتزام السالمة في سلوك السالمة من خالل تقدير االنحدار الذي
تحقق بقيمة ( ،)2.664و( )C.Rبقيمة ( ،)0.056ومعنوية  ،)2.222( pوهذا يدل على قبول الفرضية
الثانية ( ) H2التي تصبح (يوجد تأثير ايجابي اللتزام السالمة في سلوك السالمة) ،أي ان التزام السالمة
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يفسر ما قيمته ( )2.664من قيمة سلوك السالمة ،إذ إن االلتزام والدعم القوي المقدم من المستويات
االدارية كافة في الشركة على السالمة ،سوف يدفع الموظفين الى العمل بالمثل من خالل التزاماهم
بالسالمة ،واظهار سلوكيات سليمة وآمنة في مكان العمل ،وهذا ما يتفق تماما ً مع دراسة كل من
(.)Cooper, 2006; Mahmood, et al., 2010
واخيراً أظهرت نتائج التأثير المباشر للدور المعتدل بين (مناخ السالمة*التزام السالمة*سلوك
السالمة) في سلوك تقديراً لالنحدار بقيمة ( ،)2.656و( )C.Rبقيمة ( ،)6.360ومعنوية ،)2.222( p
وهذا يدل على قبول الفرضية الثالثة ( )H3التي تصبح (يوجد دور معتدل ايجابي لثقافة السالمة في
العالقة بين مناخ السالمة والتزام السالمة على سلوك السالمة) ،أي ان الدور المعتدل لثقافة السالمة
يفسر ما قيمته ( )2.656من سلوك السالمة ،اي ان وجود مناخ السالمة والتزام السالمة في مكان
العمل ،متفاعالً مع ثقافة السالمة لدى الموظفين ،سيسهم وبشكل كبير في تحقيق سلوك السالمة السليم
واآلمن ،أكثر مما لو كان هنالك التزام سالمة أو مناخ سالمة بدون ثقافة للسالمة في مكان العمل .وهذا
ما يتفق تماما ً مع سياق البحث الحالي ،وما دعا له كل من ( Jiang, et al., 2010; Lu & Tsai,
 ،)2010في ردم الفجوة المعرفية بهذا الشأن ،وتحقيق اهداف البحث.
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
أوالا :االستنتاجات
يتضمن هذا المبحث االستنتاجات التي خلص إليها البحث الحالي على وفق ثالثة محاور ،إذ يتناول
األول االستنتاجات المرتبطة بالجانب المعرفي ،أما الثاني فيتضمن استنتاجات مرتبطة بشكل مباشر
ببيئة األعمال ،في حين إن الثالث يتعلق باستنتاجات مرتبطة بالجانب التطبيقي ،وكما يأتي:
 .1االستنتاجات المرتبطة بالجانب المعرفي
أ .ندرة البحوث التي اهتمت بدراسة وتفسير العالقة بين متغيرات البحث الحالية (مناخ السالمة،
وااللتزام بالسالمة ،وثقافة السالمة ،وسلوك السالمة) في بيئة األعمال وتحديداً في شركة
توزيع المنتجات النفطية وفقا ً لإلنموذج الفرضي للدراسة الحالية.
ب .في البحث الحالي ،تم التوصل الى ان ثقافة السالمة هو متغير معتدل للعالقة بين مناخ
السالمة وااللتزام بالسالمة على سلوك السالمة ،وبالتالي ،فان البحوث المستقبلية سوف تأخذ
ثقافة السالمة بعين االعتبار كمتغير ذي صلة في مجاالت تغيير سلوكيات السالمة السلبية في
مكان العمل.
ج .معظم الدراسات السابقة افصحت على ان سلوك السالمة يتألف من بعدين هما (االمتثال
للسالمة والمشاركة في السالمة) والتي يمكن االعتماد عليها في قياس مستوى سلوك السالمة
في مكان العمل.
 .5استنتاجات مرتبطة بشكل مباشر ببيئة األعمال
أ .مناخ السالمة له تأثير ايجابي على سلوك السالمة في مكان العمل لدى الموظفين كما له تأثير
ايضا على مخرجات االعمال المرتبطة بالسالمة.
ب .التزام السالمة من قبل الموظفين في مكان العمل ينعكس من خالل مواقفهم وسلوكهم ومدى
استجاباتهم لشروط ومتطلبات السالمة في بيئة المنظمة ،كما ان التزام السالمة يؤدي الى
سلوك السالمة االيجابي لدى الموظفين في مكان العمل.
ج .ثقافة السالمة كمتغير معتدل بين مناخ السالمة والتزام السالمة يمكن ان يعزز من تأثيراهما
في االستجابة لسلوكيات السالمة االيجابية في مكان العمل.
د .سلوك السالمة في مكان العمل هو رد فعل لالعتقاد السائد لدى الموظف إن كل أو جزء مما
هو موجود في مكان العمل يفترض ان يحقق له درجة عالية من الوقاية من الحوادث واصابات
العمل التي تشكل تهديدا حقيقا لحياته.
ه .امتالك اإلدارة الخبرة الكافية في التعامل مع متطلبات السالمة والظروف البيئية يعد عامل
أساس في الوقاية من الحوادث المهنية واصابات العمل .
 .3استنتاجات مرتبطة بالجانب التطبيقي
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود مجموعة من االستنتاجات التطبيقية للبحث الحالي وهي:
56

91

9

1097

أ .مناخ السالمة له تأثير معنوي موجب على سلوك السالمة في مكان العمل وهذا يدل على ان
مناخ السالمة هو مؤشر قوي للتنبؤ بسلوك السالمة للعاملين في مكان العمل ،كما يعد مناخ
السالمة أداة فاعلة لمعرفة سلوكيات السالمة لدى الموظفين في مكان العمل فضال عن ان مناخ
السالمة االيجابي يشجع على السلوكيات السليمة واآلمنة لدى الموظفين في مكان العمل.
ب .التزام السالمة له تأثير معنوي موجب على سلوك السالمة في مكان العمل ويستنتج من ذلك
بان التزام السالمة من قبل الموظفين في مكان العمل ذو اهمية لتوجيه سلوكيات العاملين
وجعلها اكثر فاعلية في ادارة السالمة وبلوغ اهدافها ،وان التزام السالمة من قبل الموظفين في
مكا ن العمل ينعكس من خالل مواقفهم وسلوكهم والذي ينعكس ايجابا في قلة الحوادث المهنية
في مكان العمل والتصدي السريع الي حادثة ان وجدت في اي وقت.
ج .ثقافة السالمة لها دور معتدل للعالقة بين مناخ السالمة والتزام السالمة على سلوك السالمة في
مكان العمل ،ويتضح من ذلك ان ثقافة السالمة تدعم وتعززالسلوكيات االمنة لدى الموظفين
عند توفر مناخات عمل امنه وبوجود االلتزام بقواعد واجراءات السالمة في المنظمة من قبل
كل العاملين .من جانب اخر نستطيع ان نؤكد على ان ثقافة السالمة كمتغير معتدل تعد مصدرا
معززا ومقويا للعالقة بين كل من مناخ السالمة وااللتزام بالسالمة من جهة وسلوكيات السالمة
في مكان العمل من جهة اخرى.
ثانياا :التوصيات
أما أهم توصيات البحث الحالي استنادا إلى ما تقدم من استنتاجات ،فهي كما يأتي:
 .6إطالق حملة وطنية لرفع مستوى الوعي بين العاملين في القطاع النفطي بصورة عامة وشركة
توزيع المنتجات النفطية بصورة خاصة ،من أجل تشجيعهم على االلتزام بقواعد وشروط
السالمة في مكان العمل.
 .0اعتماد استراتيجية واضحة لرفع مستوى السالمة ومواجهة الحوادث المهنية في جميع
الشركات النفطية في العراق ،واالستفادة من تجارب الدول النفطية المجاورة في هذا الصدد،
السيما دول الخليج.
 .3تطبيق مبدأ العقوبات الصارمة والمكافآت على االقسام المختلفة في الشركات النفطية ،التي
سوف تقلل من الحوادث المهنية وترفع مستوى السالمة.
 .4تعزيز ثقافة السالمة في المؤسسة ورفع راية السالمة أوال.
 .6تشكيل فرق عمل لنشر مبادئ وطرق االلتزام بالسالمة داخل المنظمة واالستعانة بالكادر
االكاديمي لتحقيق هذا الهدف.
 .5بناء قاعدة بيانات للـ (االسباب ،وانواع ،وتكرار) الحوادث المهنية في الشركة.
 .5فهم ا ن السالمة في مكان العمل هي مسؤولية الجميع ،وكل شخص مسؤول عن مراقبة مستوى
السالمة في المنظمة.
 .5الحصول على كمية كافية من المعلومات حول أنواع المخاطر التي يواجهها االفراد وسبل
معالجتها.
 .5التركيز على السلوكيات اآلمنة والمعرضة للخطر وتوفير التغذية المرتدة لسالمة العاملين في
الشركة.
 .62ضرورة توفير مناخ سالمة مستقرة لتنمية نقاط القوة لدى الموظفين والمنظمة والحد من نقاط
الضعف.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعـــــة البصــــــــــــــــرة
كليـــــــــة اإلدارة واالقتصـاد
قســــــــم إدارة األعمــــــــال
م /استبانة
االخ الفاضل ...االخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تحية طيبة وبعد...
نضع بين ايديكم استبانة البحث الموسوم (الدور المعتدل لثقافة السالمة في تعزيز تأثير منااخ الساالمة وااللتازام
بالسالمة على سلوك السالمة في مكان العمل :دراسة ميدانية للعاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية).
كما نود ان نتقدم لكم بوافر الشكر واالمتنان سةلفا ً ألنكةم ستخصصةون جةزء مةن وقةتكم لإلجابةة علةى فقةرات هةذه
االستبانة ،كما تعد مشاركتكم في تقديم الصورة الحقيقية ذات تأثير ايجابي في اخراج هذا البحث بالمسةتوى الةذي يسةاعد
على تحسين مستوى السالمة في شركتكم.
كما نعلمكم بأنه ال ضرورة لذكر االسم أو التوقيع على االستبانة إذ ان نتائج االجابةات سةتظهر بهيئةة مجموعةات
احصائية ال عالقة لها بأشخاصكم وال بوظيفتكم وال بشركتكم.
مالحظات مهمة:
 يرجى االجابة عةن جميةع االسةئلة ،الن تةرك سةؤال واحةد مةن دون اجابةة يعنةي عةدم صةالحية االسةتمارة كلهةا
للتحليل.
 يرجةةى وضةةع عالمةةة ( )فةةي الحقةةل الةةذي يمثةةل رأيةةك فةةي ضةةوء مةةا تعكسةةه ادراكاتةةك للموضةةوع أو الفقةةرة
المطروحة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتمنين لكم دوام التوفيق.
الباحث
الباحث
م.د وميض عبد الزهرة
م.م يوسف مناضل ابراهيم
كلية االدارة واالقتصاد
كلية البصرة الجامعة للعلوم والتكنولوجيا
قسم ادارة االعمال
قسم ادارة االعمال
أوال :المعلومات الشخصية
 .1الجنس:

ذكر.
انثى.
 .5العمر:

من  06لغاية أقل من .06

من  32لغاية أقل من .36

من  06لغاية أقل من .32

من  36فأكثر.

 .3التحصيل العلمي؟

إعدادية.

بكالوريوس.

ماجستير.
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دكتوراه

دبلوم عالي.

 .4سنوات الخدمة:

من  6لغاية أقل من .6

من  62لغاية أقل من .66

من  02لغاية أقل من .06

من  6لغاية أقل من .62

من  66لغاية أقل من .02

من  06فأكثر.

متزوج.

أعزب.

مطلق.

أرمل.

 .2الحالة االجتماعية:

 .6نوع الوظيفة:

إداري.
فني.
 .7هل تعرضت الى أي حادث مهني منذ بدأت العمل في هذه الشركة؟
نعم ( )

كال( )

اذا كانت االجابة نعم هو عدد الحوادث التي تعرضت لها في الشركة؟

من 3-6

من5-4

من 66-5

اكثر من 66

ثانياا :مناخ السالمة
الفقرات

ال
اتفق
اتفق محايد
اتفق
بشده
()3( )4
()5
()2

ال
اتفق
بشده
()1

 -6ادارة الشركة تعمل وفق سياسة الباب المفتوح مع قضايا السالمة.
 -0السالمة لها االولوية رقم واحد في ذهني عند انجاز العمل.
 -3زمالئي في العمل غالبا ما يقدموا النصائح لبعضهم البعض حول كيفية العمل بأمان.
 -4اتبع قواعد واجراءات السالمة بعناية.
 -6تعطي ادارة الشركة سالمة الموظفين اهمية كبيرة.
 -5أعطى الوقت الكافي إلنجاز عملي بأمان.
 -5أساعد ادارة الشركة في االبالغ عن قضايا السالمة.
 -5تتصرف ادارة الشركة بشكل حاسم عند اثارة أي قلق بموضوع السالمة.
 -5هنالك اتصاالت جيده في قضايا السالمة التي تؤثر في عملي.
 -62انا افهم قواعد السالمة الخاصة بعملي.
 -66يعد التركيز المستمر على قضايا السالمة من االمور في عملي .
 -60تشجع ادارة الشركة بقوة على االبالغ عن ظروف العمل غير االمنة)R( .
 -63تغض ادارة الشركة النظر عن قضايا السالمة في مكان عملي)R(.
 -64غالبا ما يراودني القلق حول اصابات العمل التي قد تحدث في مكان عملي.
 -66بعض قواعد الصحة والسالمة ليست واقعية في مكان عملي.
 -65اتلقى الثناء من ادارة الشركة عند االهتمام بالسالمة في مكان العمل.
 -65دائما تتخذ ادارة الشركة اإلجراءات التصحيحية عندما تظهر ممارسات غير آمنة
في مكان العمل.
 -65ال توجد أي ظروف تعيق قدرتي على العمل بأمان.
 -65مشرف السالمة يمنحني توجيهات هامه تخص مكان عملي.
 -02ادارة الشركة دائما تمنحني معلومات جديده عن السالمة في مكان عملي.
ثالثاا :االلتزام بالسالمة
الفقرات

اتفق
بشده
()2

اتفق
()4

محايد
()3

ال
اتفق
()5

ال
اتفق
بشده
()1

 -6انا قلق بشأن االخطار والمخاطر في مكان العمل.
 -0انا على استعداد للقيام بأعمال إضافية من أجل تحسين واقع السالمة في مكان عملي.
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 -3الموظفين في الشركة سعداء بارتداء معدات الوقاية الشخصية.
 -4اهتم دائما بإجراءات وانظمة السالمة في مكان عملي.
 -6انا على استعداد لبذل جهد كبير من اجل تحقيق اهداف السالمة.
 -5اهتم بتوثيق الحوادث البسيطة في سجالت السالمة.
 -5انا متعاون مع ادارة الشركة حول قضايا السالمة.
 -5اود بان جميع العاملين يمارسوا انظمة السالمة من اجل الحفاظ على مكان عمل
امن.
 -5سأكون سعيدا للغاية عند ترشيحي لعضوية لجنة السالمة من مكان العمل.
 -62ارغب في الحصول على فرصة المشاركة في مناقشات السالمة في مكان العمل.
 -66لد ّ
ي رغبة للمشاركة في وضع قواعد السالمة المهنية وإجراءاتها.
 -60اجراءات وأنظمة السالمة في شركتنا تعكس األسلوب األكثر أمانا في القيام
بوظيفتي.
 -63ال اعتقد بأن بذل مزيد من الجهد في فهم قواعد السالمة هو مضيعة للوقت.
 -64ادارة الشركة تدعم وتشجع العاملين على االلتزام بقواعد وإجراءات ولوائح
السالمة.
 -66ارغب بالمشاركة في التخطيط ألهداف السالمة في مكان العمل.
 -65دائما أتأكد من سالمه عمل المعدات قبل ان ابدأ في عملي.
رابعا :ثقافة السالمة
الفقرات

اتفق
بشده
()2

اتفق
()4

محايد
()3

ال
اتفق
()5

ال
اتفق
بشده
()1

 -6تستمع االدارة العليا لمخاوف تتعلق بسالمة الموظفين وتهتم بها.
 -0ادارة الشركة هي التي تقود القوى العاملة ألن تكون منظمة تركز على السالمة.
 -3تعمل ادارة الشركة على اقتراحات الموظفين بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة.
 -4جميع موظفو الشركة يشجعون بعضهم البعض لإلبالغ عن اي مخاوف قد تكون
لديهم تتعلق بالسالمة.
 -6سالمة الموظفين تعد دائما ذات اولوية في عمل الشركة.
 -5ادارة الشركة تمتلك المعرفة إليجاد حلول لمخاوف سالمة الموظفين في العملية
االنتاجية.
 -5الموظف في الشركة يلتزم بالقواعد والمبادئ وتوجيهات السالمة المعمول بها.
خامساا :سلوك السالمة
الفقرات

اتفق
بشده
()2

اتفق
()4

محايد
()3

ال
اتفق
()5

ال
اتفق
بشده
()1

 -6اتابع جميع اجراءات السالمة بغض النظر عن حالتي التي انا فيها.
 -0اتعامل مع جميع الحاالت كما لو كانت هنالك احتمال وقوع حادث.
 -3ارتدي معدات السالمة التي بتطلبها العمل.
 -4احافظ على نظافة منطقة العمل التي اعمل بها.
 -6أشجع زمالئي في العمل لكي يكونوا في امان.
 -5أحافظ على معدات عملي في حالة صالحة للعمل دائما.
 -5أتبع طرقا ً مختصرة من اجل سلوك عمل آمن إلنجاز االعمال بسرعه.
 -5أتبع قواعد السالمة كافة ،حتى التي اعتقد انها غير ضرورية.
 -5أبلغ عن مشاكل السالمة التي تواجهني في عملي.
 -62أعالج مشاكل السالمة لعدم وقوع الحوادث .
 -66أساعد زمالئي في العمل عندما يعملون تحت ظروف خطرة.
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