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ــ ال  ة : ــمقدم ـ

اإلستخدام في كل مجاالت الحياة، فعند أمر بالغ األهمية  السالمة والصحة المهنية 

مع الكهرباء واألجهزة فال غنى عن اتباع اشتراطات السالمة العامة   مثال:  اليومي 

الخاص في األجهزة المراد استخدامها عند التعامل مع   اتة الكتيباءوكذلك يجب قر

 إتباع قواعد السالمة المرورية مثل   مما يعني ضرورة الكهرباء وأيضا عند القيادة 

) اللوحات اإلرشادية، الزام جميع من بالمركبة بربط حزام األمان، التقيد بـالسرعة 

 . المحددة ( 

من  المة العاملين ومنشأت العمل تزايد االهتمام في العصر الحديث بصحة وس و 

وفيات   من ينتج عن ذلك ما  أو  ين الحوادث المحتملة التي قد تسبب بإصابات للعامل

األمر يتوجب تحديد و  القدر هللا وأيضاً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة.وهذا 

وسالمة    هم معايير واشتراطات يجب إتباعها للحفاظ على سالمت   إرساء قوانين و 

 المنشأه ، كذلك تعيين مسؤولين أومشرفين لألمن والسالمة في بيئة العمل .
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 مشكلة البحث : 

و ذلك نظراً  لحدوث   في جدة  وجوب توعية المجتمع ومنشآت األعمال والمصانع

إصابات في بيئة العمل ، وكذلك ما  ينتج عن هذه اإلصابات عدد من الوفيات جراء 

هذا البحث مساعدة  فان تحديد مشكلة المنشآت ، لذلك  العمل في المصانع وبعض

مشرف األمن والسالمة في معرفة دوره الكبير في الحد من اإلصابات  والوفيات 

وحماية حياة العاملين وكذلك  الحفاظ على ممتلكات المصنع أو المنشأه وبيئة العمل  

لسالمة في  أيضاً جهل بعض القطاعات بأهمية دور مشرف األمن وا، بشكل عام 

 حماية أرواح العاملين . 

 أهمية البحث : 

 أ ـ األهمية النظرية : 

تنبع األهمية النظرية كونه يتناول دور مشرف السالمة والصحة في بيئة العمل فهذا   

 البحث بتناول الموضوع من حيث : 

 إبراز دور مشرف السالمة والصحة في بيئة العمل .  •

 ة والصحة المهنية . التوعية بمهام ومسؤليات مشرف السالم •

من    بإعتبارها  السالمة والصحة المهنية القاء الضوء على أهمية   •

 الضروريات لمؤسسات العمل من أجل بيئة آمنة وإنتاجية أكثر.. 

بأمان العمال،  وهو    السالمة والصحة المهنية  تحديد الهدف األول لمشرف  •

على حماية العاملين     واحترام حقوقهم والحفاظ على بيئة عمل سليمة
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والحفاظ على صحتهم وتعزيز قدرتهم على أداء العمل، بما يصب في النهاية 

 . بمصلحة العمل ذاته

 ب ـ األهمية العملية :  

يمكن للمشرفين تطبيق التعليمات والخطط والرؤى  والتطلعات المستقبيلة لدور 

 مشرف الصحة والسالمة في بيئة العمل . 

 أهداف البحث : 

لبحث بشكل رئيسي الى دراسة " دور مشرف السالمة والصحة في بيئة   يهدف ا

 "  ومن هذا الهدف الرئيسي تتفرع األهداف التالية : في منطقة جدة  العمل

 ـ التعرف على بداية فكرة ظهور مشرف السالمة والصحة في بيئة العمل .  1

 ـ إيضاح دور ومهام مشرف السالمة والصحة . 2

 ـ دراسة العوامل التي تساعد مشرف الصحة والسالمة في أداء عملة .  3

 ـ دراسة معوقات دور مشرف الصحة والسالمة . 4

 ـ دراسة التطلعات المستقبلية لتطويرمهام  مشرف الصحة والسالمة . 5
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 فرضيات البحث : 

 المشرف هو حلقة الوصل ما بين اإلدارة وبين العمال   أن الفرضية األولى : 

) السالمة المهنية ( وتقع عليه واجبات ومسئوليات كبيره ومهمة مرتبطة مباشره 

بحياة العمال وسالمة الممتلكات وهو مراقب ومنفذ ومشرف على تطبيق إجراءات 

 . السالمة واإلبالغ عن أي تقصير

يحد من اإلصابات والوفيات في بيئة العمل   أن مشرف السالمة الفرضية الثانية :

 عن طريق تطبيق قواعد وأنظمة يشرف عليها . 

: أن اإلدارة في المنشأة هي المساعد األول لنجاح مهام مشرف   الفرضية الثالثة

 السالمة .

وإلثبات هذه الفرضيات البد من الرجوع الى المصادر الموثوقة ، كذلك عمل مسح  

ر مشرف السالمة ووعالقة مايقوم به في التقليل من  ميداني لإلطالع على دو

 الخسائر المادية والبشرية في بيئة العمل . 

 منهج البحث : 

إتبعت في هذا المنهج " المنهج الوصفي " ودراسة الحالة باإلطالع المباشر 

والمالحظة لنتائج مهام مشرف الصحة والسالمة في المنشأت والمصانع في المملكة  

 .  ديةالعربية السعو 
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،  والمعلومات   وكذلك اتبعت المقابلة واإلستبيان لجمع نتائج الدراسة وجمع البيانات 

 كذلك إطلعت على الدراسات السابقة في هذا المجال . 

 مجتمع البحث :  

.في المصانع في منطقة  العمال في المنشآت ، ومشرفي السالمة والصحة المهنية  

 جدة .

 مصطلحات البحث : 

 .الصحة :   ١

عرفــت منظمـــة الصـــحة العالميــة "الصـــحة" بأنهـــا حالـــة مــن الرفاهـــة 

البدنيـــة والنفســـية واالجتماعية التامة ولـيس فقـط الخلـو مـن المـرض أو العجـز .  

وهـو مـا يعنـي ان الصـحة فـي بيئة العمل تفترض تمتع العامل بعافية نفسـية وبدنيـة  

كنـه مـن أداء عملـه وأن يمتلـك الطاقـة للقيـام بمهامـه واإلبـداع فيهـا واجتماعيـة تم 

 ولـيس فقـط أن يكـون اليـا مـن األمـراض الجسمانية الواضحة. 

 .الصحة المهنية:   ٢

قامــت لجنــة الصــحة المهنيــة المشــتركة مــن منظمــة العمــل الدوليــة و  

بتعريـف الصــحة  1٩5٠جتماعهـا األول ســنة منظمــة الصــحة العالميـة فــي ا

المهنيـة بأنهــا "الفـرع مــن فــروع الصحة الذي يهدف إلي االرتقاء بصحة العاملين  

في جميع المهن و االحتفاظ بها فـي أعلـى درجات الرفا هة البدنية والنفسـية 
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ملين من ظروف  واالجتماعيـة ، ومنـع االنحرافـات الصـحية التـى قـد تتسـبب للعا

العمل ، وكذلك وقاية العاملين من كافة المخاطر الصحية في أمـاكن العمـل ،  

فـي بيئـة عمـل مالئمـة إلم كاناتـه الفسـيولوجية   –واالحتفـاظ بـه   –ووضـع العامـل 

والنفسـية . ويـتلخص ذلـك فـي تكييـف العمـل لكـي يالئـم العامـل و تكييـف كـل  

 عامـل مـع عمله. 

 

 .العامل :   ٣

عرف قانون العمل العامل بأنـه " كـل شـخص طبيعـي يعمـل لقـاء أجـر لـدى 

 صـاحب عمـل و تحت إدارته أو إشرافه."

غيــر أن هــذا التعريــف " القــانوني " ال يغطــى جميــع العــاملين، فهنــاك مــن  

ـرة، و هنــاك األحــداث العــاملين مــن يعملــون لحســابهم فــي األعمــال الحـ

الــذين يعملــون لــدى ذويهــم وال يتقاضون أجورا محددة ،و قد يعتبر البعض ربة  

البيـت مـن العـاملين . كـل هـؤالء يتعرضـون لظروف عمـل ولـبعض المخـاطر  

طلبة المدارس   الخاصـة باألعمـال التـى يمارسـونها . وبـالنظرة األشـمل نجـد

خاصـة الصـناعية والزراعيـة يتعرضـون لـبعض المخـاطر فـي أمـاكن الدراسـة  

 والتى تعتبر من أماكن العمل. 
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 .األمراض المهنية و إصابات العمل:   ٤

المــرض المهنــي هــو المــرض الــذي يصــيب العامــل ن تيجــة تعرضــه بحكــم 

 العوامل الضارة التى تعتبر جزءا من طبيعة العمل.  عملــه لــبعض 

وبعض تلـك العوامـل الضـارة ال توجـد غالبـا إال فـي بيئـة العمـل ومـن ثـم فـان  

ن العـاملين المعرضـين . مثـل مـرض األمـراض التـى تنشا عنها ال توجد إال بي 

 تحجـر الـرئتين )السـليكوزس ( الذي يصيب عمال المناجم. 

على أن هناك بعض األمراض التى تصيب بعض العاملين في مهن معينـة ولكنهـا 

كـذلك يمكن أن تصيب األفراد من غير العاملين في تلك المهـن . ومثـال ذلـك  

رضا مهنيا عندما يصيب العاملين في مستشفيات التـدرن الرئـوي الـذي يعتبر م 

الدرن أو فـي معامـل التحاليـل الطبية ويعتبر مرضا عاديا في غير تلك الحاالت.  

كما أن بعض األمراض المعدية األخرى مثـل الحمـى المالطيـة ) البروسـلوزس(  

ـي ف  C &Bفـي عمـال تربيـة الحيـوان و التهـاب الكبـد الفيروسـي بـي وسـى 

األطبـاء الجـراحين تعتبـر أمراضـا مهنيـة فـي تلـك المهـن و أمراضـا عاديـة في 

 .عامة الناس

 حوادث و إصابات العمل:  ـ  5

يمكن تعريف الحـادث بأنـه حـدث غيـر متوقـع غيـر مخطـط قـد تنـتج عنـه 

ـا "  خسـائرأو إصـابات ، وقد عرفت منظمـة العمـل الدوليـة إصـابة العمـل بأنه
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اإلصـابة التـى تحـدث نتيجـة حـادث يقع في مكان العمل وينتج عنه الوفاة أو 

 .اإلصابة الشخصية أو المرض الحاد

 اإلجهاد:ـ  6

اإلجهاد في الغالب هو "كل التغييرات التى يمكن مالحظ تهـا فـي أداء العمـل والتـى  

االستمرار في أداء هذا العمل لفترة طويلة تحـت الظـروف العاديـة، والتـ   ترجـع إلي

تدهور في أداء العمل أو مظاهر غير    –في الحال أو بعد فترة -ي ينـتج عنهـا 

 .مرغوب فيها في هذا األداء

 تعزيز الصحة : ـ  7

ـى،  يعرف تعزيز الصحة بأنه " تمكين األفراد من زيادة تحكمهـم فـي، وقـدرتهم عل

تحسـين حالتهم الصحية . ولكي يصل الفرد، أو المجموعة، إلي حالة من الرفاهـة  

البدنيـة والنفسـية واالجتماعية الكاملة البـد أن يكـون قـادرا علـى التعـرف علـى 

البيئة التى  –إلي األحسن  –تطلعاتـه وتحقيقهـا، وأن يلبـى احتياجاته، أو يغير 

ديـه القـدرة علـى تحملهـا. لـذا كـان تعزيـز الصـحة،  يعيش فيها، أو أن ت كون ل

لـيس فقـط مسـئولية القطـاع الصـحي ولكنـه يمتـد وراء تغيير أنماط الحياة إلي 

 .تحقيق رفاهية الفرد

 

 



٩ 
 

 خطة البحث : 

 تم تقسيم وتنظيم البحث على النحو التالي : 

 الفصل األول : 

ج البحث ، ومجتمع البحث ،  المقدمة وتتناول أهمية البحث وأهدافة ومنه

 ومصطلحات البحث ، والفرضيات ومشكلة البحث .

 الفصل الثاني : يتناول اإلطار النظري والدراسات السابقة . 

 الفصل الثالث : نماذج اإلستبيان وتحليل النتائج  

 ثم الخاتمة ثم التوصيات وأخيرا قائمة المراجع والمصادر .

 


