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 ملخص

إمكانية تشفيح وتظبيق أحج البخامج التي تداىؼ بجرجة كبيخة في التحديؽ مؽ مدتؾػ الخجمات  ىىجفت ىحه الجراسة إل
ة في والرحة السيشيمدالمة عمى إمكانية مجػ تظبيق نغام ل سةتعتسج الجرا ليبيا. حيثالتي تقجميا الجامعات في 
حدب السعاييخ   الدالمة والرحة السيشية ؼنغ  مفاىيؼ ومبادغ ستخجامباشامل ومتكامل  جامعة الدواية بميبيا بذكل

 وبالتعاون مع جامعة بخليؽ التقشية. الجولية

مؾجؾد حاليا مؽ وسائل الدالمة والرحة  ما ىؾعمى  طالعواإلولجسع البيانات والسعمؾمات الالزمة تست زيارة الجامعة 
   اتبيا كسخحمة أولى وىي خسدة كمي الجامعة عمى تظبيق الشغام مدؤوليتفاق مع السيشية لبعض الكميات التي تؼ اإل

 الؾثيق بتشفيح ىحا البخنامج. اطيارتبإلاالقتراد ( وذلػ  ،انؾن الق ،الظب ،العمؾم اليشجسة،)    

فقخة وقج تكؾنت شخيحة الجراسة مؽ الظمبة والسؾعفيؽ وأعزاء ىيئة ال 18 قج شسمتمحاور و  3مؽ  ستبانةإعجاد إ كسا تؼ 
السقابالت  ىإل باإلضافة% 72,66ستخداد شخص وكانت ندبة اإل 300جؼ العيشة التجريذ بيحه الكميات وبمغ ح

 الجامعة. مدؤوليالذخرية مع بعض 

الة لمدالمة والرحة السيشية بالجامعة وكحلػ جخاءات فع  إ نغام فعال أوحاليا أؼ  نو اليؾججأأوضحت نتائج الجراسة ب
يؾجج طبيب أو طبيبة خاص بالجامعة ) السحؾر الثاني مؽ  إنعجام وجؾد أؼ خجمات صحية بالجامعة حيث ال

إىتساميا بالدالمة والرحة السيشية وعجم  ىنغام فعال ُيعش تزح عجم إدراك الجامعة بأىسية وجؾدإستبانة( وكحلػ اإل
 .عامميؽ والجارسيؽ بالجامعة عمييابشذخ مفيؾم الدالمة السيشية وإطالع ال

ليا بالكميات وكحلػ أوصت الجراسة بزخورة إنذاء إدارة عميا خاصة بالدالمة والرحة السيشية بالجامعة مع إنذاء فخوع 
لتعديد الؾعي لجييؼ وتكؾيؽ كؾادر مخترة ىتسام بتجريب العامميؽ بالجامعة عمى الدالمة السيشية إلاأوصت بزخورة 

يزا بشذخ ثقافة الدالمة والرحة السيشية لجػ الجارسيؽ بالجامعة وذلػ بعقج الشجوات وورش أؾصي في ىحا السجال و تُ 
 العسل لمتعخيف بسفيؾم الدالمة والرحة السيشية.

  السقدمة -1

إال أن القؾػ العاممة ستغل ركيدة التشسية ومحخكيا  والتكشؾلؾجي،بالخغؼ مؽ التظؾر اليائل في أساليب العسل الفشي 
 األساسي. وحيث أن السخاقب لؾاقع تأميؽ بيئة العسل في السشذآت ذات الرمة بالبحث العمسي والتعميؼ العالي
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 العسل, مع ما فتقارىا لكثيخ مؽ قؾاعج الدالمة والرحة السيشية وتأميؽ بيئةالظبي( يالحع إو  التكشؾلؾجيخاصة الفشي, )
بالدالمة والرحة السيشية  االىتسامورغؼ أن لعسل واألمخاض السيشية، حتساالت إصابات اقج يدببو ذلػ مؽ تدايج إ

ساعية جتمؽ ىحه السؤسدات لسا لو مؽ آثار إخخجات عج ضخورة مؽ ضخوريات التشسية وتحديؽ السُ وتأميؽ بيئة العسل يُ 
                                                                                        [1]عتساد ليحه السؤسدات .لستظمبات معاييخ الجؾدة واإلخورية ستجابة ضقترادية , إال أنو أصبح إوإ

السخاطخ التي يتعخض ليا الظالب وأعزاء ىيئة التجريذ واإلداريؾن والدائخون وغيخىؼ,  والبيئة الجامعية بيا العجيج مؽ
صابات كل ذلػ مخاطخ الحؾادث واإل ىاف الة والبيؾلؾجية والشفدية ويزئيايسل ذلػ السخاطخ الظبيعية والكيسويذ
 [233]. زا صظجام في السسخات وعمى الداللؼ ومخاطخ العشف أيتجة عؽ الدقؾط والتعثخ واإلالشا

زانيا لفئة ىذة مؽ السجتسع وىؼ حت  إجج بيا خظخًا إضافيا متسثاًل في يؾ  ة الجامعيةالبيئ بأنلقج أشارت الجراسات 
  .ؼ بالكثيخ مؽ أمؾر الدالمةالظالب والظالبات نغخًا لحجاثة أعسارىؼ وقمة خبختيؼ وعجم معخفتي

فيؽ لم ديؽومتحفبة والسؾعفيؽ أصحاء ونذظاء عشجما يكؾن أعزاء ىيئة التجريذ والظملحلػ  جامعة سيكؾنؾن معخ 
قيادات الجامعة  كبخ عمىسية ولحلػ سيكؾن الحسل األفي السشافدة في كل أوجو الشذاطات العم ستسخارىاإلوضامشيؽ 

 .ى صحة وسالمة جسيع مشتديبيالمسحافغة عم

ويتسيد التؾزيع  الخاصة في البحث العمسي والتجريذ،تشذأ ميام الدالمة والرحة السيشية في الجامعات عؽ األنذظة 
   [4] مفيؾم تشغيسي ليحه السيام. عة بالسعخفة السظمؾبة والحاجة إلىالسحجد لمسيام بيؽ الؾحجات التشغيسية داخل الجام

متسثمة في شخص  كقاعجة عامة ةيعؽ الدالمة والرحة السيش تتحسل إدارة الجامعة السدؤولية التشغيسية السخكدية ىحا و
السدتؾػ التالي مؽ  ئيذ الجامعة ولشقل ىحه السيام الىرئيذ الجامعة وأحيانا تسارس ىحه السدؤولية مؽ قبل نائب ر 

مة والرحة السيشية بالجامعة لسسارسة السدؤولية التشغيسية أساسي وىؾ وجؾد ىيكل تشغيسي لمدال اإلدارة ىشاك شخط
 [5]ليحا السجال وكحلػ يجب التأكيج عمى أىسية الدالمة والرحة السيشية وتخريريا إلدارة الجامعة كسيسة إدارية .

ونغخًا لتبايؽ أنساط تقجيؼ خجمات الدالمة والرحة السيشية بالجامعات العخبية فقج ُأجخيت دراسة بيجف التعخ ف عمى 
ض السعاييخ ستعخاإومقارنتيا بالجامعات العالسية, و اليياكل التشغسية لمدالمة والرحة السيشية في الجامعات العخبية 

مع عخض دراسة حالة إلحجػ الجامعات لسعخفة ،  االجتساعيةلسدؤولية وعالقة ذلػ بسفيؾم ا، الجولية في ىحا الذأن
جامعة عخبية  70ولتحقيق ذلػ تؼ اختيار  ؛دالمة والرحة السيشية بالجامعات الة لسشغؾمة الأفزل السقاربات إلدارة فع  

 [6]. وأجشبية والبحث في أنذظتيا وىيكميا اإلدارؼ عؽ كيفية إدارتيا ألمؾر الدالمة والرحة السيشية 

فت ورائيا العجيج مؽ الجامعات العخبية عؽ المحاق بالشغؼ العالسية وأشارت نتائج ىحه الجراسة إلى وجؾد فجؾة واسعة تخم  
% 21ة حيث ال تؾجج إال حة السيشية وأن مفيؾم خجمات الرحة السيشية غائبا في غالبية الجامعات العخبيلمدالمة والر

% مؽ 27فمجان الرحة السيشية ال تؾجج إال في  ،الرحة السيشية يؾجج نسط مؾحج ألنذظة  كسا ال ،مشيا فقط 
 [6]. الجامعات العخبية عمى الخغؼ مؽ تؾاججىا في كل الجامعات العالسية

سا تسثمو مؽ ل  الستعارف عمييا جولية لمدالمة والرحة السيشية وأوصت الجراسة بأن تتبشى الجامعات العخبية السعاييخ ال
وعمى الجامعات أن تبادر بإنذاء مخاكد ، إرساء مشغؾمة اإلدارة الستكاممةمتظمبات الدالمة والرحة السيشية ويزسؽ 
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بخامج تعميسية في مجاالت الدالمة  عتسادا والعسل عمى  ،الجامعة مشتدبيل الرحة السيشية لخجمة سيد في مجاتت
ألمخ بيؽ لمسترفحيؽ أن ىحا اوالرحة السيشية ونذخ ثقافة الدالمة وإبخاز أنذظة الرحة السيشية عمى مؾاقع الجامعة لتُ 

 [6] .االجتساعية ومدؤولياتيالتداماتيا إمؽ سياسة الجامعة ومؽ صسيؼ 

جتساعية لمجامعات وكافة السؤسدات حيث ال يسكؽ لية  اإلو والدالمة تسثل أحج السكؾنات األساسية لمسدؤ إن الرحة 
لة تجاه السجتسع ومحيظيا الخارجي بيشسا لجييا مذاكل داخمية إذا ما أىسمت جؾانب الدالمة ؤو ن تكؾن السؤسدة مدأ

ساسية الرحة السيشية مؽ السكؾنات األأن الدالمة و  ولقج أوضح سيجال[ 7]بييا والستعامميؽ معيا تدوالرحة لسش
 جتساعيةلية اإلو لتدام بالسدؤ إلاأحج السعاييخ التي تجل عمى ضسان جتساعية حيث تسثل سالمة قؾة العسل لية اإلو لمسدؤ 

وأن  السؤسدةىتسام بالدالمة والرحة السيشية يسثل عشرخا أساسيا ألخالقيات أن اإل [9]عتبخ فيذخ ولؾفيل أ كسا [ 8]
يحدؽ الرؾرة  الحىشية لمسؤسدة مسا يشعكذ  جتساعيةلية اإلو الجمج الجيج لمرحة والدالمة السيشية في مكؾنات السدؤ 

 .بيياعمى وضع السؤسدة في السجتسع ويخفع مؽ درجة الؾالء والعظاء لسشتد إيجاباً 

شية عذخة معاييخ وىؾ الدالمة والرحة السي 3تتزسؽ في متظمبيا رقؼ  2014لعام    (SA 8000)السؾاصفة الجولية  
خاطخ الرحية في بيئة مشة وصحية وتقييؼ السآالستظمب ومشيا تؾفيخ بيئة عسل  لتدام السؤسدات بيحاإلقياس مجػ 
ية والقيام برؾرة مشتغسة خ ميسات الؾقاية الرحية لحساية العامميؽ وتكؾيؽ لجشة لمدالمة والرحة السيشالعسل وتؾفي

 [10] .السخاطخ كتذاف ومشع وتقميل وإزالةإجخاءات إوالرحة وإنذاء نغام تؾثيق  بتجريب العامميؽ عمى أمؾر الدالمة

قجمة داخل بخامج السُ تحجيث مؤسدات التعميؼ العالي في ليبيا لمخفع مؽ كفاءة الخجمات والصالح و لقج حان الؾقت لإل
 سيشية حدب السعاييخ العالسيةالرحة الدالمة و لمدارة إمكانية تظبيق نغام العسل سيتؼ بحث إ في ىحاىحه السؤسدات و 

ية بميبيا.او في جامعة الد   

ا الشغام مثل طالع عمى العجيج مؽ تجارب الجامعات في بعض الجول التي قامت بتظبيق ىحتؼ اإل الؾرقة هفي ىح
وجامعة جازان بالدعؾدية وجامعة بخليؽ التقشية التي  بسرخ وجامعة دمياطالعخبية الستحجة  ماراتمارات باإلجامعة اإل

. نجاز ىحا العسلإثخ كبيخ في سبيل أشفيح ىحا البحث والحؼ سيكؾن لو يتؼ معيا التعاون في ت  

أهداف البحث -2  

 لتظبيق نغام لمدالمة والرحة السيشية حدب السؾاصفات الجولية الستعارف عمييا في  ؛نسؾذج عام وشامل قتخاحإ
 .جامعة الدواية 

  السداىسة في تظؾيخ الجامعة مؽ ناحية تقجيؼ الخجمات الخاصة بأعزاء ىيئة التجريذ والسؾعفيؽ والعسال والظمبة
 .لدائخيؽوا
  الثقافة الخاصة بيا وأىسيتيا في مجال التعميؼ العالي والجور التعخيف بسفاىيؼ وقزايا الدالمة والرحة السيشية ونذخ

   التعميؼ. التي تمعبو في رفع مدتؾػ جؾدة خجمات

                                                                                                         مشهجية البحث -3
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مؽ ثالث محاور  مكؾن  ستبيانإعجاد إ دواية وذلػ مؽ خالل سيتؼ تقييؼ مجػ فعالية تظبيق ىحا الشغام في جامعة ال 
عزاء ىيئة التجريذ والسؾعفيؽ والظمبة بعجد خسذ كميات مؽ أ ن مجتسع الجراسة مؽ تذسل ثسانية عذخة فقخة وقج تكؾ  

رتباط ىحه الكميات إلقتراد وكمية اليشجسة وذلػ القانؾن وكمية اإلة العمؾم وكمية الجامعة وىي كمية الظب البذخؼ وكمي
 .ستبيانلتحميل نتائج اإل SPSS(22) ستخجم بخنامج التحميل االحرائيأُ وقج  في مجال تخررو كل  بيحا الشغام

تي آلاب ستعانةاإلولسعخفة اليياكل التشغيسية لمدالمة والرحة السيشية لبعض الجامعات تؼ    

  السعمؾمات.لجسع لمجامعات  نتخنت والبحث في السؾاقع الخسسيةاإل ستخجامإــ  1

   [11] .السحجدةجامعة يعخض أنذظة أؼ مشغؾمة إدارية ومياميا أؼ ن مؾقع إــ  2

  تي :ومشاقذة اآلبالسدؤوليؽ والتباحث معيؼ حؾل مؾضؾع البحث جتساع يارة لمجامعة وذلػ لإلز ىشاك كحلػ 

سل بيا وما عالتى يُ  واآللية الجامعةب حالياً طالع عمى الحالة الحالية لسشغؾمة الدالمة والرحة السيشية الستؾاججة ــ اإل 1
 مجػ الخجمات التي تقجم حاليا في ىحا السجال داخل الجامعة .

 الجامعة.ــ التعخف عمى السذاكل والسعؾقات التي سيتؼ معالجتيا لكي يتؼ تظبيق ىحا الشغام داخل  2

 ليا.ي الجامعة والكميات التابعة تظبيق ىحا الشغام ف إتسام في تداعج عجاد آلية فعالةإ ــ  3

 .لتعميؼ العالياــ التعخيف بسرظمحات الدالمة والرحة السيشية ونذخ ىحه السرظمحات في مؤسدات  4

 أسس الدالمة والرحة السهشية. -4
ظ عمى حياة اإلندان وعمى السؾارد التي تستمكيا السؤسدات لمحفا سذ اليادفةسذ الرحة والدالمة بكؾنيا األُ عخف أُ تُ 

مؽ خالل العسل عمى تؾفيخ بيئات عسل آمشة وخالية مؽ عؾامل اإلصابات ومذكالت األمخاض والحؾادث السيشية ويتؼ 
 .  تشؾعةشغسة واليادفة لحساية اإلندان والسستمكات مؽ السخاطخ الستباع القؾاعج القانؾنية السُ إػ مؽ خالل ذل

ظبقة في السؤسدات يجب أن تخزع لمتقييؼ وإدارة الجؾدة مع فخض إجخاءات كافة نغؼ الدالمة والرحة السيشية السُ 
كسا يجب أن يتؼ تقجيؼ  ستذارات السشاسبة في ىحا السجالتمػ الشغؼ وبذكل صحيح وتقجيؼ اإل مشاسبة لسخاقبة تظبيق

لجػ العامميؽ كافة بأىؼ معاييخ ديؼ في تشسية الؾعي والرحة السيشية بسا يُ دورات تجريبية لمعامميؽ في مجال الدالمة 
في تحقيق معاييخ الدالمة والرحة  ديؼما يُ باعيا في مختمف نؾاحي العسل وىؾ ت  إلدالمة والرحة السيشية التي يجب ا

 [12].السيشية لمعامميؽ والسؤسدات كحلػ
لمتعاون وتزافخ جيؾد السجتسع بكل أفخاده مؽ أجل تحقيق مجتسع الخقي الدالمة والرحة السيشية ىسا السجال األمثل 

 مسا يؤدؼ إلي زيادة اإلنتاج وبالتالي زيادة الجخل القؾمي الحؼ ال يتحقق إال باإلنتاج الؾفيخ والدميؼ. ،والخفاىية عامةً 
فعال في التظؾر ورًا ىامًا و العامميؽ أفخاد وجساعات وكحلػ جسيع السؤسدات و ما تحتؾيو مؽ إدارات بالجول ليؼ د

 تشفيح مفاىيؼ الدالمة والرحة السيشية باألساليب الرحية الستظؾرة.ل والتقجم والخقي
 إن مجاالت العسل في الدالمة والرحة السيشية البج أن تؾاكب التقجم العمسي الحجيث والقؾانيؽ الستظؾرة العالسية. 

في ىحا السجال وعمى الجولة تؾفيخ اإلمكانيات الالزمة لتحقيق أعمى و ذلػ لمؾصؾل إلي ارفع السدتؾيات العالسية 
 [13.] مدتؾػ لمدالمة والؾقاية لجسيع أفخاد السجتسع
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 السعايير الدولية للدالمة والرحة السهشية -5

مميؾن سشؾيا نتيجة  2,3شخص يؾميا وأكثخ مؽ  6300, يسؾت أكثخ مؽ ا إلحراءات مشغسة العسل الجوليةوفق
مميؾن حادث أو مؾقف يتعمق بالدالمة أثشاء العسل  317لحؾادث العسل أو األمخاض السختبظة بالعسل, في حيؽ يقع 

 سشؾيا.
ساية صحة وسالمة العامميؽ بجسيع لح ؛ت السظالب بذكل كبيخ لؾضع مؾاصفة دولية تيتؼ بإنذاء بخامجيجالحلػ تد 

 [14].نؾاعيؼأ
تفاقيات دولية لتداعج في وضع سياسات وطشية ومؤسدية إعسل الجولية عؽ عجة معاييخ ورعت وقج أعمشت مشغسة ال

تفاقية الخجمات الرحية إو  ،1981لعام  155حة السيشية رقؼ تفاقية الدالمة والرإلمدالمة والرحة السيشية, ومشيا 
 ) (ILO-OSH-2001وإرشادات مشغسة العسل ألنغسة الدالمة والرحة السيشية  ،1985ام لع 161السيشية رقؼ 

ىؾ تأميؽ بيئة داخمية وخارجية تحافع عمى صحة وسالمة  خترارإة السيشية السقرؾد بيا بحأنغسة الدالمة والر
سيشية والرحة النغسة معتخف بيا عالسيا مخررة إلدارة الدالمة أوىي ، ؽ والستعامميؽ ومؽ في الجؾارالعاممي

 نغسة الدالمة والرحة السيشية:وىحه بعض السعاييخ الجولية أل ،يانؾاعأبالسؤسدات بجسيع 
 خيكية لمدالم والرحة السيشية معاييخ األوشا األم 

(OSHA, Occupational Safety and Health Administration)  
  إدارة السخاطخ   ISO 31001 
   إدارة الدالمة والرحة السيشيةOHSAS 18001 
   نغام إدارة الدالمة والرحة السيشيةISO 45001     يحل محل (( OHSAS 18001 
   الشتائج -6

بالتعاون مع جامعة   بجامعة الدوايةالجولية  سيشية حدب السعاييخالرحة الدالمة و الدارة إنغام تظبيق  إمكانية دراسة
ية لإلطالع عمى حالة الدالمة والرحة السيش 2017نؾفسبخ لدشة جامعة في شيخ لمزيارة  كان ىشاك. بخليؽ التقشية

 اإلستبيان، تيان عمى خسذ كمياستبإوتؼ تؾزيع جتساع مع مدؤولي الجامعة ان ىشاك إالستؾفخة حاليا في الجامعة وك
 تي:كاآلمحاور  مؽ ثالث متكؾن 

  ة بالخرائص الذخرية والؾعيفية الستغيخات الستعمقالسحؾر االول يتعمق بالستغيخات السدتقمة لمجراسة والتي تتزسؽ
 بالشدبة الؾعيفة ــ السؤىل العمسي ــ سشؾات العسل بالشدبة لمعامميؽ ــ سشؾات الجراسةــ الدؽ  ــالجشذ فخاد الجراسة )أل

 (لمظمبة
  ُعمييا.ن مؽ خجمات سالمة وصحة ميشية ومجػ رضا العامميؽ والظمبة بالجامعة قجم اآلالسحؾر الثاني يتعمق بسا ي 
 بل ق  ت العالسية السعسؾل بيا ومجػ ت  السحؾر الثالث يتعمق بتظبيق نغام سالمة وصحة ميشية بالجامعة حدب السؾاصفا

 .العامميؽ والظمبة لو
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 نتائج زيارة الجامعة  - 6.1

ستبيان في الكميات خػ اإلجعمى أن يُ  ُتفقنبحة بديظة عؽ السذخوع وا ُقجمت 31/10/2017الديارة بتاريخ  مؽ خالل
 قترادية بالسذخوع والكميات ىي:اإلتية وذلػ لمعالقة الؾثيقة ليحه الكميات مؽ الشاحية العمسية و اآل
 يشجسةكمية ال -
  عمؾمكمية ال -
 كمية الظب البذخؼ  -
 كمية القانؾن  -
 قترادكمية اإل -
ءات عمى ماىؾ مؾجؾد مؽ إجخا ُأط مع ميجانيا ستبيان مؽ خالل دراسة خاصة بيحا السذخوع.فق عمى عخض نتائج اإلواتُ  

  :تزح االتيأو  جامعةسالمة وصحة ميشية داخل ال
 .الة لمدالمة والرحة السيشية بالجامعةؼ إجخاءات فع  أال أو يؾجج نغام فع   ال -1
مؽ داخل ألاؽ والدالمة وميستو السحافغة عمى مألادسى قدؼ دارية والسالية ويُ إلايؾجج قدؼ يتبع إدارة الذؤون  -2

 الجامعة وأعسال الحخاسة ببؾابات الجامعة.
 خجمات صحية بالجامعة. وجؾد أؼ عجم -3
 العسل.طفاء جسيعيا عاطمة عؽ إلامشغؾمات  -4
 .لسعامل بالكميات السختمفةالخاصة بالدالمة داخل الؾرش واأبدط السيسات وجؾد  جامإنع -5
 بالجامعة. ال تؾجج أؼ الفتات إرشادية خاصة بالدالمة السيشية داخل السباني -6

حدب السعايير  دالمة والرحة السهشيةالستبيان الخاص بتشفيذ وتطبيق نعام إدارة نتائج اإل -6.2
 الدولية بالجامعة

دارة الدالمة والرحة إنغام والتي ليا دور كبيخ في تظبيق كميات الدابق ذكخىا  ى خسذعمستبيان تؼ تؾزيع اإل   
ستبيان تؼ تؾزيع اإلو  لمجامعة في التاريخ الدابق ذكخه تست السيشية بالجامعة كل حدب تخررو ودوره في الديارة التي

 تي:كانت الشتائج كاآلو  ظمبة الجارسيؽ بالجامعةوال والسؾعفيؽ وىي أعزاء ىيئة التجريذ عمى الفئات الثالثة السدتيجفة

 نات الذخريةاالسحور االول:البي -   6.2.1

الدؽ, السؤىل العمسي  ,الجشذفي  مةعيشة الجراسة والستسثفخاد لى معخفة البيانات الذخرية ألإع متظ  في ىحا السحؾر ن
 أو مجة الجراسة لمظمبة. ومجة العسل بالجامعة

(: الجشذ1ججول رقؼ )  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 56.0 56.0 56.0 122 ذكر 
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 (: جشذ السدتجيب1شكل رقؼ )

 %(44ناث )إلار في حيؽ بمغت ندبة %( مؽ أفخاد العيشة مؽ الحكؾ 56يتبيؽ ان ) 1مؽ الججول رقؼ  -

 

 (: عسخ السدتجيب2الججول رقؼ )

 

 

 

 

 

 

 100.0 44.0 44.0 96 أنثى

Total 218 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

سنة  30الً أقل من     سنة 20من    124 56.9 56.9 56.9 

سنة 40سنة إلً أقل من  30من   48 22.0 22.0 78.9 

سنة 50سنة إلً أقل من  40من   33 15.1 15.1 94.0 

سنة 60سنة إلً أقل من  50من   11 5.0 5.0 99.1 

سنة 70سنة إلً أقل من  50من   2 .9 .9 100.0 

Total 218 100.0 100.0  



 13- 99  المؤتمـــر الثانً للعلوم الهندسٌة والتقنٌة    

 لٌبٌا -صبراتة    9139 أكتوبر

  

8 
 

 

 (: عسخ السدتجيب2شكل رقؼ)

%( 56.9سشة( أعمى ندبة ) 30سشة إلى  20الفئة مؽ سؽ ) بمغتالستعمق بالستغيخ الدؽ  2مؽ الججول رقؼ  -
 (.2) رقؼ أنغخ الججوللجسيع الفئات العسخية و 

ة(: مؾقع السدتجيب في الجامع3ججول رقؼ )  
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعةؾقع السدتجيب في م( 3شكل رقؼ )

 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 29.8 29.8 29.8 65 عضو هٌئة تدرٌس 

 52.3 22.5 22.5 49 موظف

 100.0 47.7 47.7 104 طالب

Total 218 100.0 100.0  
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%( تمييا أعزاء ىيئة 47.7)الؾعيفة( كانت ندبة أفخاد العيشة مؽ الظالب ) سدتجيببالشدبة لستغيخ مؾقع ال -
  .لبية أفخاد العيشة مؽ الظمبةاوىحا يؾضح بإن غ%( 22.5%( ثؼ السؾعفيؽ بشدبة )29.8التجريذ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤىل العمسي لمسدتجيب :(4)شكل رقؼ 

ن غالبية أفخاد العيشة مؽ مدتؾػ أ( تبيؽ 4فيسا يتعمق بستغيخ السؤىل العمسي ألفخاد عيشة الجراسة والسبيؽ في الججول ) -
 .وىحا راجع إلى أن أفخاد العيشة كانؾا أغمبيؼ مؽ فئة الظمبة %(47.2الذيادة الثانؾية بشدبة )

السؤىل العمسي لمسدتجيب :(4ججول رقؼ )  

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 شهادة إبتدائٌة 

 1.4 9. 9. 2 شهادة إعدادٌة

 48.6 47.2 47.2 103 شهادة ثانوٌة

 72.0 23.4 23.4 51 بكالورٌوس

 92.2 20.2 20.2 44 ماجستٌر

 100.0 7.8 7.8 17 دكتوراة

Total 218 100.0 100.0  

 والجراسة بالجامعة لمسدتجيب( مجة الخبخة 5ججول رقؼ )
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

       

       

       

       

 74.8 74.8 74.8 163 سنوات 10أقل من  إلى سنوات 3ن م

 90.4 15.6 15.6 34    سنة  17إلى أقل من  سنوات 10من 

 96.3 6.0 6.0 13 سنة 24أقل من  إلى سنة 17من 

 99.5 3.2 3.2 7 سنة 31أقل من  إلى سنة 24من 
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 بالدشؾات لمسدتجيب ( مجة الخبخة والجراسة5شكل رقؼ )

 3مؽ ولى والستسثمة في السجة )بيؽ الفئة األ تفاوت كبيخ ججاً ج أن ىشاك جمجة الجراسة( ن )مجة العسل/خ في الستغي -
أن  ى%( وىحا راجع أيزا إل74.8ندبتو )خخػ حيث بمغت ىحه الفئة ما ألاسشؾات( والفئات  10أقل مؽ  ىسشؾات إل

 .(5)رقؼ  خخػ أنغخ الججولاألمفئات لشدبة لاوب ،الظمبة فئة بيؽ ىؼ مؽيغالبية السدتج

 

شى بالدالمة عتطبيق مفهوم نعام إداري فعال ي   ةالثاني ) ما مدى درجالسحور  -6.2.2
 والرحة السهشية وفق السعايير الدولية في الجامعة(

إلتجاىات أفخاد العيشة نحؾ  نحخافات السعيارية والشدب السئؾيةإلابية و ( يؾضح الستؾسظات الحدا7جول رقؼ )الج
 كل محؾر.

 
 حور الثانًمبعبارات ال( المؤاشرات الخاصة 7جدول رقم )

       

       

     

 100.0 5. 5. 1 سنة 38أقل من  إلى سنة 31من 

Total 218 100.0 100.0  
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بالشدبة لمسحؾر الثاني إحتمت الفقخة الثالثة مشو والتي تشص عمى )ىل يؾجج طبيب أو طبيبة عام خاصيؽ   -
%( وبسدتؾػ 94.33( وبؾزن مئؾؼ بمغ ) 2.83ولى بستؾسط حدابي )ألاؽ والجارسيؽ بالجامعة( السختبة لمسؾعفي

 يؾافق )ال( .
ن إجخاءات الدالمة والرحة السيشية الحالية بالجامعة أىل تعتقج بفي حيؽ أحتمت الفقخة الدادسة والتي تشص )

( وبؾزن مئؾؼ 2.10خيخة بستؾسط حدابي )ألا( السختبة والرحيةتداىؼ في التقميل مؽ السخاطخ والحؾادث السيشية 
 %( وبسدتؾػ يؾافق )ال أعمؼ(70بمغ )

 
 

 

 ىالرحة السهشية بسعايير دولية ومدتطبيق نعام إداري للدالمة و )الثالث  السحور -6.2.3
 قبوله من طرف أعزاء هيئة التدريس والسوظفين والطلبة بالجامعة(

 

 المحور الثالثبعبارات ( المؤاشرات الخاصة 8جدول رقم)

  

 المؤشرات الخاصة بعبارات المحىر الثاني من وجهة نظر المستجبين

 فقرات المحىر الثاني

 
 الرقم 

 

 محاور فقرات
 الدراسة

 
 نعم 

 
أعلم ال   

 
 ال 

 المتوسط
 الحسابً

المئوي الوزن الموافقة مستوى   

    النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 Q21 4 1.83% 41 18.81% 173 79.36% 2.78 92.67% ال 

2 Q22 9 4.13% 54 24.77% 155 71.10% 2.67 89.00% ال 

3 Q23 3 1.38% 32 14.68% 183 83.94% 2.83 94.33% ال 

4 Q24 14 6.42% 52 23.85% 152 69.72% 2.63 87.67% ال 

5 Q25 15 6.88% 99 45.41% 104 47.71% 2.41 80.33% ال 

6 Q26 72 33.03% 52 23.85% 94 43.12% 2.1 70.00% أعلم ال  

النسبة/  المتوسط  ال 85567% 9557 66% 311 95% 55 9% 39  

الثانً المحور لفقرات المرجح المتوسط  ال 85567% 9557 

 المؤاشرات الخاصة بعبارات المحور الثالث من وجهة نظر المستجبٌن
 فقرات المحور الثالث

 

 الرقم
فقرات محور 

 الدراسة
 
 نعم

 
 ال أعلم

 
 ال

المتوسط 
 الحسابً

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 الموافقة

    النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  

1 Q31 54 24.80% 37 17.00% 127 58.30% 2.33 77.67% أعلم ال  

2 Q32 60 27.50% 37 17.00% 121 55.50% 2.28 76.00% أعلم ال  
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ولى ألاالسختبة  فقج أحتمت الفقخة الثالثة مشو والتي تشص عمى )ىل تظبق الجامعة نغام إدارة لمدالمة والرحة السيشية(
حتمت الفقخة الدادسة والتي إفي حيؽ  %( وبسدتؾػ يؾافق )ال(88.33( وبؾزن مئؾؼ بمغ )2.65بستؾسط حدابي )

( السختبة سالمة وصحة ميشية وفق السعاييخ الجولية في الجامعة تشص عمى )ىل تعتقج أنو مؽ الزخورؼ وجؾد نغام
 . (نعؼ)%( وبسدتؾػ يؾافق 40( وبؾزن مئؾؼ )1.20خيخة بستؾسط حدابي )األ

االوزان السئؾية  يا بسدتؾػ يؾافق )ال( في حيؽ أنوزان السئؾية لمسحؾر الثاني نججىا قج جاءت أغمبألى ابالشغخ إل
وزان السئؾية لفقخات السحؾريؽ يتبيؽ ق )ال أعمؼ( ومؽ خالل قخاءة األيؾاف ػ جاءت أغمبيا بسدتؾ ثالث نججىا قج لمسحؾر ال

ال ُيعشى بالدالمة والرحة السيشية وأيزا عجم إىتساميا بشذخ مفيؾم لشا عجم إدراك الجامعة بأىسية وجؾد نغام إدارؼ فع  
بيؽ التي أعيخت عجم يمؽ خالل إجابات أغمب السدتجالشغام وإطالع العامميؽ والجارسيؽ بالجامعة عميو وىحا واضح 

درايتيؼ بأنغسة إدارة الدالمة والرحة السيشية وفي نفذ الؾقت ومؽ خالل قخاءة أرائيؼ نجج أن أغمب السدتجيبيؽ 
ال ُيعشى بالدالمة والرحة السيشية وفق السعاييخ الجولية لتجشب السخاطخ التي يدؾدىؼ إعتقاد بزخورة وجؾد نغام فع  

 تعتخضيؼ بالجامعة.
 
 
 
 

 التوصيات  -7

 البمجان.ية في معغؼ ات والسؤسدات وأصبح كسقخرات دراسصبح أولؾية في الييئأالدالمة أواًل( مبجأ ) - 1
لسا تحتؾيو الجامعة مؽ أدوات ومعجات وأنذظة خاصة بالدالمة والرحة السيشية  في عسمية تقييؼ شاممةالبجء  - 2

 وججت.إن 
 بالتعاون مع جامعة بخليؽة الجولي دالمة والرحة السيشية حدب السعاييختظبيق وتشفيح بخنامج إدارة الالبجء في  – 3

 التقشية.
الكميات بعض دارات بالجامعة و إلا ،الؾرش ،ن تذسل مبجئيا السعاملأة السيشية يسكؽ محاور الدالمة والرح – 4

 .مشيجية البحث( )أنغخ

3 Q33 6 2.80% 65 29.80% 147 67.40% 2.65 88.33% ال 

4 Q34 12 5.50% 125 57.30% 81 37.20% 2.32 77.33% أعلم ال  

5 Q35 175 80.30% 26 11.90% 17 7.80% 1.28 42.67% نعم 

6 Q36 189 86.70% 15 6.90% 14 6.40% 1.2 40.00% نعم 

7 Q37 101 46.30% 79 36.20% 38 17.40% 1.71 57.00% أعلم ال  

 
ةالنسب/  المتوسط أعلم ال 65567% 3597 16% 78 95% 55 19% 85    

أعلم ال %65567 3597 الثالث المحور لفقرات المرجح المتوسط  
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وأماكؽ العسل وتذسل العالج والكذف  بشاء عمى الؾعائف وذلػ أسذ الؾقايةية يجب أن تذسل الرحالدالمة  – 5
 الجورؼ والتؾعية.

لحخيق خالء في حاالت الظؾارغ مثل اإلاتتزسؽ إسعافات أولية و زمات والكؾارث ويجب أن الدالمة مؽ األ – 6
 الء دوريًا. خإلاصؾتي وضؾئي وكحلػ القيام بتجارب مثل إنحار  ت الالزمةادستعجاوالدالزل واإل

دنى مؽ تؾاجج ألاالحج لتحقيق  تأسيذ إدارة الدالمة والرحة السيشية بالجامعة وما يتبعيا مؽ أقدام ووحجات  – 7
ؾجؾدة في أؼ مؤسدة والجليل عمى أىسيتيا تججىا مالدواية مشغؾمة الدالمة والرحة السيشية بالجامعة وتعتبخ حجخ 

 .  )السمتقى الثالث لمعامميؽ)% في الجامعات العخبية 27جشبية مقارنة بشدبة % في الجامعات األ100بشدبة 
وتذجيع  وتظبيقو بالجامعةتسخات وورش العسل لمتعخيف بسفيؾم الدالمة والرحة السيشية عقج الشجوات والسؤ  - 8

 السجال.بحاث والجراسات في ىحا األ
والعسل عمى نذخ ثقافة الدالمة لجػ السؾعفيؽ  إصجار كتيبات إرشادية لديادة الؾعي بالدالمة والرحة السيشية – 9

 السجال.وتذجيع األبحاث والجراسات في ىحا والظمبة وأعزاء ىيئة التجريذ 
 .في بيئة التعميؼ الجامعي تحقيق الدالمة والرحة السيشية عسمياً  يةعمؼ كيفتُ التجريب مؽ خالل التعميؼ و  -10
 الرحة السيشية. التعاون مع الجيات العمسية السحمية والجولية في مجال الدالمة و – 11

 
 مثل ىي السخاطخ الستؾقع حجوثيا لكي يشجح ىحا السذخوع يجب عمى كل شخص في الجامعة أن يعخف ما وأخيخاً 

يتعخض ليا  حتساليات الخظؾرة التيإمؽ  يعسل عمييا وذلػ لمؾقايةجيدة والسعجات التي التعامل مع السؾاد السعسمية واأل
ندالق وغيخىا ويجب كحلػ الؾقؾف عمى أسباب ىحه السخاطخ خخػ مثل حؾادث الدقؾط واإلوكحلػ بعض السخاطخ األ

ؼ ودراستيا لزسان تجشب ىحه السخاطخ داخل أروقة الجامعة وخاصة السختبخات والسعامل ويجب تؾفيخ الجعؼ الساد
نتائج وحمؾل تداىؼ  ىوالرحة السيشية مؽ أجل الؾصؾل إلمؾضؾع الدالمة  بحاث حؾلرؼ لتشفيح الجراسات واألواإلدا

                    خ الجامعة بذكل أفزل.يفي تظؾ 
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