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 الملخص 

ا  صناعة البناء والتشييد. الغرض من هذ عانى المجتمع واالقتصاد األردني من خسائر بشرية ومالية نتيجة ضعف سجل السالمة في  

السالمة   يتضمن االطار النظري لهذا البحث.  الهندسية في المشاريع االنشائية في االردنإدارة السالمة    توضيح معوقاتهو  البحث  

، و  السالمة  التفتيش على  السالمة ، وعمليات  ، ومعدات  السالمة  ، واجتماعات  السالمة  ، والتدريب على  السالمة التنظيمية  حوافز 

 والعقوبات ، وموقف العمال تجاه السالمة ، ومعدالت دوران العمالة ، واالمتثال لتشريعات السالمة. 

  

 المقدمة 

سالمة البناء ، ونتيجة لذلك ال تزال تمثل مشكلة    في   على الصعيد العالمي ، ال تزال صناعة البناء واحدة من أكثر الصناعات خطورة

وتشكل تحدًيا للباحثين والممارسين. في األردن ، عانى كل من المجتمع واالقتصاد من خسائر بشرية ومالية نتيجة لضعف أداء السالمة 

التقارير السنوية الصادرة عن وزارة العمل ) البناء والتشييد. تشير  ن عدد حوادث العمل في جميع  ( إلى أ 2005-1995في صناعة 

٪ من القوى العاملة ، إال أن  7.1الصناعات استمر في االرتفاع بمستويات تنذر بالخطر. على الرغم من أن عمال البناء يمثلون حوالي  

رة العمل ٪ من الحوادث  تتحمل وزا10.5معهد السالمة والصحة المهنية في األردن أفاد بأن الحوادث في صناعة البناء تمثل حوالي  

 في األردن المسؤولية الكاملة عن تشريع وتطبيق إجراءات السالمة  تستهدف هذه اللوائح جميع الصناعات. 

يمكن أن تؤدي الحوادث واإلصابات إلى خسائر فادحة لألفراد والمنظمات والمجتمعات ، لكن السالمة المهنية ال تزال مهملة في البلدان  

العوائق االجتما المتنافسة. أشار النامية بسبب  الضعيف لسالمة األداء يزيد من  ت دراسات  عية واالقتصادية والسياسية  إلى أن األداء 

تتنوع الحواجز في البلدان النامية ، وتفتقر إلى تطوير وتنفيذ معايير الصحة والسالمة المهنية بشكل ،  تكاليف الصحة والسالمة العامة

عام. باإلضافة إلى ذلك ، ال تتضمن استراتيجيات العمل لوائح الصحة والسالمة المهنية ، وتستمر صناعة العمارة والهندسة والبناء في  

أضعاف عدد العمال لكل نشاط. قد تكون تكلفة الحوادث أحد    10إلى    2.5والتي تشمل  االعتماد على العمالة أكثر من المعدات ،  

األسباب المحتملة ألبحاث السالمة لتكون مصدر قلق كبير بين شركات المقاوالت ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل عام ، ال 

تحقيق في األسباب الجذرية لحوادث البناء لغرض تحسين سالمة يزال أداء السالمة يتأثر بالعديد من الحواجز. لذلك ، من الضروري ال
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على تحديد حواجز األمان وتصنيفها وطرق تحسين أداء السالمة من أجل تعزيز ممارسات   سوف يركز هذا البحثالبناء. بناًء على ذلك ،  

 السالمة. 

 حواجز اإلدارة

المة ولتنفيذ اإلجراءات لتقليل احتمالية المخاطر وتقليل أو القضاء على  إدارة السالمة هي اإلجراء المستخدم لتحديد مخاطر الصحة والس

تعتبر اإلدارة السليمة لألفراد والمعدات والبيئة ذات أهمية خاصة. ومع ذلك  و النتائج المحتملة لمخاطر الصحة والسالمة على المشروع.  

المهنية مجال مهمل ووظيفة صناعة، حيث يستجيب  اللم يتم تطبيقها بشكل منهجي في    ، فقد تبين أن نظام إدارة الصحة والسالمة 

المقاولون غالًبا لقيود الوقت والتكلفة عن طريق الحد من االستثمار في إدارة السالمة ، والتي يمكن أن تزيد من التكرار و شدة حوادث 

 موقع البناء.

٪ من 82للشركات الكبيرة. على سبيل المثال ، في أوروبا ، تحدث   مقارنة معبيئة العمل أكثر خطورة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة  تعد  

جميع الحوادث المهنية في المؤسسات الصغيرة ذات معدالت الحوادث المرتبطة بالعمل أعلى من الشركات الكبيرة في جميع القطاعات 

 ذلك ، تدخالت إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة غير فعالة. الصناعية. باإلضافة إلى 

ية المشكلة الرئيسية في البلدان النامية هي التشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في مكان العمل. مفهوم األخطار والمخاطر المهن

أو لديها تشريعات غير   تشريعات  ألنها إما ليس لديها  على الصعيد العالمي ، حيث ال تأخذ البلدان النامية السالمة على محمل الجد

كافية للحد من هذه المخاطر. باإلضافة إلى ذلك ، تؤدي قواعد وأنظمة الصحة والسالمة السيئة وغير المالئمة إلى وقوع حوادث في  

 اإلشارة إلى أن السبب الرئيسي للحوادث هو عدم اهتمام القادة. وفي  البلدان النامية. 

، تعد اتصاالت السالمة بين المديرين والعاملين واحدة من ممارسات إدارة السالمة الخمسة الضرورية التي تميز بين   راسات سابقةلدوفًقا  

الحوادث ذات النسبة العالية والمنخفضة في مكان العمل البريدي. اعتبر المرجع كيف تميل مشاكل االتصال واالختالف في اللغة والدين  

أيضا أن الصعوبات الرئيسية في هذا لإلدارة تنبع من فشل االتصال. نتيجة   الدراساتالسالمة في موقع العمل. ذكرت    والثقافة إلى منع

لذلك ، يمكن أن يؤدي نقص التواصل بين المديرين والعاملين أثناء البناء إلى سوء الصنعة والحوادث والتأخير واإلبالغ الخاطئ. هذه 
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ووقًتا باهًظا ألنه في بعض األحيان ال يمكنك رؤية مدير المشروع على الموقع أو رؤيته لساعات قليلة  بدورها يمكن أن تتكبد تكاليف  

 فقط.

أشارت إلى أن التدريب مصمم لمنع األخطاء البشرية التي قد تسبب الحوادث وتجعل العمال قادرين على أداء مهمة متكررة بمهارة. كما  

أن التدريب على السالمة هو محاولة لتحسين األداء في مهمة تعتبر مسؤولية.    باحثون خاطر. وقال  أنها األداة األكثر فعالية لتخفيف الم

الدراسات   حثتباإلضافة إلى ذلك ، اكتساب "مهارات أو معرفة محددة ،" عرض الملصق "،" إصدار كتيب السالمة. باإلضافة إلى ذلك ،  

يعرف الكثير من العمال أن التدريب مهم للغاية ، لكنهم  التدريب على السالمة كعامل رئيسي يؤثر على مستويات الصحة والسالمة. و 

دقيقة إلى ساعة من التدريب ألن تركيزهم كان على إنجاز المهمة بمعدل أسرع والحصول على أجورهم. نظًرا ألن    30لن يخصصوا  

م تقديم التوجيه للمهندس والعمال المهرة  برامج السالمة في العديد من المواقع ال يتم إجراؤها للمهندسين والعمال المهرة وغير المهرة ، يت

لين؛  وغير المهرة ، ولكن ال يشار إليها على أنها مخاطر. في الهند ، كمثال على البلدان النامية ، ال توجد برامج تدريبية للموظفين والعام

 ا من تجاربهم الخاصة. وبالتالي ، لم يتم تقديم أي إرشادات للموظفين الجدد أو الموظفين. كان على العمال أن يتعلمو 

 الثقافيةحواجز ال

الثقافة هي ظاهرة أوجدها الناس ، وتمثل الطريقة التي تعيش بها المجتمعات ، وتحدد كيف يظهر الجميع في العمل. الثقافة هي سلوك 

رسمًيا أو غير رسمي الناس ، وكيفية إنشاء أنظمة عمل وإجراءات وإجراءات روتينية يجب اتباعها ، وكيف يمكن ألي شخص أن يوافق  

على اتباع مثل هذه العمليات حتى تصبح هي القاعدة. وصف المدير التنفيذي للصحة والسالمة في المملكة المتحدة ثقافة السالمة بأنها  

مة في المؤسسة". "مجموعة  الالقيم الفردية والجماعية والمواقف والكفاءات وأنماط السلوك التي تحدد االلتزام ببرنامج الصحة والس  نتيجة"

ية.  المعتقدات والمعايير والمواقف والتوقعات المشتركة من قبل أعضاء المجتمع أو المنظمة أو المجموعة"، تم استخدام "الثقافة" كميزة إدار 

ة نوعًيا وكمًيا للدراسة  لمؤسسة. حيث تكون العالقة المدروسة بين ثقافة السالمة وأداء السالماثقافة السالمة هي المكون الرئيسي لنظام  

تعزيز هو دائًما األولوية القصوى في أعمال البناء. سيكون الترويج لثقافة آمنة أحد أكثر الطرق فعالية. في الوقت الإن  ايضًا  النظرية.  

لسالمة من أولويات إن ثقافة السالمة يجب أن ُتفهم على أنها تعبير عن الثقافة التنظيمية. ويعتبر إرساء ثقافة ا  باحثون نفسه ، قال  
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اإلدارة العليا ، كما تنعكس ثقافة السالمة على مستوى المشروع في سلوك مدير المشروع. لكن الموظفين مسؤولون عن اتباع اإلجراءات 

 والتفكير في كيفية عملهم ، حيث ال ينبغي النظر في واجبات إضافية.

لشركة. والمنظمات ذات الثقافة اإليجابية للسالمة تتميز بالتواصل القائم وتؤثر على ثقافة السالمة في ا  نظام المؤسسةيمكن أن تعكس  

 على الثقة من خالل التصورات المشتركة ألهمية السالمة والثقة في كفاءة اإلجراءات الوقائية.

تتعلق بثقافة السالمة.   يعاني كل مكان عمل تقريًبا من مشكالتو تلعب ثقافة السالمة دوًرا مهًما في سالمة الموظفين في مكان العمل.  

لسبب وجيه ، تنمو الثقافات في مكان العمل ببطء ويمكن أن ُتقتل بسرعة. هناك عوامل تسبب مشكلة معينة لثقافات السالمة وتؤدي إلى  

إنه ثبت أن ثقافة السالمة القوية لها تأثير إيجابي على أداء  باحثون مواقف سلبية تجاه السالمة وتزيد من مقاومة مبادرات السالمة. قال 

 السالمة في العديد من الظروف الصناعية. 

يعد إظهار االلتزام على جميع مستويات و قد يكون االفتقار إلى ثقافة السالمة بسبب عدم االلتزام بمتطلبات إدارة السالمة والصحة المهنية.  

االلتزام هو مسؤولية شخصية حيث يلتزم الموظفون بتطبيق ثقافة السالمة في العمل. وبالتالي ، سيعملون  المنظمة عاماًل ثقافًيا مهًما.  

، ال تشير ثقافة السالمة إلى مستوى لدراسات سابقةعلى التواصل والتعلم والتكيف وتعديل السلوك بأمان بناًء على األخطاء المرتكبة. وفًقا  

فحسب ، بل تشير أيًضا إلى التزام اإلدارة العليا ، التي تلعب الدور الرئيسي في تنفيذها. في حين يجب االمتثال للصحة والسالمة والبيئة  

ع غير على اإلدارة العليا صياغة سياسة تشير إلى االمتثال للسالمة ، كان التزام اإلدارة هو اإلجراء األكثر أهمية لتحديد تأثير أداء الموق

ين الرئيسيين يخفضون األسعار أو التكلفة من خالل النظر في تكلفة السالمة أواًل ثم دفع المسؤولية لمقاوليهم اآلمن. اإلشارة إلى أن المقاول

من الباطن لتحمل التكاليف اإلضافية عندما يتعلق األمر بعطاءات المشاريع. هذا السلوك ، سواء أدركوا ذلك أم ال ، هو ضمان لثقافة 

 السالمة. 

صناعة هو عدم وجود إشراف من قبل المشرف المسؤول. ال يوجد إشراف منتظم أو مدير ال على أداء السالمة في  أحد العوامل التي تؤثر  

مشروع يبقى في الموقع لبضع ساعات على األقل مرة واحدة في األسبوع. تم العثور على المشرف كوسيط للتأكد من ممارسة السالمة 

المة على تدابير السالمة التي تمنع وقوع حادث غير متوقع. باإلضافة إلى ذلك ، في مشروع البناء. يمكن أن يؤثر سلوك مشرف الس

عامة االصابة غير موثقة. في    باحثون ال يجوز للعامل اإلبالغ عن أي حادث أو قول أي شيء للشخص المسؤول في الموقع. وقال  
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ظر عن إهمالهم ، من المراقبة المباشرة ، يجب مالحظة  حين أن العديد من الحوادث تحدث بسبب المواقف غير المبالية للعمال بغض الن

النامية ، والعاملين أقل استجابة المناسبة في    الصحة والسالمةعدم وجود ثقافة    الباحثون هذه الالمباالة. يوضح   صناعة في البلدان 

 لقضايا الصحة والسالمة. 

 حواجز السلوك 

يعتبر البناء من أخطر الصناعات في العالم ، حيث يوجد عدد كبير من الحوادث التي تؤدي إلى وفاة العمال وإصاباتهم وأمراض مرتبطة  

وقد بالعمل ، إلى جانب خسائر أخرى خطيرة مباشرة وغير مباشرة. سلوكيات السالمة هي سلوكيات فعلية يقوم بها األفراد في العمل.  

أن السلوك غير اآلمن هو أهم عنصر في سبب تعطل الموقع. حيث يمكن تعريف األعمال غير اآلمنة على أنها إلى   دراساتخلصت  

عمل بشري خارج عن سيطرة المخاطر أو إجراءات العمل التي تم تدريب الشخص عليها أو علمها ، مما يتسبب في تعرض الشخص 

البناء و تدهور تكلفة المشروع 90٪ إلى  80في حدوث  غير الضروري ، تتسبب اإلجراءات والسلوكيات غير اآلمنة   ٪ من حوادث 

 والجدول الزمني لألداء. 

إلى أن حوادث البناء في مكان العمل تحدث لثالثة أسباب أساسية ، مثل عدم تحديد الحالة غير اآلمنة التي كانت    باحثون أشارت  

تخاذ قرار بمواصلة نشاط العمل بعد أن يتعرف العامل على حالة غير موجودة قبل بدء النشاط أو التي تم تطويرها بعد بدء النشاط ؛ ا

آمنة ؛ واتخاذ قرار بالتصرف بشكل غير آمن بغض النظر عن الظروف األولية لبيئة العمل. يوضح المرجع أن اإلجراءات السلوكية ال 

 تقتصر على تأثير العاملين ولكن تشمل أيًضا اإلدارة العليا وموظفي إدارة الشركة. 

في   واسع  نطاق  على  العوامل  هذه  تصنيف  يمكن  البناء.  لعمال  اآلمن  السلوك  على  تؤثر  التي  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  هناك 

مجموعتين رئيسيتين ، على الصعيدين الشخصي والتنظيمي ، بما في ذلك الحالة االجتماعية ، والمستوى التعليمي ، ومعرفة السالمة ،  

 غط المرتبط بالعمل ، وسلوك سالمة زمالئه في العمل. ، والض غير اخالقية وعادات  

تلعب معرفة السالمة أيًضا دوًرا مهًما في تحسين سلوك الموظفين وسالمتهم. تتضمن معرفة السالمة الوعي بمخاطر الصحة والسالمة 

 يفهم مواصفات البناء األساسية ، أو  المهنية. عالوة على ذلك ، أوضح الخبراء أيًضا أنه إذا كان العامل يفتقر إلى معرفة السالمة وال 

حتى ال يرغب في فهم سبب أو أهمية السالمة في البناء ، فهناك فرصة أكبر لهم للعمل بشكل غير آمن أثناء ساعات العمل. لذلك ، 
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العمال ذوي الخبرة  تعد معرفة السالمة مهمة جًدا لتطوير سلوكيات السالمة في الموقع. نتيجة لذلك ، من غير المرجح أن يتصرف معظم  

في الصناعة بطريقة غير آمنة أثناء عملهم. من الطبيعي أن يعتاد العمال الذين لديهم سنوات من الخبرة في الصناعة على سلوكيات 

أكثر أماًنا من أولئك الذين لديهم خبرة أقل ، ويكون العمال الشباب أكثر عرضة للحوادث من العمال األكبر سًنا. بعض العمال ليس 

لديهم خبرة طويلة األمد في أعمال البناء ، مما يؤدي إلى معرفة أقل ببيئة البناء. ومع ذلك ، بمرور الوقت ، يكتسب العمال خبرة أكبر 

وبالتالي يصبحون على دراية بمتطلبات السالمة. باإلضافة إلى ذلك ، للمستوى التعليمي تأثير إيجابي على سلوكيات سالمة العمال.  

 حفاظ على معايير السالمة عندما تتكون القوى العاملة من أفراد يتمتعون بخلفية تعليمية سليمة. من األسهل ال

على سلوكيات سالمة العمال. يمكن أن يؤدي استخدام الكحول في العمل إلى تعريض الشارب   غير اخالقيةيمكن أن تؤثر عادات  

٪ من حوادث مكان  25- 20اآلالت الثقيلة. تشير التقديرات إلى أن    واآلخرين لخطر أكبر لإلصابة ، خاصة في مكان العمل حيث توجد

العمل مرتبطة بالكحول. وفًقا للخبراء ، يؤدي االستهالك المفرط للمشروبات الكحولية إلى تقليل اإلنتاجية وتقليل الكفاءة ويؤثر على  

صول إلى مكان العمل ، أو أثناء العمل ، له تأثير موقف الشخص تجاه السالمة ، فضاًل عن أدائه. سواء تم استخدام الكحول قبل الو 

 على سلوك الفرد وتصور الوظيفة.

يوضح المرجع بعض العوامل التي تؤثر على سلوك السالمة ، مثل الحالة االجتماعية وعدد المعالين ؛ يميل العمال أيًضا إلى أن يكونوا 

أعلى. جادل الخبراء بأن العمال المتزوجين الذين لديهم عدد أكبر من المعالين    أكثر حذرًا فيما يفعلونه عندما تكون مسؤولياتهم االجتماعية

 في عائالتهم يميلون إلى اتباع تعليمات وإرشادات السالمة في الموقع أكثر من غيرهم. العامل الذي ليس لديه عائلة أو ال يعول أحدًا ال 

من. باإلضافة إلى ذلك ، يتأثر العامل بسلوك زمالئه في العمل ؛ إذا كان يهتم بالسالمة أو بتطبيقها ، وسلوكه عشوائي وأحيانًا غير آ

العامل ال يرغب في إبراز المالمح السلبية في األمان ، فهو متحمس التباع إجراءات السالمة ، ولكن في بعض األحيان ال يكون العامل 

 ي لزمالئه.متحمًسا ويقدم إرشادات لمتابعة السالمة ، لذلك فهو يتبع السلوك السلب

التنشئة االجتماعية للعامل تؤثر على عمل الفرد. يتم تعريف التنشئة االجتماعية التنظيمية على أنها "العملية التي يكتسب من خاللها 

لوحيدة التي الفرد المعرفة والمهارات االجتماعية الالزمة لتولي دور تنظيمي". إن عملية التنشئة االجتماعية للعمال الجدد باعتبارها اآللية ا

يتم من خاللها تدريب الموظفين على السالمة ، وكذلك التنشئة االجتماعية للعائلة واألصدقاء والتجارب السابقة ، كلها تؤثر على سلوك 
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الفرد في العمل. في المنظمة ، يشرح األعضاء لهم طبيعة المنظمة واألعراف والسلوكيات المستخدمة في العمل ، ولكن ، لألسف ، 

 السلوكيات قاعدة. غالًبا ما تكون السلوكيات غير آمنة. تصبح

 حواجز الوعي

لها أهمية كبيرة ألنها  الصحة والسالمة المهنية  توعية السالمة هي "وعي الفرد الخاصة بقضايا السالمة". مع وعي العمال في البناء، فإن  

تعرف السلوك الفردي والتنظيمي. ومع ذلك، فإن غالبية عمال البناء لديهم وعي سالمة منخفضة، وحالة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 

المحليين تج المقاولين والعمال  الحرجة هي وجهة نظر  السالمة  إحدى مشاكل  فإن  العالمية،  المشاريع  في  العمال والمنظمة.  اه على 

السالمة. لدى العمال المحليون مستوى منخفض من الوعي بالسالمة في موقع البناء. تعد اجتماعات أدوات السالمة من برامج السالمة 

الرئيسية التي تنظم أسبوعيا، شهريا، سنويا لمراحل مختلفة من العمال. باإلضافة إلى ذلك، فإن اجتماع األدوات أو السالمة هو إحدى  

عمال، حيث يجتمع جميع العمال في مكان واحد ومسؤول السالمة بإبالغهم بقضايا السالمة. وأشار المراجع إلى كيفية طرق تعليم ال

عمل اجتماعات السالمة على زيادة الوعي ووضع سالمتهم كأول. عندما ال يقومون بإجراء اجتماعات للسالمة قبل بدء العمل، حيث ال 

جعل إدارة البيانات السيئة   رضوا له، لن تتخذ بال شك أولوية منخفضة في المناقشات والميزانيات.يقومون بتطبيق ما تم تدريسهم أو تع

أو حفظ المسجالت صعوبة في قياس مدى تأثير المخاطر، وال يمكن أن تنتج العديد من البلدان بيانات أساسية عن السالمة وال يمكنها  

ن المشكلة، ثم يصبح من الصعب اتخاذ إجراءات تصحيحية. المشكلة الرئيسية في تحديد الكمي؛ وبالتالي، من الصعب تحديد مكان تكم

قضية السالمة في مواقع البناء هي موقف العمال، ووجد أن معظم العمال لم يرتدون معدات واقية شخصية بشكل صحيح بسبب الجهل 

لمعدات الحماية الشخصية المناسبة الحظ أن الوعي حول  واإلهمال والالمباالة والثقة المفرطة. لديهم وعي أقل بأهمية ارتداء مرجع ا

استخدام معدات الحماية الشخصية يقلل من خطر اإلصابة. عند حدوث حادث، قد يتلقى العمال اإلسعافات األولية والرعاية الطبية، 

يشير المرجع إلى أن  ولكن في معظم الحاالت، ال يتوفر أي عالج طبي متخصص أو تعويض، وقد ال يكون هناك مساعدات أول.  

هناك تأثير مباشر وإيجابي على الوعي بالسالمة حول سلوك السالمة. يعتمد تأثير الوعي على السلوك بشكل رئيسي على نظرية السلوك 

 والسلوك. في غضون ذلك، من خالل زيادة الوعي الذاتي بالسالمة، يمكن تحسين سلوك السالمة الفردي.

 حوافز وعقوبات السالمة
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إلى أن الحوافز تهدف إلى توفير تعزيز إيجابي للسلوك المرغوب. تم تصميم حوافز السالمة للتأثير على إجراءات العمال    الباحثون يشير  

بحيث يتم تشجيع ومكافأة أداء العمال األكثر أماًنا، تعد حوافز السالمة من بين أفضل خمس تقنيات عالية التأثير منعدمة الحوادث. 

إلى أنه من بين األنواع المختلفة من مبادرات السالمة التي تستخدمها الشركات لتعزيز سالمة العمال ، فإن النوع األكثر   أخرون يشير  

تطبيًقا من البرامج يتضمن حوافز للسالمة. لتحسين أداء السالمة ، يوصي بزيادة الغرامات على العمال الذين يعانون من ضعف أداء  

 خدام حوافز السالمة لتحسين أداء السالمة.استباحثون السالمة. يقترح 

 موقف العمال من السالمة 

هذا الموقف هو ميل لالستجابة بشكل إيجابي و / أو سلبي ألشخاص أو أشياء أو مواقف معينة. يختلف األفراد في إدراكهم للمخاطر 

يجابية للموظفين تجاه السالمة. يحدد المؤلفون مواقف واالستعداد لتحملها. يمكن تحقيق برامج السالمة الناجحة إذا تم تحسين المواقف اإل

 لبرامج السالمة الناجحة. يحدد العديد من الباحثين مواقف العمال كأحد األسباب الجذرية للحوادث.   CSFالعمال كواحد من أفضل خمسة  

ت عن تردد عمالها في استخدام مثل ٪ من الشركا 67ُطلب من المستجيبين تقييم مواقف عمالهم تجاه استخدام معدات السالمة. أبلغ  

٪ رفضوا استخدام عمالهم لمعدات السالمة. على هذا النحو ، تقع على عاتق هذه  7٪ أشاروا إلى قبول سريع ، و  26هذه المعدات ، و  

 ة والعقوبات(.الشركات مسؤولية تعزيز استخدام معدات السالمة لعمالها من خالل التأثيرات اإليجابية والسلبية )مثل حوافز السالم

 الخاتمة

تمت مالحظة الظروف الجديدة المتعلقة بالعقبات ، والتي تؤثر بشكل كبير على السالمة ، والتحقيق فيها ومناقشتها. هناك عدد كبير  

من العمال في مواقع البناء من غير المتعلمين وغير المهرة ، ولديهم سلوكيات ومعتقدات مختلفة حسب متطلبات السالمة ، وظروف 

الباطن مما يؤدي إلى اختيار غير منظم وتنسيق غير منضبط ،  عمل وحالة عمل غير مس للمقاولين من  تقرة. هناك حاجة متزايدة 

 وممارسات غير أخالقية لشراء العطاءات. 
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 توصيات لتحسين إدارة السالمة المهنية

 التطوير المنهجي للتشريعات والقواعد  •

يذ البناء ومتطلبات السالمة المناسبة. يجب أن تتضمن العقود مواد واضحة  يجب تفصيل القوانين في اللوائح لتغطية الشروط الخاصة بتنف

تفرض على المقاولين العموميين أن يكونوا مسؤولين عن جميع متطلبات وأدوات وأنظمة السالمة في المواقع. يجب أن تكون العقود من  

طن تلبية متطلبات السالمة للمقاول العام كجانب الباطن في شكل مكتوب وأن تتضمن مقاالت واضحة تفرض على المقاولين من البا

 مسؤول عن السالمة في الموقع. 

 التطوير المنهجي لتنظيم السالمة •

يجب إنشاء وحدات سالمة هيكل تنظيمي سليم على جميع مستويات المسؤولية ، بما في ذلك الحكومة ، ممثلة بوزارة العمل ، وجميع  

 المسؤوليات والسلطة لكل وحدة بعناية.الشركات المتعاقدة. يجب تحديد 

 تطوير نظام إدارة سالمة المقاول •

يمكن أن تنشأ داخل شركة المقاول ونظام إدارة المشروع. يجب تضمين معايير السالمة والعناصر الرئيسية في تخطيط المشروع ووظائف 

والتفتيش والتدريب،  العمل، واالجتماعات،  السالمة، وممارسات  )سياسة  النقل  التحكم  تطوير  يمكن  والتحليل(.  والتقييم،  والتحقيقات،   ،

السلس لمعلومات السالمة. يجب إنشاء المزيد من التفاعالت بين مدير مشروع الموقع والعاملين حيث يمكن ضمان مراقبة سالمة أفضل.  

 يجب أن يأخذ هذا النظام في االعتبار إشراك قيادة نشطة وتطوير ثقافة سالمة إيجابية. 
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Abstract 

The Jordanian society and economy have suffered human and financial losses as a result of the poor 

safety record in the construction industry. The purpose of this research is to clarify the obstacles to 

engineering safety management in construction projects in Jordan. The theoretical framework for this 

research includes organizational safety, safety training, safety meetings, safety equipment, safety 

inspections, safety incentives and penalties, workers' attitude towards safety, labor turnover rates, and 

compliance with safety legislation. 
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