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  ذارـاعتــ 

اني يف سقول القاضي الفاضل البيوهنا أقتبس  ،أو قصور يف هذه الرسالة ا قد يكون من نقصٍأعتذر عمَّ

 :رسالته إىل عماد الدين األصفهاني

هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يّر لو غُ: إنّي رأيت أنَّه ال يَكتب أحدٌ كتاباً يف يومه، إال قال يف غده" 

وهذا من أعظم العرب، وهو دليلٌ على . هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أمجلدّم ولو قُ يُستَحسن،

 ".استيالء النقص على مجلة البشر

  



 كر وتقديرــكلمة ش

 ...م يف تأهيلي العلميالستمرار والتقدّتقدير إىل املؤسسة اليت منحتين فرصة االشكر وال كلّ

 قــة دمشـــــــجامع

على الرغم  ،ومل يبخل بتقديم اجلهد والوقت الالزمني ،م باإلشراف على هذا البحثاجلزيل إىل من تكرَّ الشكرو

 ...األعباء واملسؤوليات امللقاة على شخصه الكريم من كلّ

 اتيبــــد عزت عربي كــتور حممـــالدك

الدعم  تقدميهم كلّ، على عمادة كلية الرتبية ورئاسة قسم علم النفسيل من توجيه بالغ الشكر، إىل  أيضاً ال بدَّ

 .والعون إلجناز هذا البحث

 ...ونقه يد املنتسر قبل أنّ ،البحث يف بدايتههذا على  اًشرفمُوح من كان ه بالتحية إىل رأتوجّو

 ةـامـــليم نعــتور ســــتاذ الدكــاألساملرحوم 

 ترقد روحه بسالمٍ أنّ متمنيةً

 ... اجناز هذا البحثكان يل سنداً وعوناً يف من أخذ بيدي  و أخرياً  كل الشكر  إىل 

 حيّـــــان ق دربيــرفي ي وـزوج

 ثةــــالباح
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 وعالقته بالكفاية اإلنتاجية برنامج تدريبي مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية

2 
 

 الفصل األول

 التعريف بموضوع البحث

 :مقدمة -1
منذ أن بدأت الدراسات السيكولوجية واالجتماعية تهتم بالبحث في شروط العمل وأهميته وقيمته 

فر مجموعة من الشروط في بيئة الفرد العامل وفي افي حياة اإلنسان، وضعت في سلم األولويات تو 
 (. 14ـ، ص4891نعامة، )ذاته  تركيبة العمل بحد  

 ،وما يصحبه من تطور صناعي ،يشهده العالم اليوم ومن المالحظ بأن التطور التكنولوجي الذي
خذ الحذر والحيطة من الوقوع في وأ ،الكثير من األخطار التي ينبغي على اإلنسان معرفتها اأفرز 

وذلك  ،وسالمة العامل من مقدمة األولويات ،أصبح االهتمام بتحسين ظروف وبيئة العملف ؛مسبباتها
 عتبر استثمارًا بحد  حمايته ت   بل إن   .وكونه الثروة الحقيقية للمجتمع ،ألهمية العنصر البشري في التنمية

عتبر محدودة جدًا بالمقارنة مع صرف على برامج الصحة والسالمة المهنية ت  ألن المبالغ التي ت   ،اذاته
وما ينتج عن هذه الحوادث من خسائر  ،مهني مرضٍ بأو ٍز أو إصابته بعج ،تكلفة فقدان العامل نفسه
 (.7ـ، ص4882الصالح، )مادية كانت أم بشرية 

عد موضوع السالمة المهنية من الموضوعات الهامة التي يهتم ببحثها علماء النفس في وي  
فظهر أول  ؛(صناعياً )مواكبًا لتطور الصناعة في الدول المتقدمة  بهاكان تطور االهتمام و  ،الصناعة

نشأت أول هيئة للتفتيش على أ  ( 4918)، وفي سنة (4982)اية العاملين في انجلترا سنة قانون لحم
وفي  ،في سويسرا والدنمارك( 4918)ثم ظهرت تشريعات الصحة والسالمة المهنية سنة  ،المصانع

 . ، وتال ذلك سن قوانين مشابهة في كثير من دول العالماألمريكية في الواليات المتحدة( 4977)سنة 
والذي كان عندها اإلقليم الشمالي من الجمهورية العربية  -، ما في القطر العربي السوريأ
والقرار رقم  ،وتعديالته (4898)لعام ( 82)قانون التأمينات االجتماعية رقم  فتجل ى ذلك في ، -المتحدة

من إصابات والمواد التابعة له بشأن التعليمات الكفيلة بوقاية العمال ( 4898)الصادر في ( 41)
مؤتمر منظمة العمل العربية إنشاء المعهد العربي للصحة والسالمة  أقر  ( 4894)وفي عام  .العمل

بغية تطوير األطر الفنية ونشر الوعي الوقائي ( 4891)والذي افتتح عام  ،سوريا -المهنية في دمشق 
 (.41ــ، ص4887 العزيز،جميل وعبد ( )الحكومات، أصحاب األعمال، العمال)بين أطراف اإلنتاج 

كان من  ،(تصميم اآلالت)وبعد كل التطورات التي شهدها العالم من الناحية التكنولوجية 
في سبيل مواجهة مخاطر العمل الضروري وضع برامج محددة ومدروسة لتحقيق الوقاية من الحوادث، 

زيادة مستوى مساهمة في بناء برنامج تدريبي للوقد جاء البحث الحالي ل. وتحقيق السالمة المهنية
العاملين في شركة  اختياروتم . السالمة المهنية لدى العمال، ولمعرفة عالقة ذلك بالكفاية اإلنتاجية
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المراجل  :مثل ،كون الشركة تقدم العديد من المنتجات ،اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية
نتاج  ،كافة البخارية والصناعية من االستطاعات غاز األوكسجين واآلزوت والهواء  واناتاسطوا 

ادث المهنية ض العاملين فيها للكثير من األخطار والحو عر  وغيرها من الصناعات التي ت   ،المضغوط
ويهتم بتوفير المعلومات  ،بالدرجة األولى الهدف هو وقائيالمقترح هذا البرنامج  ن  ا  المختلفة، و 

 ،تحسين جودة األداء مما ينعكس أثرًا في ؛التي تساعد على تفادي الوقوع في الحوادث مهاراتوال
وما ينتج  ،أخطاء األداء وأاإلهمال سببه في بعض األحيان ي ذيال ،والتخفيف من تكاليف اإلنفاق

 ؤدي إلى خسارة في العملية اإلنتاجية بشكلٍ مما ي ،جسدية للعمالأضرار  وأ عنها من تعطيٍل لآلالت
باعتبارها  ،في موقع عمله فردٍ  كل   مسؤولية   أيضاً  وهي ،عملية تعليمية :فالسالمة المهنية .أو بآخر
صابات العمل، فهي بذلك ال تقل   مجموعةً  عن  أهميةً  من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث وا 

 .له ة  لاإلنتاج وجودته والتكاليف المتعلقة به، بل هي مكم
دون حوادث أو إصابات، وتعد إدارة أنظمة  عالية يةفالهدف من السالمة المهنية هو إنتاج اً إذ 

مؤسسة أو  ةإستراتيجية ألي ةاألمن والسالمة المهنية من أهم المسؤوليات التي يجب أن تتضمنها أي
فة مجاالت ذلك ألن السالمة المهنية مرتبطة بكا ؛...منشأة سواء أكانت صناعية أم زراعية أم تعليمية 

يتوجب على كل إدارة وضع استراتيجية بالتالي و  ،في حماية الفرد والممتلكاتبالغة األهمية الحياة، و 
الذي يعتبر و  ،ةــالمة المهنيـــمن أجل تحقيق عنصر الس ،وبيان التعليمات الفنية ،لنشر الوعي الوقائي

نت ي  التي ب   ،Cohen & Colligan (1998)ة ـــسا أكدته دراـوهذا م .اجيةــيًا ومكماًل للعملية اإلنتـاسـأس
الوعي الوقائي للسالمة المهنية بين  رفع سوية :مثل ،نتائجها كيف يمكن للتدريب أن يحقق أهدافه

 .العمال، ومعرفة ممارسات العمل اآلمنة
الذي من الممكن  ،وتجدر اإلشارة إلى أن مخاطر العمل تختلف باختالف طبيعة النشاط المهني

ويؤثر بالتالي على كفاءة اإلنتاج ويتسبب في اإلصابة  ،أن يؤثر على الحالة الصحية للعاملين
صابات العمل ،باألمراض وبما أن المخاطر المهنية تكون في معظم . ويزيد من معدالت الحوادث وا 
والتقليل  ،هابم لى التحك  بل من الضروري العمل ع ،سلفًا لكل مهنة، فإنه من الممكن توقعةاألحيان م

 .وبالتالي على العملية اإلنتاجية ككل ،من أخطارها قدر اإلمكان على صحة العاملين

 : مشكلة البحث ومسوغاته -2
ها في حقيقة األمر عصب العملية بل إن   ،العاملة المدربة من أهم ركائز اإلنتاج ةعد القو ت  

وتوفير األمن  ،والمحافظة عليها ،البشرية ةالعناية بتلك القو  اإلنتاجية ومحركها األساسي، ومن ثم فإن  
سواء ضد األخطار والحوادث في العمل الناجمة عن استخدام اآلالت  ،الالزم لها أثناء أداء عملها

كلها تعني في النهاية  ؛نات، أو ضد األمراض واألضرار الصحية الناجمة عن طبيعة العمليكاوالم
 االهتماممشكلة قلة عتبر وت   .(17ـ، ص4881الهنداوي، )وات االقتصادية المحافظة على أهم الثر 
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وحوادث العمل من أكثر المشاكل التي تسبب الكثير من الخسائر لكلٍّ من العامل  ،السالمة المهنيةب
 .ورب العمل

ولكن بمقارنتها بالنتائج  ،تكاليف تحقيق شروط السالمة المهنية في المنشآت مرتفعة   وال شك  بأن  
 ،لإلصاباتوانخفاض تكاليف العالج  ،من الحوادث المرجوة من تطبيقها بالوصول إلى مستوى متدنٍ 

 . مربح وليست تكاليف ضائعة نجد أنها استثمار   ؛وغيرها ،والتأمينات المترتبة عليها
في تحقيق السالمة في المساهمة  اً لطريقة تصميم اآلالت وهندستها دور  على الرغم من أن  و 
و جريت في مجال السالمة المهنية أكدت أن العوامل البشرية أإال أن معظم الدراسات التي أ   ،المهنية

كان  لكلذ(. 412، ص4881المشعان، )في وقوع معظم الحوادث  العنصر البشري هو السبب الرئيس
قوم بإدارة وتحريك تلك اآلالت، ألن العامل هو من ي ؛في عين االعتبار بشريمن أخذ العنصر ال ال بد  

قد بلغت الوقاية الميكانيكية اية السيكولوجية، و فالوقاية الهندسية والميكانيكية ال يمكن فصلها عن الوق
اية ـــائل الوقــال لوســفإن إهمال العم ،ومع هذا ،في كثير من المصانع حدًا كبيرًا من الدقة واإلتقان

ن ــــات األمـريعــلية تشـــدم فاعــأن عــب ،ن الصناعيـــاء األمــرى علمــــوي .وادثـــبب في كثير من الحــيتس
امل من أخطار التجهيزات ـــاية العــى حمــلـات عـريعــلك التشــيز تــى تركــه إلــي معظمــــع فــــناعي يرجــالص

م ــي معظــف –بر ــــير األكــأثــو العامل ذو التـه ،سهـأو سلوك العامل نف ،أن وعي متجاهلةً  ،المادية
ومن خالل  ،(p:39 ,1987 ,Nichols&Zeckhauser) ادمهـــادث من عو ـوع الحـــوقــل – والــــاألح

 ،ونشر الوعي الوقائي ،ذلك يبرز دور السيكولوجي في تدريب العمال على احترام وسائل الوقاية
يضاح مخاطر العمل وأهمية تنفيذهم للوائح والتشر   .يعات الخاصة باألمن الصناعيوا 

 ،وبدأ الباحثون في كافة التخصصات بالجامعات ومراكز البحث العلمي في دول العالم المتقدم
صابات العمل للدراسة العلمية المتأنية، وقد استهدفت تلك الدراسات  في إخضاع مشكلة حوادث وا 

ن تسهم في تقديم الحلول الجذرية محاولة الوصول إلى مجموعة المتغيرات واالعتبارات التي يمكن أ
وتقليصها إلى  ،ودراسة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والنفسية لها ،لحصر اآلثار السلبية للمشكلة

 .ها األدنىد  ح
عدم وجود اهتماٍم كاٍف من قبل اإلدارات لتنفيذ البرامج  ومن المالحظ في أغلب الدول النامية،

التدريبية حول السالمة والصحة المهنية للعمال، وهذا ما أكدته دراسات  عديدة أ جريت في هذا المجال، 
، التي أوصت بتحسين صحة العمال، وتطبيق برامج (2881)منها دراسة ثريا محمد محمود وآخرين 

، التي (4882)ودراسة المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية في دمشق . تدريبية للتثقيف الصحي
أ جريت حول السالمة المهنية في مجال الصناعات الكيميائية وب ي نت هذه الدراسة نتيجة استطالع 
أجرته في الدول العربية وجود  إهماٍل، ونقٍص في التدريب على السالمة المهنية، ووجوب التركيز على 

 .ا والتوعية بمخاطرهاإجراءاته
وكما أسلفت الباحثة بالذكر بأن البحث الحالي يهدف إلى معرفة العالقة بين مستوى السالمة  
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المهنية، وتحقيق الكفاية اإلنتاجية لدى العمال؛ وذلك من منطلق أن الكفاية اإلنتاجية تتحقق من خالل 
وهذا ما . نتائج بأقل التكاليف الممكنةاالستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج، وبالتالي تحقيق أفضل ال

فر جو ( 4887)أكدته دراسة نعامة  بأن الواقـع الصحي يلعب دورًا هامًا في مستوى اإلنتاجية، فعدم تو 
صحي وآمن داخل المؤســســة، يؤدي إلى انخفـاض ملحــوظ في اإلنتــاج، كمــا يــؤدي إلى كثــرة 

 ، ودراســة(4882)ـــو مـا أكــدته أيضــًا دراســـة محمد طــاهر الخـلف وه. الســلوكيات الســلبية في العمـل

Erickson ، JA(1999 )حول وجود عالقة بين السالمة المهنية واإلنتاجية. 
في هذا المجال ولقاء بعض العاملين  فمن خالل ما قرأته الباحثةالقطر العربي السوري  فيأما  

منظمة العمل الدولية عن السالمة  مؤتمرإلطالع على نتائج ومن خالل ا ،في المؤسسات الصناعية
واقع السالمة "وكان بعنوان  ،(2887)في دمشق في عام  الذي أقيموالصحة المهنية في الدول العربية 
مديرة البرنامج الدولي للسالمة والصحة في ، والذي دعت من خالله "والصحة المهنية في الدول العربية

إلى تعزيز الوعي بمسألة السالمة والصحة  العمل والبيئة في منظمة العمل الدولية سميرة التويجري
عطا ،المهنية من أجل تحقيق العمل الالئق وخفض  ،ها أولوية أكبر على المستوى الوطني والدوليئوا 

 .مستويات الفقر في البلدان العربية
الجهود المبذولة في مجال تحقيق السالمة والصحة المهنية ما زالت  بأن  ن ن خالل ذلك تبي  وم 
وعدم االكتفاء بالجوانب النظرية بطرح هذه  ،مزيد من الجد ية في التعاملإلى وتحتاج  ،متواضعة

همل تطبيقها في والتي ي   ،كثير من التشريعات والقوانين التي تخص  األمن الصناعيالالمشكلة، فهناك 
من الباحثة في المساهمة في بناء برنامج  كثير من مصانعنا ومؤسساتنا، فجاءت هذه الدراسة رغبةً 

تدريبي يسعى للوقاية من األخطار المهنية، وذلك من خالل تنمية الوعي لدى العاملين بمخاطر 
المهنية في تحقيق الكفاية ومعرفة دور الوعي بالسالمة  ،والمتاحة ،ووسائل الوقاية الممكنة ،العمل

 .اإلنتاجية
 :وبذلك تتبلور مشكلة البحث بالسؤال التالي

 لدى السالمة المهنية؟ وما عالقته بالكفاية اإلنتاجيةدريبي مقترح لزيادة مستوى ما فاعلية برنامج ت
انيكية عيِّنة من العاملين الذين تعرضوا لحوادث عمل في شركة اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميك

 ؟التابعة لوزارة الصناعة السورية

 :أهمية البحث -3
 .تطبيقيةو نظرية، : يكتسب هذا البحث أهمية

 :تظهر األهمية النظرية للبحث من خالل :األهمية النظرية -3-1
  بمثابة الخط الدفاعي األول  عد  ت   اموضوع السالمة المهنية، ألنهفي أهمية الوقاية والتوعية
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من  والحد   ،ؤدي إلى توفير بيئة عمل آمنةتلحماية العاملين من المخاطر وحوادث العمل، و 
وخفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب  ،اإلصابات واألمراض المهنية

من تكاليف العالج والتأهيل والتعويض بالنسبة لشركات  الحد  إلى كذلك و  ،المرض أو اإلصابة
ادة مستوى اإلنتاج مما ينعكس على تحسين وزي ،التأمين على األمراض واإلصابات المهنية

 .وبالتالي زيادة األرباحوخفض التكاليف، 

   دراسة بال نة المستهدفةق منه بالعي  ما يتعل  فيال سيما  ة البحث على الصعيد المحلي،د  ج
والكفاية  ،السالمة المهنية :ودراسة العالقة بين (ضوا لحوادث عملعاملين الذين تعر  ال)

 .نتاجيةاإل

 بمفهومها دراستها  تفقد تم ؛في البحث نتاجيةلكفاية اإلالتي قيست من خاللها ا طريقةال
 . والرضى المهني لدى العمال ،نتاجيةن قياس اإلتضم  ي لذيوا ،الواسع

 :تظهر األهمية التطبيقية للبحث من خالل :التطبيقيةاألهمية  -3-2

 في  المساهمة، و نتائج هذا البحث إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية من إمكانية استفادة
  .الثغرات التي تعوق تحقيق الكفاية اإلنتاجية سد  

   وساهم في تزويد المكتبة ، ًا لزيادة مستوى السالمة المهنيةم برنامجًا تدريبيًا مقترحكونه قد
 .وى السالمة المهنيةقياس مستمو الرضى المهني لدى العمال،  مقياس :مقياسي نالعربية ب

 .مؤسسة صناعية شبيهة لمجتمع البحث الحالي ةوالتي من الممكن االستفادة منها في أي

 :أهداف البحث -4

 :يسعى البحث إلى تحقيق هدف رئيس يتفرع عنه عدد من األهداف الفرعية
إعداد برنامج تدريبي لزيادة مستوى السالمة المهنية والتأكد من فاعليته لدى هو  :الهدف الرئيس للبحث

  :ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية. المستهدفة بالبحث العي نة
  االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية عند العاملين في المنشأة الصناعية  تحديد

 .ددت موضوعات البرنامج على أساسهاوالتي ح   ،المستهدفة في البحث

  لدى العاملين زيادة مستوى السالمة المهنية. 

  اإلنتاجية من وبين كفايتهم  ،العالقة بين مستوى السالمة المهنية لدى العمال من جهة دراسة
 .أخرى جهةٍ 

  مقارنة نتائج العينة التجريبية بالعينة الضابطة قبل تطبيق البرنامج وبعده. 
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 : أسئلة البحث وفرضياته -5

 :أجاب البحث الحالي عن األسئلة التالية :أسئلة البحث -5-1
 قبل وبعد تطبيق البرنامج؟ (التجريبية والضابطة) العي نةالسالمة المهنية لدى أفراد  مستوى ما 
  خالل ثالثة أشهر قبل ( التجريبية والضابطة) العي نةإصابات العمل لدى أفراد  مدى انتشارما

 وبعد تطبيق البرنامج؟
  تطور مستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي  مدىما

 المقترح؟ 

 :رضيات البحثف -5-2
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى السالمة المهنية ومستوى الكفاية  :األولىالفرضية 

 .بعد تطبيق البرنامج اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية بين المجموعتين  :الفرضية الثانية

 .امجالتجريبية والضابطة بعد تطبيق البرن
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية بين القياس القبلي  :الفرضية الثالثة

 .والبعدي للمجموعة التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية في القياس البعدي  :الفرضية الرابعة

 .الخدمة للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية في القياس البعدي  :الفرضية الخامسة

 .للمجموعة التجريبية تبعًا إلتباع دورات سالمة مهنية سابقاً 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين المجموعتين  :الفرضية السادسة

 .والضابطة بعد تطبيق البرنامج التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين القياس القبلي  :الفرضية السابعة

 .  والبعدي للمجموعة التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية في القياس البعدي  :الفرضية الثامنة

 .تجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات الخدمةللمجموعة ال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية في القياس البعدي  :التاسعةالفرضية 

 .للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر الخضوع لدورات تدريبية سابقة
في القياس البعدي السالمة المهنية ى مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  :العاشرةالفرضية 

 .للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر الوضع العائلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية في القياس  :شرةالحادية عالفرضية 
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 .البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر الوضع العائلي

 :اإلجرائيةمصطلحات البحث وتعريفاته  -6
إنــه مجموعــة مــن المعلومــات النظريــة والمهــارات العمليــة التــي ت قــد م للمتــدربين : البرنااامج التاادريبي -

علـي )سهم في رفـع أدائهـم لتحقيـق الهـدف المرجـو مـن البرنـامج بحيث ت   ،بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم
 (.424ـ، ص4882عبد ربه وآخرون، 

هــو منظومــة  :التاادريبي المسااتخد  فااي البحااث لزيااادة مسااتوى الااوعي بالسااالمة المهنيااة البرنااامج -
إلكسـاب المتـدربين مجموعــة مـن المعـارف والمهـارات الالزمــة  ،متكاملـة مـن األسـس والعناصــر المتفاعلـة

 .ولضمان جودة األداء المقدمة ،لضمان سالمتهم أثناء العمل ،في مجال عملهم

يعنــي مفهــوم الســالمة المهنيــة ســالمة العمــال أثنــاء قيــامهم بــأداء أعمــالهم فــي  :السااالمة المهنيااة -
 (.99ـ، ص2889وأبو صالح،  ،الروسان)أماكن العمل المختلفة 

العلـــم الـــذي يهـــتم بالحفـــاظ علـــى ســـالمة وصـــحة : ف الســـالمة والصـــحة المهنيـــة أيضـــًا بأنهـــاعـــر  وت  
ببات الحــــوادث أو اإلصــــابات أو األمــــراض وذلــــك بتــــوفير بيئــــات عمــــل آمنــــة خاليــــة مــــن مســــ، اإلنســــان

المهنيــة، أو بعبــارة أخــرى هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات والقواعــد والــنظم فــي إطــار تشــريعي تهــدف إلــى 
موسـى، )والحفـاظ علـى الممتلكـات مـن خطـر التلـف والضـياع  ،الحفاظ على اإلنسان من خطـر اإلصـابة

 .(7ـ، ص8002
دراكها : البحث عّينةالسالمة المهنية لدى زيادة مستوى  - ويعني ذلك فهم طبيعة مخاطر العمل وا 

من حيث التصنيف، ومراجعة األخطار الموجودة في بيئة العمل وفي الممارسات الخاطئة من قبل 
 والمنشأة ومحتوياتها من جهةٍ  ،لهدف المنشود في حماية العامل من جهةإلى اوذلك للوصول  ،العمال

 .ي إلى زيادة مستوى السالمة المهنية لدى أفراد عينة البحثأخرى، األمر الذي يمكن أن يؤد

المخرجات الناتجة  وبين ،هي العالقة بين مدخالت العملية اإلنتاجية من جهة :الكفاية اإلنتاجية -
ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم  ة الناتجة كلمايحيث ترتفع الكفا ،أخرى عن هذه العملية من جهةٍ 

 .من الموارد
في تنفيذ العمل  بمعنى آخر هي جزء حيوي من اإلدارة تشير إلى العالقة بين العناصر الداخلةأو 
 (.235، صـ8002أبو النيل، ( )المخرجات)نتج النهائي من العمل والم ،(المدخالت)
وبـأكبر قـدر مـن الرضـى  ،هـي تحقيـق أكبـر كميـة إنتـاج ممكنـة: البحاث عّيناةالكفاية اإلنتاجياة لادى  -

 (.متوسط الدرجة الكلية للرضى المهني+ متوسط انتاجية العامل ) مللدى العا
علـى مقسـومًا خـالل الفتـرة المدروسـة  المستهدفة في البحـث نتاج الشركةإمجموع  يه :إنتاجية العامل -

 .متوسط عدد العاملين خالل ذات الفترة
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مجمـوع درجـات اسـتجابات العمــال علـى العبـارات المرتبطـة بمختلـف نـواحي الرضــى  :الرضاى المهناي -
 .المهني المقدمة في االستبانه المخصصة لقياس الرضى المهني في هذا البحث

 
  



 برنامج تدريبي مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية وعالقته بالكفاية اإلنتاجية
 

 نيالفصل الثا
 اإلطار النظري

 
 :السالمة المهنية: أولا 
 .مقدمة -1
 .تعريف السالمة المهنية -2
 .أهداف السالمة المهنية -3
 .أسس برامج السالمة المهنية -4
 .مسؤول السالمة المهنية -5
 .نتائج العمل بنظام السالمة المهنية -6

 :مخاطر العمل: ثانياا 
 .مقدمة -1
 :مخاطر العمل أنواع -2

 .المخاطر البيولوجية -2-1
 .المخاطر البشرية -2-2
 .المخاطر الكيميائية -2-3
 .الفيزيائيةالمخاطر  -2-4
 .المخاطر الهندسية -2-5
  .يقمخاطر الحر  -2-6
 :حوادث العمل: ثالثاا 
 .مفهوم حوادث العمل -1
 .تصنيف حوادث العمل -2
 .المؤثرة في حوادث العملالعوامل  -3
 .المتغيرات الالزم أخذها في االعتبار لتقليص حوادث العمل -4
 .النظريات المفسرة لحوادث العمل -5
 .النتائج االقتصادية المترتبة على حوادث العمل -6

 :التدريب: رابعاا 
 .تعريف العملية التدريبية -1
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 .أهمية التدريب -2
 .التدريب أنواع -3
 .أهداف التدريب -4
 .نتائج التدريب -5

 :الرضى المهني :خامساا 
 .طبيعة ومعنى الرضى المهني -1
 .أبعاد الرضى المهني -2
 .وعناصره مصادر الشعور بالرضى المهني -3
 .تحسين مستوى الرضى المهني لدى العمال -4

 :الكفاية اإلنتاجية: سادساا 
 .مفهوم الكفاية اإلنتاجية -1
 .اإلنتاجيةالعوامل المؤثرة على الكفاية  -2
 .العنصر البشري إنتاجيةطرق قياس  -3
 .العاملين إنتاجيةمشكالت قياس  -4
 .بالرضى المهني اإلنتاجيةعالقة  -5
 .اإلنتاجيةوسائل زيادة  -6
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 :السالمة المهنية: أولا 

 :مقدمة -1
نتج عنه الكثير من  يصناع ر  تطو   حبه منوما ص ،إن التطور التقني الذي شهده العالم       

كامل اللوم هنا وال نضع ، وأخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتها ،المخاطر التي ينبغي إدراكها
فمثاًل قلة ، فقد تلعب ظروف العامل الصحية والنفسية دورًا في زيادة المخاطر ،التطور الصناعي على
يتألم  هوجعل اإلصابة لحدوث ةً قد تكون كافي ،للحظات قليلة وول، من قبل العاملاإلهمال  أو ،هتماماال

اإلحصائيات السنوية  وتدل  . الوفاة إلى حتى أو ،فقده أحد أعضائه إلىوقد تؤدي  ،طويلة لفترات  
ألف  (181)و ،مختلفة صابات  ون إلتعر ضمليون عامل ي (111) :الصادرة عن المنظمات الدولية بأن

 اً خطير  اً حادثو  ،عمل كل ثانية إصابات (4): صاباتمعدل اإلوبذلك يكون  ة؛للوفا منها تؤدي إصابة
 العمل من ورش   أماكنف www.yemen-nic.net) المركز الوطني للمعلومات موقع) ،دقائق (3)كل 

، ةواآلالت الدوار  ،درجات الحرارة العالية :من حيث ،ةطبيعي بيئات غير دتع ،ومختبرات ومصانع
 للغازات وهي كذلك مجمع   ...ذلك إلىوما  ،السريعة، والمواد السامةوالتفاعالت  ،واألجهزة الحساسة

 فرد   المهنية مسؤولية كل   والسالمة. للغاية اً التي قد يكون البعض منها خطير  ،والسوائل والمواد الصلبة
 ،والمواد ،واألدوات ،واآلالت ،األشخاص ومرتبطة بعالقة متعدية مع من حوله من ،في موقع العمل
 .(14صـ ،2116 المغني،) وغيرها ،وطرق التشغيل

 :تعريف السالمة المهنية -2
التي و  ،والطبية الفنية ،الوقائية جراااتواإل االحتياطات جميع :ية بأن هافت السالمة المهنر  ع  
 قبل كافة األخطار من الوقاية وتأمين ،والتجارية الزراعية،و  الصناعية، نتا اإل عناصر حماية تشمل
يجاد ،أمكن ذلك كلما ،وقوعها  تهدد التي ،واألمراض المخاطر أنواع جميع من خالية آمنة عمل بيئة وا 
 (. Benjamin, 2008, p:2) كافة األعمال في وصحة المنتجين حياة

ضمان صحة وسالمة  إلىوالذي يهدف  ،منظ  ط والم  خط  ذلك النشاط الم   :هان  أب يضاً أ ع ر فتوقد 
صاباتو  ،من خالل الوقاية من حوادث ،العاملين في المنظمة عن طريق القيام  ،ومعالجتها ،العمل ا 

 .(256صـ ،2114 الموسوي،)ا والرقابة عليه ،وتنفيذها ،بتخطيط برامج خاصة لهذا الغرض
من المبادئ والقواعد التي يتم بموجبها حماية  مجموعة   :هاها بأن  أما عمر وصفي عقيلي فقد عرف  
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سواا المادية  ،لونهاو االمهن التي يز  أخطارمن  ،وطبيعة أعمالهم ،فئاتهمالموارد البشرية على اختالف 
يمكن  ،وذلك من خالل وضع وتنفيذ ومتابعة برنامج أمن وحماية مناسب ،النفسية أولوجية يزيو الف

منع حدوثها  أو ،لفي مكان العم العاملونلها  تعر ضالتي ي صاباتواإل ،بواسطته تقليل عدد الحوادث
لمعرفة  ،عمل وتحليله أثناا تأديتهم ألعمالهم، ويتم وضع برنامج الحماية عن طريق دراسة كل  

 عقيلي،) ن من حمايتهمك  وتوفير الوسائل التي ت   ،لها الفرد تعر ضيقد التي  صاباتاإل أو ،المخاطر
 (.485صـ ،1888
 المخاطر العاملين من بوقاية الخاصة ةاإلداري جراااتواإل النشاطات تلك: هابأن   أيضاً  فر  ت ع و
 األمراضإصابتهم ب إلى يتؤد قد التي ،العمل أماكن ومن ،لونهاو ايز  التي األعمال عن الناجمة

 .(15، صـ2116 المغني،)والحوادث 
 اإلجراااتمجموعة  :هابأن   على ما سبق خلصت الباحثة إلى تعريف السالمة المهنية وبنااً 

والتي تراعي تأثير  ،العمال والمنشأة على ،من خطر المعدات واآلالت المَطبقة للحد (والقانونية الفنية)
التقليل  منع وقوع الحوادث أو من أجل ،الظروف الفيزيقية للعمل وجوانبه النفسية على سلوك العمال

دون  علىإنتا  أنسبة الوصول إلى في المهني السليم الذي يساعد العمال  الجو من حدوثها، وتوفير
صابات  .حوادث وا 

 :ةالمهني أهداف السالمة -3
 :ـــــــبـهداف السالمة المهنية أتتلخص 

 :باآلتييتم تحقيق أهداف السالمة المهنية في حماية األفراد  :األفراد حماية -3-1
 :وذلك من خالل من المخاطر األفرادحماية  - أ

 إزالة الخطر من منطقة العمل. 
 الخطر إذا لم تتم إزالته تقليل. 
 الكمامات المفلترة - واقيات السمع لتجنب الضجيج :مثل توفير معدات الوقاية الشخصية 

 ...لتجنب الغازات
 .تحقق الوقاية من المخاطر ؛وبيئة عمل آمنةجو مهني سليم، توفير  - ب
 االلتزام وأهمية ،العمل ألداا اآلمنة والطرق باألساليب يتعلق فيما العاملين لدى الوعي خلق -  

 وزيادة، العاملين معنويات رفع وكذلك ،المهنية السالمة تدعيم شأنها من والتي، السالمة بقواعد
 .(16، صـ2116 المغني،) يتهمإنتاج زيادة وبالتالي ؛بأنفسهم ثقتهم

 من المخاطر ،معداتآالت و حماية المنشأة بما تتضمنه من مواد و  من خالل :حماية المنشأة -3-2
 تدفع التي األموال توفير من خالل ،اإلنتا  كلفة تخفيضكذلك و  ،حدوثها كالصدم والحريقالممكن 
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صالح ،ونقل، عال  فيومصار  ،تعويضات :من العمل حوادث وقوع نتيجة  المعدات واستبدال ،وا 
 .(Occupational & safety, 2006, p:16-17) للتلف تعر ضت التي المنشآت أو ،واألجهزة

 :المهنية السالمة برامج أسس -4
 عدد عن النظر وبغض ،معينة أسس على يرتكز أن يجب المهنية السالمة برنامج تحقيق نإ
وفيما يلي عرض ، (1) بالشكل رقم كما هو موضح ،العمل مكان العمل في طبيعة أو ،العاملين األفراد

  .موجز ألسس نجاح برامج السالمة المهنية

 
 (1) شكل رقم

 (.الباحثة مقترح من قبل) نجاح برامج السالمة المهنية أسس
 برامج تنفيذ نجاح أنب العالم أنحاا مختلف في العلمية الدراسات أثبتت لقد :اإلدارة موقع -4-1

ومنها دراسة ساواشا  ،بالموضوع العليا اهتمام اإلدارة مقدار على باألساس يعتمد المهنية السالمة

أسس نجاح برامج 
 السالمة المهنية

 موقع اإلدارة

البيئة السليمة 
 للعمل

 التدريب واإلشراف

مشاركة األفراد 
 العاملين
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 البرامج تنفيذ مسؤولية أنيطت كلما هأن   جدو   حيث ،(2112)الهابيل وعايش ودراسة ( 1888)وآخرين 
 خالل من مكنتي لكونه ل؛أفض بشكل البرامج تحقق تنفيذ كلما ،اإلداري الموقع في أعلى مسؤول إلى

 بعد دقيق بشكل اتنفيذه متابعةو المهنية،  السالمة خطط فرض من ،العليا اإلدارة في اإلداري موقعه
 ذوي من تكليف موقعه خالل من يتمكن كما ؛عقبات من ذلك يعترض قد ما ومعالجة، القراراتخاذ 

 p:8) , 2111,Workانجاحه لضمان البرنامج خطة تنفيذب المستويات مختلف وعلى االختصاص
place health and safety .) 

نجاح برامج السالمة في  اً هام اً دور  توفر شروط البيئة السليمةلإن  :للعمل السليمة البيئة -4-2
 :المهنية، ومن هذه الشروط

 جرااات ،العمل طبيعة االعتبار بعين أخذ قد المنشأة تصميم يكون أن  .المهنية السالمة وا 
 فهام اإلدارة قبل من العمل مخاطر تحديد  الوقائية التدابيرمن خالل  العاملين لألفراد ذلك وا 

 .المرض أو لإلصابة العاملين تعر ض عدم ضمنت والتي ،المتخذة
 وسليم صحيح بشكل   العمل أدااعلى  قدرتهم من التأكد بعد إال األفراد تشغيل عدم ضمان. 
 آلية على العاملين تدريب مع، العمل مواقع في واالنفجارات الحريق من الوقاية وسائل توفير 

 .استخدامها
 للمعدات واآلالت واألجهزة، والمحافظة عليها دورية صيانة. 
 ا ترتيبه حسن وكذلك، واألدوات واألجهزة األماكن نظافة يعني وهذا العامة، النظافة تأمين

 .وصيانتها
 الخطرة المواد ولاتد عند وكذلك ،بالعمل البدا عند السليمة الوسائل توفير يتم أن. 

وسعداهلل وكانتين ( 2114)ومنها دراسة باكير  الدراسات معظم تشير :اإلشرافو  التدريب -4-3
 قبل من السالمة تدابير خاذات   دمـع هو ،وادثــالح وقوع في الرئيسة األسباب أحد أن إلى ،(2118)

 لعدم أو ،بالعمل المباشرة قبل عليها تدريبه عدم أو ،بها معرفته لعدم إما ذلك عزىوي   العمل، أثنااالفرد 
 التدريب أسس أن على يتم التأكيد ولهذا العمال، قبل من الوقاية تدابير تنفيذ على اإلشراف استمرار
 :يلي ما تتضمن يجب أن واإلشراف

  له المناسب الموقع في الجديد الفرد عيينت. 
 الصحيح العمل أسلوب على الجديد الفرد تدريب. 
 العمل أداا حسن مراقبة راستمرا. 

 أن   من رغمعلى ال :برامج السالمة المهنية وتحقيقها وضع في العاملين األفراد مشاركة -4-4
 العاملين األفراد إشراك أن   إال ،اإلدارةعاتق  على تقع العمل موقع في المهنية السالمة تحقيق مسؤولية

يساهم في زيادة التزامهم بتنفيذ هذه البرامج،  ،وضع وتنفيذ برامج السالمة المهنية في مع اإلدارة
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 برنامجمن نجاح  األولى بالدرجة المستفيدة المجموعةذلك باعتبارهم و . وبالتالي ضمان فعاليتها
 .(8-6، صـ2112 الهابيل وعايش،) المهنية لسالمةا

 :المهنية السالمة مسؤول -5
 .المهنية السالمة مقتضيات بتوفير يتعلق ما على كل اإلشراف إليه عهدي   الذي الشخص هو

 :وهما ،ةالمهني السالمة عن المسؤول الشخص اختيار عند أساسيين عاملين مراعاة ويجب
 المطلوب والتدريب المؤهالت. 
 المهنية السالمة لبرامج والتنفيذ التخطيط على القدرة. 

 :باآلتيتتلخص  :المهنية السالمة مسؤول ماومه واجبات -5-1
 .الخطر مواطن واكتشاف العمل أماكن على المنتظم التفتيش -أ 
 .العمل حوادث في التحقيق -ب 
 .المناسبة الشخصية الوقاية معدات اختيار على اإلشراف -  
 .حول مخاطر العمل الوقائية الثقافة نشر على العمل -د 
 .العمل حوادث عن دقيقة اتاإحصاإجراا  -ه 
 .المهنية السالمة لجنة في االشتراك -و 
 ةـــالمــــــالس ةــــــلجن لــــــقب نــم ةر ـ ــقالم   ةــــالمهني ةـالمــــــالس جـــــرامـــب ذــــــتنفي ىــــعل رافـــــــاإلش -ز 

 (.p:3) ,2118 ,Collyer المهنية
 ةنآم العمل ظروف جعل هي اللجنة هدافأ أهمإن   :ووظائفها المهنية السالمة لجنة دافأه -5-2

من خالل  العمل ألخطار العاملين تعر ض بمنع الكفيلة االحتياطات ووضع، العاملين لجميع
 :التالية الوسائل

 .عملية لكل وآمنة سليمة تشغيل تعليمات ووضع ،المنشأة في الجارية العمليات تحليل -أ 
 .السليمة الفنية العمل طرق على العاملين تدريباإلشراف على  -ب 
 .المختلفة العمل وسائل على المستمر الدوري التفتيش -  
 .واآلمنة الصحية العمل بيئة لتهيئة والالزمة الضرورية االحتياطات وضع -د 
 .تكرارها عدم لتأمين الجذرية الحلول ووضع ،الحوادث أسباب دراسة -ه 
 .العمليات من عملية لكل المناسبة الواقية المالبس اختيار -و 
 .المهنية للسالمة الالزمة الميزانية إعداد في المشاركة -ز 

تحقيق السالمة المهنية يرتب على العامل  إن   :المهنية السالمة تحقيق في العامل مسؤولية -5-3
 :بعض المسؤوليات منها
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 .تنفيذها في وناالته أو مخالفتها وعدم ،له المعطاة واإلرشادات التعليمات باعت  اب العامل التزام -أ 
 .المهني المرض أو اإلصابة بلتجن   ،بها فالمكل   المهام بتنفيذ القيام عند والحذر الحيطة خذأ -ب 
 على ديالتأك مع) ذلك يتطلب عمل بكل القيام عند الشخصية الحماية وسائل بارتداا االلتزام -  

 (.ذلك العمل صاحب أهمل إذا ،له المطالبة بتأمينها في العامل حق  
 .(5صـ ،2111 الحادي،) .وقوعها لتالفي الخطر بمكامن المشرف أو العمل صاحب إبالغ -د 

 :نتائج العمل بنظام السالمة المهنية -6
 ،مباشرة :عدة نتائج يؤدي إلى ،وسبل تالفيه ،في العمل الخطرمكامن ف العامل على عر  تَ إن 

 .مباشرةوأخرى غير 
 :مباشرةالنتائج ال -6-1

   للعمال المهنية األمراضالعمل و  إصابات من الحد. 
 الحوادث والكوارث الناتجة عن العمل في المنشأة التقليل من. 
 المهنية السمعة للسالمة الجيدة اإلدارة تخلقإذ  ؛والعاملين اإلدارة بين اإلنسانية العالقة تدعيم 

َفاااأل األفراد استقطاب عنها ينتج السمعة هذهو  المنافسين، جاهت  ا للمنظمة الجيدة  واالحتفاظ ،كف
 . الكفااات بأفضل

 :مباشرةالير غ نتائجال -6-2
 حافظ على األيدي الماهرة التي تساهم والحوادث ي اإلصاباتمن  الحد  إن : ارتفاع اإلنتاجية

 .في زيادة اإلنتا 
 هو أقل بكثير من ،السالمة المهنية في المنشأةالمبلغ المصروف على  إن  : خفض النفقات 

 .عمل إصاباتحدوث  صرفه في حالالمتوق ع المبلغ 
 نتيجة سوا اآلالت المتضررة  إصالحعلى إن المبالغ التي تصرف : خفض نفقات اإلصالح

 .ةشراا آالت جديدك منها بجوانب أخرى االستفادةيمكن  ،االستخدام

 :ب عاميتعق
العامل بكل  ةبعالق في العمل تتأثرلسالمة المهنية ا تحقيقعملية على ما سبق يمكننا القول بأن  بنااً 

  .اإلنتا عن أهميًة قل يال  وتحقيقها... فراد وآالت ومعداتما هو موجود حوله في بيئة العمل من أ
متابعة  اإلدارةكما يجب على  ،يجب على العاملين معرفتهاووسائل أنظمة وقوانين  المهنية للسالمةأن  و 

لتالفي مخاطر العمل والحوادث التي  ،تدريب العاملين والعمل على، زهااو بتجالسماح  وعدم ،تطبيقها
بأقل قدر من الحوادث  ،بهدف الوصول إلى سوية إنتا  عالية ؛قد تحدث في بيئات العمل المختلفة

 .واإلصابات
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 :العمل مخاطر: ثانياا 

  :مقدمة -1
الصناعيين والعمال بأن مخاطر العمل تنحصر بالمخاطر التي ترى بالعين المجردة  يعتقد معظم

لكن الصحيح بأن مخاطر بيئة العمل  ،ومخاطر التمديدات الكهربائية ،فقط مثل المخاطر الميكانيكية
خبرة كونها تحتا  إلى ًا، ر األكثر خطرى بالعين قد تكون المخاطر التي ال ت  ال بل أن   نوعة،كثيرة ومت

لذا يجب فهم طبيعة هذه المخاطر  .قد تكون معظم اإلصابات بنتيجتهاوالتي  ،والسيطرة عليها معرفتهال
دراكها من حيث الت واختيار الطريقة  ،وتقييمها، ورصدها صنيف؛ مما يسه ل علينا عملية مراجعتها،وا 

 .ومحتوياتها والمنشأة ،وحماية العمال ،للسيطرة عليها ألنسبا

   :اطر العملأنواع مخ -2
كما هو  ،لها العاملون في المنشآت الصناعية إلى أقسام رئيسة تعر ضقسم المخاطر التي يت  

:وفيما يلي عرض ألنواع مخاطر العمل ،(2)موضح بالشكل رقم 

 
 (2)شكل رقم 

 (.مقترح من قبل الباحثة) أنواع مخاطر العمل

  مخاطر
 العمل

  البيولوجية
 (الحيوية)

 البشرية

 الكيميائية

 الفيزيائية

 الهندسية

 الحريق
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 للطفيليات، المهني تعر ضالبيولوجية نتيجة التنشأ المخاطر  (:الحيوية)المخاطر البيولوجية  -2-1
فرازاتها السامةعديةالم  الدقيقة الحية للكائنات و   أو ،، وتنتقل الفيروسات والجراثيم عن طريق العدوى، وا 

 .من تلوث المكان وأ ،الطعام
 :نوعين إلىقسم المخاطر البيولوجية وت  

في مجال العمل الطبي للمخاطر البيولوجية عن  ونالعامل تعر ضي: مخاطر العمل الطبي -2-1-1
 :طريق

 بر واألدوات الحادة الملوثةوخز اإل. 
 واللمس العدوى المباشرة عن طريق التنفس. 

 : ث من خاللالعامل للتلو   تعر ضيمكن أن ي: مخاطر العمل العادي -2-1-2
  ًما تكون ملوثة الوخز والجروح من أدوات العمل الحادة التي عادة. 
  بأيدي ملوثة أو ملوثة أماكناألكل في. 
 ولم يتم تنظيفها بشكل جيد ،العدوى في الحمامات والمغاسل من عامل مريض استعملها. 
 التنظيف أو ،الخزانات غير النظيفة المستعملة للشرب وأ ،مصادر المياه. 

العامل هو مصدر الخطر األساسي وقد في كثير من األحيان يكون : المخاطر البشرية -2-2
 :بكوارث ال ت حمد عقباها، ومن مخاطر العنصر البشري ما يلي يتسبب

 ؛ز اهتمامه على أشياا أخرى غير العملالعامل المهمل والالمبالي يرك  : اإلهمال والالمبالة -2-2-1
زمالئه  تعر ضويمكن أن يكون  ،وقد يعرض بعض زمالئه للخطر بشكل أكبر ،مما يعرضه للخطر

 لجمع البرادة من األرض،عامل إن إهمال المثاًل فببعضها البعض، مرتبطة الاألعمال في  للخطر أكبر
صابتهم نزع الحواجز الواقية عن اآلالت )ذلك خرى على األمثلة ومن األ .قد يؤدي إلى تزحلق زمالئه وا 

وقوف العامل   -وضع األدوات في غير األماكن المخصصة  –إجراا الصيانة أثناا تشغيل اآللة  –
كالدفع بجانب  الئهمع أحد زم املمزاح الع - كأسفل رافعة أو أرضية غير ثابتةفي أماكن خطرة 

 .(p: 132,1881 ,Wood.k ) (حافة أو آلة
 تؤثر الحالة الصحية السيئة للعامل على أدائه وكفااته في تنفيذ :السيئة الحالة الصحية -2-2-2

 . ضه للمخاطرالعمل، مما قد يعر  
 ؛وعدم التركيز ،االنتباهالحالة النفسية السيئة للعامل تؤدي إلى تشتيت إن  :الحالة النفسية -2-2-3

 .مما قد يعرضه للمخاطر ،وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات اإلنتا 
 وبشكل   ،طويلة زمنية   ولفترات   ،إن قيام العامل بتنفيذ أعمال مجهدة :التعب واإلجهاد -2-2-4

 .ه لحوادث العملتعر ضمن نسبة بالتالي ويزيد  ،ويؤثر على أدائه ،يعرضه للتعب واإلجهاد ؛مستمر
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أو ممن نقصت  ،إن تشغيل العمال الذين لديهم عيوب خلقية في الحواس :عيوب الحواس -2-2-5
يتوجب على صاحب العمل اختيار العامل ، لذا نتيجة العمل يعرضهم للمخاطر مبعض حواسه

أعمال ب للقيامذوي الحواس الضعيفة يين العمال وتع ،الصحيح جسديًا للعمل على اآلالت الخطرة
 :أمثلة على ذلك .بسيطة تناسب قدراتهم

 يؤدي إلى عدم التمييز بشكل  جيد، مما قد يعرض العامل لإلصابة من : ضعف البصر
 .األجزاا الدوارة لآلالت

 يمكنه يؤدي إلى عدم تمييز العامل لألصوات غير الطبيعية في اآللة، مما ال : ضعف السمع
 .وله إلى خطر على اآللة والعامل معاً حمن تدارك العطل قبل استفحاله، وت

 يؤدي إلى عدم الشعور بتسر ب الغازات وأبخرة المواد الكيماوية: ضعف حاسة الشم. 
تعتبر الخبرة في العمل من أساسيات الحماية من المخاطر، ويمكن : الخبرةالتدريب و قلة  -2-2-6

جرى للعمال قبل والتي ت   ،ندوات التوعية وحلقات التدريب على العملالخبرة من خالل  أن تكتسب
العمال من أجل  وكذلك يجب متابعة تدريب(. Vredemburgh, 2002, p:22)العمل  تسلمهم

 .عند تنفيذ ذلك العتماد على الخبراا منهممع ا تحسين مهاراتهم
 على كيميائية مواد استنشاق نع تنتج إن الكثيير من األمراض المهنية :المخاطر الكيميائية -2-3 

خطورة التعر ض  درجة ترتبطو  المواد، لهذه الجلد مالمسة منأو  أدخنة، غازات، أتربة، أبخرة، شكل
 .لها تعر ضال ومدة المادة، تركيز درجةب الكيميائية للمواد

 :بإحدى الطرق التالية اإلنسان جسمإلى  الكيميائية المواد وتدخل
 جسم اإلنسان إلى الضارة الكيميائية المواد لدخول طريق أسرع وه: االستنشاق. 
 والعينين الجلد خالل من :االمتصاص. 
 البلع. 
 الخاطئ الحقن. 

 .وهي إما مواد صلبة أو غازات وأبخرة :بالهواء الكيميائية ثاتالملو   أنواع
 :إلى وتنقسم: الصلبة المواد -أ 

ي العضوية، وه وغير العضوية المواد وطحن تفتيت عمليات من تنتج صلبة موادهي  :ةترباأل  -1
 .الرئتين الهوائية داخل الحويصالت في تترسب أن الممكن من حيث ،بالصحة جداً  ضارة

 تنتج منو  للتكثيف، الصلبة المواد تبخر من الناتجة المواد تعر ض نتيجة تتكون :دخنةاأل -2
 .المعادن النصهار نتيجة اللحام عمليات

 من الناتجة األبخرة تكثيف من وتنتجو، بالج العالقة السوائل من قطرات عن عبارة هي :الرذاذ -3
 .الدهان رش الكهربائي وعمليات الطالا عمليات في األحماض رذاذ أمثلتها ومن ،السوائل
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، ألياف األسبستوس أمثلتها ومن بعدة مراة، قطرها من أكبر طولها صلبة موادهي  :ليافاأل  -4
 .جالس والفايبر

 إلى مالالع تعر ض إلى ،الكيميائية الصناعات وخاصةً ، الصناعات أدى تقدم :واألبخرة الغازات  - ب
ن تقدم الصناعة . وقائية تخذ إجراااتت   لم ماتهم، صح على تؤثر التي واألبخرة الغازات من لعديدا وا 

 :نذكر منها ، والتيواألبخرة الغازات مصادر تعدد وتطورها أدى إلى 
 استخدام مثل ،الصناعية العملية في ليةأو  كمواد لألبخرة المنتجة المواد أو الغازات استخدام 

 . الحشرية المبيدات صناعة في الكربون كلوريد ورابع الكلور
 ت المذيبا استخدام مثل ،الصناعية العملية في لألبخرة المنتجة المواد أو الغازات استخدام

 . التنظيف في العضوية
 لأو  تصاعد مثل الصناعية العملية أثناا أو ،النهائي المنتج مع واألبخرة الغازات تصاعد 

 .البترول تكرير في الهيدروجين وكبريتيد ،الكبريت أكسيد وثاني ،الكربون أكسيد
 أكثر خطورة وأبخرة غازات منتجةً  ،الهواا في الخطرة غير واألبخرة الغازات بعض تفاعل ،

 . ةمي  الس   شديدال الفوسيجين غاز المكونة الهيدروكربونات أكسدة مثل
 : إلى زيولوجييالف تأثيرها حيث من واألبخرة الغازات وتنقسم

 ضررهايتجلى و ن، الكربو  أكسيد ثاني مثل بسيطة خانقة وأبخرة غازات منها: خانقة وأبخرة غازات -1
 الكلور مثل التنفسي، والجهاز العين اللتهابات المسببة الغازات منها و كسجين،و األ زترك   من الحدي ف

 . زونو واأل والنشادر
 الرصاص أبخرة ومنها ،المختلفة الجسم بأجهزة ضار تأثير ذات هي :غازات وأبخرة سامة -2

 مع يتحد الذي الكربون أول أكسيد مثل كيميائياً  خانقة وأبخرة وغازات سفور،و والف والخارصين
 نقل أنزيمات يثبط الذي السيانور غاز وكذلك .وظيفته أداا من كسجينو األ ويمنع الدم هيموجلوبين

 . الجسم أنسجة ىإل الدم من كسجينو األ
 الكلوروفورم مثل ،الهضمي الجهاز على تؤثر أن ويمكن رمخد   تأثير ولها: غازات وأبخرة ُمخّدرة -3

 . الهيدروجين وكبريت
مديرية التدريب ) والبنزيدين والهيدرازين نيلينألا أبخرة مثل :للسرطان مسببة بخرةأو  غازات -4

 .(18-13، صـ2111، 58السلسلة الثقافية  والتوجيه للدفاع المدني،
 :وهذه المخاطر هي :المخاطر الفيزيائية -2-4
 علىلت أثر درجات الحرارة و االتي تن بحاثتشير نتائج األ :(السخونة والبرودة)الحرارة  -2-4-1

 عنواضح عند درجات الحرارة العالية التي تزيد  انخفاض أداا العاملين بشكل   إلى ،األداا المهني
 أوسواا كان ذلك في العمل اليدوي  ،درجة فهرنهايت (32)التي تقل عن  أو ،درجة فهرنهايت (81)
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لدرجات حرارة مرتفعة قلياًل لفترات طويلة قد  تعر ضأن ال إلىوهناك أيضًا ما يشير  ،العمل الذهني
 ،ريجيو)وذلك بسبب تعب العاملين وشعورهم بالضيق واالنزعا   ،بطريقة سلبية اإلنتاجيةيؤثر على 

ضرورة توفير األشعة الكافية  إلىقد انتبهت المؤسسات الصناعية والتجارية فولذلك (. 581ـص ،1888
بشكل فيمكن تعويضه بإخرا  العمال و في حال صعوبة ذلك .من حرارة الشمس خالل ساعات العمل

 (.58ـص  ،2112 ،نصر)شاق الهواا النقي أشعة الشمس واستن إلىمتكرر 
مسألة  ،وهناك عدة عوامل تجعل من عملية تفسير أثر درجات الحرارة على األداا المهني

 :تتلخص بالتاليو  ،صعبة وليست بالعملية السهلة والمباشرة
 .المنخفضة جداً  أوالتأقلم مع درجات الحرارة العالية على قدرة العاملين  -أ 
 .البرودة الشديدتين أوللحرارة  تعر ضطول فترات ال -ب 
 .الفروق الفردية في القدرة على التحمل -  
 (.581ص ،1888 ،ريجيو) األفرادنوع المالبس التي يرتديها  -د 

 ،ألعمال البدنيةفي ا خاصةً و  ،اإلنتا زيادة في  إلىن تحسين شروط التهوية يؤدي أب دَ ج  وقد و  
ح الكهربائية لمدة ستة أسابيع بهدف دراسة و اقاموا فيها بتشغيل المر  ،وآخرين Wyattوايت ففي دراسة 

قد ارتفع  اإلنتا فوجدوا أن  ،في مصنع للنسيج خالل شهور الصيف اإلنتا تأثير حركة الهواا على 
 (.863ـص ،2115 ،النيل وأب)ح و اقبل تشغيل المر  اإلنتا مقارنة ب

بأن الحرارة المرتفعة والهواا الراكد يخالن  ،لوالية نيويوركنته بحوث لجنة التهوية التابعة وهذا ما بي  
 .(1)الجدول رقم ه بدني وذلك ما يوضحبالعمل ال

 ( 1) الجدول رقم 
 تأثير درجة الحرارة وحركة الهواء في العمل البدني 

درجة الحرارة 
 نوع الهواء (فهرنهايت)

 وحدات العمل
 المثلى

انخفاض اإلنتاج 
بسبب الهواء 

 الراكد

انخفاض اإلنتاج 
بسبب الرتفاع في 

 درجة الحرارة
- -  %111.11 نقي 68
-  %8.8 %81.1 راكد 68
 %14.8-  %85.2 نقي 25
 %14.8 %8.1 %26.1 راكد 25

 (.121ص ،1884 ،المشعان): المصدر
 ،(%8) الـ تقاربإذ يخفضه بنسبة  ،اإلنتا يتبين مدى تأثير سوا التهوية على السابق ومن الجدول 

ن أفضل درجة حرارة أن بويتبي   معدل اإلنتا ، علىكما يتضح أيضًا مدى تأثير ارتفاع درجة الحرارة 
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 .اإلنتا من  (%111)فهرنهايت مع الهواا النقي حيث تحقق  (68)هي 
ويجب توفير االحتياجات التي تسمح للعامل بأداا وظيفته دون حدوث مضاعفات تحت درجات 

 .الجهد المبذول وطبيعة العمل وتتناسب مع ،حرارة عالية
 :هناك عدة عوامل تؤثر في التوازن الحراري وهيو 

  اإلشعاعات الرطوبة، درجة حرارة الهواا،: مستويات الحرارة. 
 نتا و  ،نتج الحرارةإن اإلنسان بطبيعته ي  : االستقالب وحريرات العمل يتناسب هذه الحرارة  ا 

صرف ل وهي نتيجة   ،وتسمى هذه العملية باالستقالب ،يمارسها طردًا مع النشاطات التي
 .الحريرات

 نتيجة تيارات الحمل  أو ،الصناعية أو ،وهي عبارة عن سرعة الهواا الطبيعية: حركة الهواا
 .الحراري

 تأقلم األشخاص مع تقلبات درجات الحرارة: التأقلم. 
 البارد أو ن الوسط الحار  لعزل الجلد ع اً إضافي اً ل المالبس المناسبة حاجز شك  ت  : اللباس. 
 لون الجلد : مثل ،ال بالتوازن الحراريبشكل فع   تؤثر العوامل الشخصية: العوامل الشخصية– 

 .الحالة الصحية والنفسية –العمر  -الجنس  –ق التعر  
 ولكن هذا  ،صغير فيمكن تحقيق التوازن الحراري تعر ضعندما يكون زمن ال: تعر ضزمن ال

 .التوازن يختلف مع طول الزمن
 :وطرق الوقاية منها التأثيرات المختلفة لدرجات الحرارة المرتفعة على جسم اإلنسان -أ 

 :هي المختلفة لدرجات الحرارة المرتفعة على جسم اإلنسانالتأثيرات 
 اإلغمااة الحرارية.  
 الجلدية االلتهابات.  
 ضربة الشمس.  

 : فهي والحماية من التعر ض لدرجات الحرارة المرتفعةطرق الوقاية أما 
 عزل العمليات التي تنتج عنها حرارة عالية. 
  والسوائل الساخنة بمواد عازلة ودهانات  ،ومواسير البخار ،والغاليات ،فرانطح األأستغطية

 .تغليفها أو ،عاكسة
  الصلب أو األلمنيومبحواجز عاكسة مثل  اإلشعاعحجب مصادر. 
 عية لمصادر انبعاث الحرارةالموض التهوية. 
 تهوية مكان العمل بفتحات تسمح بمرور الهواا البارد. 
  على امتصاص العرقلمالبس المناسبة التي تساعد اارتداا العامل. 
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 :وطرق الوقاية منها على جسم اإلنسان نخفضةالتأثيرات المختلفة لدرجات الحرارة الم  - ب
 :هي على جسم اإلنسان نخفضةالمالتأثيرات المختلفة لدرجات الحرارة 

 األطراف في ووعائية عصبية اضطرابات. 
 عضلية لتقلصات تؤدي قد والتي اً جد بارد لمكان الدخول عندوتحصل : الباردة الصدمة. 
 وغيرها البرد نزالت مثل المزمنة األمراض. 

 الباردة العمل مناطق أن حيث :فهي نخفضةالم طرق الوقاية والحماية من التعر ض لدرجات الحرارةأما 
 :يمكن اللجوا إلى التالي لذا ،كالبرادات ،فيها الحرارة درجات زيادة يمكن ال إجبارية عمل مناطق هي

 العمل ماكنأل المناسبة الواقية األلبسة تأمين. 
 الخارجي والجة، و الحرار  درجة المنخفضة الغرف بين وسيطة غرف تأمين. 
  الداخل من الفتح سهلة أقفال ذات الباردة الغرف تكون أن. 
 الباردة الغرف داخل العمال مراقبة. 

إن اإلضااة الجيدة تعني تزويد مكان العمل بكمية الضوا المناسبة وبالتوزيع  :اإلضاءة -2-4-2
المطلوب، أي مراعاة انتشار الضوا، بحيث ال توجد مساحات قاتمة وأخرى شديدة اإلضااة، حيث 

، فالضوا يعتمد على صعوبة المهمة ودقتها، فالمهمات التي المطلوبمالئمة الضوا لنوع العمل يجب 
 (. (Stephen, 1998, p:17تنجز لياًل تحتا  إلى إضااة أكثر من التي تنجز نهارًا 

مكان  أوود المصنع إذا ما ز   يزيد والتعب ينخفض،يمكن أن  اإلنتا أن بينت الدراسات لقد 
ومن هذه الدراسات ما قام به هس . وزالت اإلضااة المتوهجة والظالل الكثيرة ،العمل بإضااة طبيعية

 فروق   حيث ثبت أن التغيرات في اإلضااة ينتج عنها مباشرةً  ،Hess and Handirsonوهندرسون 
 ،2115 ،النيل وأب) اإلنتا فوجد أنه بزيادة اإلضااة الصناعية يزداد  ،عند العمال اإلنتا في 
ح تلك الزيادة بين و اوتتر  ،يزداد مع زيادة اإلضااة اإلنتا بأن Luchiesh جد لوكيش وقد و (. 858ـص
 ،ماير)كبير على نوعية العمل الذي يؤديه العمال  مع العلم بأن هذه الزيادة تعتمد بشكل   ،(8-22%)

أن ل و اوقد ح ،ثر اإلضااة في أداا العمالأه بدراستهم ؤ وزمال ول التون مايو اوتن(. 224ـص ،1862
 أو ،في مساعدة اً كبير  اً ووجد أن لمستوى اإلضااة دور  ،العالية نتاجيةيحدد مستوى اإلضااة األمثل لإل
 ،ريجيو)ولكن المسألة تعتمد على نوع الواجبات التي يؤديها الفرد  ،تعطيل القيام بمعظم الواجبات

 (.528ـص ،1888
 :العين على اإلنارة تأثير

 العين إرهاق إلى يؤدي ،عالية إنارة إلى العمل حاجة مع ضعيفة إنارة وجودإن   :الضعيفة اإلنارة -أ 
 ألم - الصداع :مثل حادة تأثيرات يسبب قد طويلة لفترات في مثل هذه الظروف العملاستمرار و 
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 .القرنية حول احتقان - الدائم العين
 أمراض عينية إلى المعادن لحام عمال مثل المبهر للضوا العين تعر ض يؤدي: القوية اإلنارة -ب 

 (.التهاب العين)مثل  خطيرة
وهذا موضح  ،شدة الضوا تختلف باختالف نوع العمل وخصائص العامل الواقع إن   وفي

وأيضًا كلما زاد  ،في األعمال الدقيقة اإلنتا بأن شدة الضوا تزيد من دقة تبي ن وقد  ،(2)بالجدول رقم 
وليست شدة اإلضااة هي العامل الوحيد الذي ينبغي  .إضااة أشد إلتقان عمله إلىعمر العامل احتا  

فكلما كان  ،تجانس توزيع الضوا ووه ،أهميةعنه بل هناك عامل آخر ال يقل  ،مراعاته في بيئة العمل
عتبر لون اإلضااة كما ي   .نتا كان ذلك أنسب لإل ،الضوا موزعًا توزيعًا عاداًل على أجزاا بيئة العمل

ون ــن لـًا مـــفكلما كان لون اإلضااة مقترب ،شدتها وتجانسها إلىباإلضافة  تا ،اإلنهامًا في تأثيره على 
 (.113-112ـص ،1884 ،المشعان)ل ــك أفضــان ذلــك( األبيض)ار ــوا الطبيعي للنهـالض

 (2)جدول رقم 
 المختلفة األعمال لتنفيذ المطلوب اإلضاءة مستوى

 أمثلة Lx  اإلضاءة مستوى العمل مهمة
 والمستودعات التخزين غرف 80-170 عامة

 خراطة – نجارة ورشات – تحزيم 200-300 متوسطة الدقة
 الدقيقة التجهيزات تركيب -وكتابة قرااة 500-700 أعمال دقيقة

 الساعات صيانة – والهندسي الفني الرسم 1000-2000 أعمال دقيقة جداً 
  nic.net-www.yemen .اليمنية، الجمهورية المركز الوطني للمعلومات موقع: المصدر

التي تؤدي إلى تشتيت االنتباه، وقد تحول دون  ةهو تلك األصوات غير المرغوب :الضجيج -2-4-3
 (. 582، صـ1888ريجيو، )قيام المرا بواجباته بكفااة 
نتاجو  ،تأثير سيا على العامل اذوي عتبر الضجيج   : رئيسين هما سببين إلىويرجع ذلك  ،ها 

 .ستياااالو  ضيقال لهسبب للعامل، وي   مصدر إزعا : الً أو 
 العمل  كفااته في، مما يؤدي إلى تراجع في إنتا  العامل و لالنتباه والتركيز اً مشتت عامالً  كونه: ثانياً 
 (.121ـص ،1884 ،المشعان)

األمر  بعض،البين العاملين مع بعضهم  في ما تصالفي االر الضوضاا أيضا ً ويمكن أن تؤث  
وتقليل عدد  ،اضطراب في عملية تنسيق النشاطات الخاصة بالعمل أوالذي قد ينتج عنه حدوث خطأ 

ظهور مشاعر عدم  إلىوهذا يؤدي في النهاية  ،مرات االتصال االجتماعي بين العاملين في بيئة العمل
ادة معدالت الحوادث في المصانع التي تتميز بدرجة أدلة على زي وهناك أيضاً  .الرضى عند العاملين

http://www.yemen-nic.net/
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 (. 584ـص ،1888 ،ريجيو)ضوضاا عالية 
نتاجو  العمال نشاط الضجيج على ينحصر تأثيروال   الطويل المدى علىيسبب بل  ،يتهم فحسبا 

 .الكامل الصمم إلى ينتهي ربما ،السمع قوة في تدريجي ضعف
 :لهذا الضجيج أنواعوهناك عدة  
 أن التغيرات فيه خالل فترة المراقبة شبه  أو ،اً ويكون مستوى الضجيج ثابت: المستمر الضجيج

 .معدومة، مثل محرك المولد الكهربائي
 ويكون مستوى الضجيج على شكل دفعات متكررة الحدوث، كما في : الضجيج النبضي

 .الهيدروليكيةالمطرقة 
  يعود  ثم ما يلبث أن ،الضجيج فجأةويرتفع هنا مستوى : النادر حدوثه أوالضجيج المتقطع

 .للوضع الطبيعي دون تكرار، مثل صوت تفجير الصخور في مقلع حجر
 :العربية العمل منظمة قبل من المعتمدة الحدود العتبية( 4)و( 3)ويبين الجدوالن التاليان رقم 

 (3)جدول رقم 
 المستمرة للضجة العتبية الحدود

 80 85 90 95 100 105 110 115 (dp)مستوى الضجيج 
 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 (ساعة) التعّرض فترة

  www.safety-eng.comالمهني  والصحة السالمة موقع: المصدر
 (4)جدول رقم 

 المتقطعة للضجة العتبية لحدودا

 150 145 140 135 130 125 120 110 (dp)مستوى الضجيج 
 30000 10000 3000 1000 300 100 30 10 (يوم)المسموح  التكرار

 .نفسه المصدر السابق: المصدر
ن أن الضوضاا المتقطعة أكثر ضررًا تبي   ،جريت في هذا المجالومن خالل البحوث التي أ   

ف د عليها الفرد ويتكي  ن الضوضاا المتواصلة ال يلبث أن يتعو  إإذ  ،من الضوضاا المتواصلة اإلنتا ب
 ،المشعان)المرتفعة والمستمرة الصمم بالنسبة لطبقات صوتية معينة  وقد تحدث األصوات .معها

فقد وجد مجلس  ،كذلك يتوقف أثر الضجيج على نوع العمل الذي يؤديه الفرد(. 121ـص ،1884
 ،على األعمال الحركية البسيطة بحوث الصحة الصناعية في بريطانيا أن الضوضاا ال تؤثر كثيراً 

درجة  إلىألن األعمال المعقدة تحتا   ؛في األعمال الصعبة المعقدة نتاجيةاإلولكنها تقلل من الكفااة 
  .(52ـص ،2114 ،العيسوي)عالية من التركيز 



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج
 

 

11 

 

 :التأثيرات الصحية للضجيج -
  الدائم أوفقدان السمع المؤقت. 
 التأثير على نفسية العامل وسلوكه . 
 رابات النومطإض . 
 مكانية ارتفاع ضغط الدم  .تأثر القلب وا 

 :يمكن السيطرة على الضجيج من خالل :السيطرة على الضجيج -
اختيار موقع المنشأة بحيث ال يكون هناك ضجيج خارجي مرتفع : اختيار التصميم الصحيح -1

العمل على شراا آالت ذات ضجيج و  ،ووضع مولدات الكهرباا في غرفة خاصة بعيدة عن المنشأة
 .منخفض

صالحو  ،صدر الضجيجيتم تحديد م: السيطرة من المصدر -2 تعديل  أو ،العطل في حال وجوده ا 
استبدال أطراف جهاز الحدف في آالت  أواالحتكاك  أماكنكتزييت  ،اآللة بحيث يتم تخفيض الضجيج

 .بمواد مطاطية بداًل من البيكاليت مثاًل، النسيج
وعند  ،في غرفة خاصة بعيدة عن صالة العمل اً عزل اآللة التي تصدر ضجيج: العزل واالحتواا -3

 .جزا اآللة الذي يصدر الضجيج بواسطة حاجز أو ،عدم إمكانية عزلها يتم احتواا اآللة
مثل المطاط يمكن أن يخفف إن تغطية الجدران بمواد ماصة للضجيج : المواد الماصة للضجيج -4

 .الضجيج
على  المتوجب استخدامه عند استحالة السيطرةوتعتبر خط الدفاع األخير : واقيات السمع -5

 :وفيما يلي أمثلة عنها ،الضجيج
 سدادات األذن. 
 كاتمات الضجيج القوسية. 
 الخوذة الواقية للضجيج. 

 ،جسيمات من مصادر طبيعية أوإصدار طاقة على شكل أموا   وهاإلشعاع  :اإلشعاعات -2-4-4
 .صنعية أو

 :لمصادر االشعاع تتلخص بالتالييوجد عدة أنواع  :مصادر اإلشعاع
 :مصادر طبيعية -1
 .نفجارات الشمسيةمن اال وأالتي تنشأ بين النجوم في الفضاا الخارجي  :أشعة كونية -أ 
بفعل وجود بعض المواد المشعة في الصخور  ،وسطحها ،منبعثة من باطن األرض :أشعة أرضية -ب 
وغاز الرادون المشع الذي يتسرب من األرض في كل أنحاا العالم بفعل تفكك  ،واليورانيوم ،البوتاسيومك

 .بعض الفلزات المشعة كاليورانيوم
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 :مصادر صنعية  -2
 .أجهزة توليد األشعة السينية -أ 
وث الصيدلة اإلشعاعية، ــة، بحـــوويــاا النـــر الفيزيــمخاب :في مجال التعليم والبحث العلمي -ب 

 .التطبيقات الزراعية
 :طبيةمصادر   -3
 .تطبيقات إشعاعية تشخيصية وتداخلية -أ 
 .معالجة إشعاعية -ب 
 .طب نووي -  

 .المفاعالت والتفجيرات النووية  -4
 .الممارسات اإلشعاعية في المجال الصناعي والزراعي -5
 .تصوير إشعاعي صناعي -أ 
 .سبر آبار -ب 
 .مقاييس نووية -  
 .مقاييس رطوبة وكثافة -د 

 :، وهمانوعين إلىيقسم اإلشعاع من حيث تأثيره على اإلنسان والبيئة  :اإلشعاع أنواع
األعضاا  موجة طويلة، وتعتبر العين أكثرو التي تتميز بتردد منخفض  :اإلشعاعات غير المؤينة -1

 :هي هاأنواعو  ،تأثرًا بها
 األشعة فوق البنفسجية. 
 األشعة تحت الحمراا. 
 الموجات الكهرطيسية. 
 الموجات المكروية. 
 الليزر. 
 الضوا المرئي. 

ل خطرها في قدرتها على تفكيك التي تتميز بتردد عالي وموجة قصيرة، ويتمث  : اإلشعاعات المؤينة -2
سالبة  وأجسيمات تحمل شحنات موجبة  إلىوتحويلها  ،الجزيئات والذرات للمادة الحية وغير الحية

مما يسبب  ،يدفعها للتفاعل مع مكونات الخاليا الحية ائي عال  وشوارد ذات نشاط كيمي ،نسميها أيونات
 :ها هيأنواعتأذي الخاليا وموتها، و 

 بتا –جسيمات ألفا : شعة النوويةاأل. 
 أشعة غاما. 
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 األشعة السينية. 
 :المؤينة اإلشعاعات من الوقاية

 :التالي في تتمثل الوقاية إجرااات ن  إف ،ألفا جسيمات من إشعاعات مع التعامل حالة في - أ
 لذا ،اً سطحي الخارجي خطرها لكون ،الورق من رقيقة بطبقة الجسيمات هذه إيقاف يمكن 

 .ثأي تلو   حدثت   لئال الجسيمات لهذه مصدرة مشعة مواد مع العمل عند الحذر يتوجب
 عمر المواد نصف كان إذا وخاصةً ًا، جد كبير منها فالخطر ،الفم طريق عن دخلت إذا أما 

 .ويالً ط المشعة
 العمل المناسبة أثناا الواقية األلبسة وارتداا ،المواد هذه استخدام عن أمكن ما االبتعاد جبي. 

 :التالي في تتمثل الوقاية إجرااات نإف بتا جسيمات من إشعاعات مع التعامل حالة في  - ب
 وجودها مكان عن واالبتعاد ،المواد هذه استخدام عن أمكن ما االبتعاد يجب. 
 ممكنة مدة ألقل بجانبها الوقوف أو تعر ضال فترة تقليل. 

حيث  من الرصاص درع استخدام في تتمثل الوقاية إجرااات نإف غاما أشعة مع التعامل حالة في - 
 .الجسم اختراقها إمكانية في خطرها يكمن

 :التالي في تتمثل الوقاية إجرااات نإف ،السينية األشعة مع التعامل حالة في -د
 رصاصي جزاح خلف مشغلال يقف أن يجب. 
 (28صـ ،1886 المحمود،) .واقية ألبسة ارتداا. 

 .اإلنسان بها ويشعر ،اآللة تولدها التي (التذبذبات) االرتجاجات عن عبارة هي :الهتزازات -2-4-5
 :تؤثر أن االهتزازات لهذه ويمكن

  – لمخارطا( األيدي طريق عن الجسم يدخل الذي االهتزاز ووه: فقط العامل يد طريق عن -أ 
 .بيد العامل فقط اآللة أو المشغولة القطعة تهتز عندما أي ،(الخ..الفارزات

 تصدر آلة كمقعد على) مهتزة أرض على العامل يستند عندما ويحدث: العامل جسم كامل على -ب 
 (.الهيدروليكية اآلالت كالمطارق بعض جانب العمل – كافة أنواعهاب اآلليات مثل اً اهتزاز 
  :نذكر منها ،اإلنسان جسم على ةضار آثار  تاهتزاز ولال

   الفقري العمود على الشديد األثر الجسم كامل على لالهتزاز نإ :ةالفقري الروابط رتأث ،
 .هرتز (5-4) بين حو ايتر  الهتزاز العامل تعر ض لدى ؛العصبية والجملة

   هرتز (5-4)بين  حو ايتر  الذي باالهتزازحيث تتأثر  :الداخلية األحشاا رتأث . 
   على القدرةعدم  يسبب ،هرتز )31-21) بين حو ايتر  اهتزاز إلى الوصول إن  :الجمجمة رتأث 

 .الجيدة والرؤية التركيز
 بأداة يمسكون الذين للعمال واسع بشكل األمر هذا ويحدث :الدموية عيةو األ اضطرابات 
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 .دون راحة دقيقة (15) من ألكثر القطعة مسك فترة زتو اتج ما إذا خاصةً ة، و مهتز 
   عظام المفصل وخاصةً  ،ضعفهاوي   ،والمفاصل العظام على االهتزاز يؤثر حيث :مظاالع رتأث 

 .األيدي الهتزاز تعر ضال لدى
 مما  ،المهتزة القطع على للسيطرة العضالت تبذله الذي جهدلل نتيجة :عضلية ضطراباتا

 .الرقيقة األنسجة يتأذ  يؤدي إلى 
ريجو، )لالهتزاز، مثل مشاعر الضيق والتشتت الذهني باإلضافة لما سبق فإن هناك آثار نفسية 

 (.585، صـ1888
 :باإلجرااات التالية االهتزازات ويمكن الحد من تأثير

 الجسم كامل على االهتزاز لتخميد النوعية جيدة حركة مخمدات على االعتماد:  
 .اآلالت لكل أصلية مخمدات استعمال -
 .الهيدروليكية للمطارق هوائية مخمدات استعمال -

 االهتزازات يخفف مما ،جيد بشكل عملها لضمان لآلالت المستمرة الصيانة. 
 األيدي على االهتزاز تأثير من يخفف جيدة نوعية ذات واقية قفازات استعمال.  

 :، يجب تعزيز اإلجرااات السابقة بإجرااات أخرى، مثلوللوصول إلى مستوى إنتاجية عال  
 .ثلىبالحالة الم   الجسم بقاا على يساعد لكونه ،مثالية ورطوبة حرارة درجات توفير -
 .كافية راحة فترات جودو  -
 .لالهتزاز المعرض للجزا الخفيفة الرياضية الحركات بعض إجراا -

  .المخاطر الميكانيكية والكهربائية من أهم هذه المخاطر عد  ت   :المخاطر الهندسية -2-5
د د  ، واستخداموالماكينات اآلالت تشغيلهي التي تتولد عن : الميكانيكية المخاطر -2-5-1 الع 

 .والمواد المضغوطة
 : على اآلالت حوادث من الوقاية تتوقف: اآللت مخاطر -أ 

 اً دوم جاهز وضع في وبقائها لآلالت والمستمرة الدائمة الصيانة. 
 رشاداتو  تعليمات مراعاة  .آلة بكل الخاصة التشغيل ا 
 للتشغيل الصحيحة الطريقة علىتدريبهم و  يًا،فن جيد بشكل العمال تأهيل. 
 اآللة على الموجودة واألمان التحكم وسائل تعطيل عدم. 
 المناسبة الوقاية أدوات ارتداا. 
 الحركة وفصل ،الدوران عن اآللة توقف بعد إال المشغوالت تبديل عدم. 
 بالتتابع تعمل التي لآلالت العمال بين التنسيق. 

 :العمل وأدوات العدة استخدام عن الناجمة الحوادثمن أسباب  :واألدوات العدة مخاطر -ب 
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 العمل لنوع المناسبة غير العدة استخدام. 
 العدة استخدام إسااة. 
 سيئة بمواصفات مصنوعة عدة استخدام. 
 صحيحة أماكن في حفظها لعدم العدة سقوط. 
 المناسبة الوقاية أدوات استخدام عدم. 

 :يجب العمل وأدوات العدة استخدام عن الناجمة الحوادث ، وتجن بلوقايةول
 والوظيفة الشكل حيث من للعمل المناسبة العدة اختيار. 
 جيدة بمواصفات مصنوعة عدة اختيار. 
 سقوطها وتمنع إليها الوصول يسهل مناسبة أماكن في العدة حفظ. 
 لالشتعال القابلة المواد جانب واللحام كالجلخ الشرر تطلق التي العدة استخدام منع. 

 ضواغط أو ،الغاز أنابيب مثل المضغوطة المواد أنابيب تؤدي قد :المضغوطة المواد مخاطر -  
 :البد من ات خاذ بعض اإلجرااات لحمايتها مثل لذلك ،انفجارها من جراا كبير خطر إلى الهواا

  ًاستخدام أنابيب تتحمل ضغوطًا عالية. 
 العمال وجود أماكن بعيدًا عن حفظها. 
 واألفران الشمس مثل ،الحرارة مصادر عن اً بعيد حفظها. 
 عهاتصد   عدم من للتأكد لها دوري كشف إجراا. 

 :في ائيةالكهرب األخطار تكمن :يةائالكهرب المخاطر -2-5-2
 الكهربائية والتجهيزات التمديدات. 
 الساكنة الكهرباا. 

 : مايلي إتباع يجب الكهرباا أخطار للوقاية منو 
 الكهربائية والتركيبات، والمنصهرات ،والمفاتيح ،الكهربائية التمديدات لحماية الالزمة االحتياطات أخذ

 الكهرباا شحنات تصريف ىعل والعمل ،الكهربائي التسرب خطر لمنعو  ،الكهربائي مالتحك   وأجهزة
 .(51 -48صـ، 2116 المغني،) )االستاتيكية) الساكنة

 : مخاطر الحريق -2-6
 :هأنواعمفهوم الحريق و  -2-6-1

ية متسلسلة بين عناصر الحريق وبنسب و احدوث تفاعالت كيم أساسيقوم على : مفهوم الحريق
وبنسبة توزيعها والمحيط  ،كافية، وتعتمد ميكانيكية الحريق على الحالة الفيزيائية للمواد القابلة لالحتراق

 .فيه الخاص
يتم وال  .الحرارة أو شتعالاال، مصدر كسجينو األ، عالالمادة القابلة لالشت: عناصر الحريق فهي أما
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 .الحريق إال بوجود هذه العناصر الثالثة مجتمعة
 إجمالهاويمكن  ،لطبيعة المواد القابلة لالحتراق اً متعددة نظر  أنواع إلىتنقسم الحرائق : الحرائق أنواع

 :التالي وعلى النح
 .السيلليوز كاألخشاب والورق مادة وهذه الحرائق ه أساس :حرائق المواد الصلبة -أ 
كالبترول  ،تنجم هذه الحرائق عن اشتعال المواد السائلة :لالشتعالالقابلة  حرائق المواد السائلة -ب 

 .والزيوت
الكهرباا الساكنة والصواعق و تنتج مثل هذه الحرائق عن التيار الكهربائي،  :حرائق الكهرباء -  

 .الكهربائية
في هذه القابلة لالشتعال كالمغنزيوم والصوديوم والبوتاسيوم شكل المعادن ت: حرائق المعادن -د 

 .(51-42صـ  ،1886 المحمود،) الحرائق المادة القابلة لالحتراق
 :تخمد الحرائق بثالث طرق هي :طرق مكافحة الحرائق -2-6-2
ومع الحرارة  ،حاد مع المواد القابلة لالحتراقكسجين عن االت  و حجب األ أووتتمثل بمنع : الخنق -أ 

 .المناسبة للحريق
 .ما دون درجة االشتعال إلىوتكمن في تخفيض درجة حرارة المادة : التبريد -ب 
نشوب  وأثنااقبل  ،كسجين والحرارةو المواد القابلة لالحتراق عن األ إبعادوتتمثل في : الحصر -  

 .الحريق
إلى أنواع  اإلطفاال الخبراا العاملون في مجال توص   :اليدوية أنواع أجهزة اإلطفاء -2-6-3

 :هيو  األجهزة،متعددة من 
ولزيادة  ،المواد الصلبة كاألخشاب والورق إطفاافي  األجهزةستخدم هذا النوع من ي   :الماء أةطفم  -أ 

 .األخرىالماا بعض المواد  إلىكفااتها تضاف 
حرائق المواد السائلة القابلة لالشتعال  طفااإل أةطفمالتستعمل هذه  :يةو االرغوة الكيم أةطفم -ب 

وبعض  ،وكربونات الصوديوم األلمنيومويدخل في تركيبها مساحيق سلفات  ،كالبنزين والديزل
 .المذابة في الماا األخرىالمواد 

بيكربونات البوتاسيوم  األجهزةيدخل في تركيب محتويات هذه : ية الجافةو االبودرة الكيم أةطفم -  
، وتستخدم هذه الطفاية أخرىمواد  إلى باإلضافة ،وسلفات البوتاسيوم والصوديوم ،والصوديوم
 .كالبترول ومشتقاته ،حرائق السوائل المشتعلة طفااإللى و بالدرجة األ

الحرائق الناتجة عن  إطفاافي  األجهزةستعمل هذا النوع من ي  : الكربون أكسيدثاني  أةطفم -د
 .الكربون المسال أكسيدويدخل في تركيب هذه الطفاية غاز ثاني  ،الزيوت والمعدات الكهربائية

ويدخل في تركيبها  ،الحرائق أنواعجميع  طفااإل أةطفمالتستخدم هذه  :الغازات المسالة أةطفم -هـ
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اع فمديرية التدريب والتوجيه للد). ميتانال فلور ديكلور  برومو أةطفمومثال عليها  ،بعض المركبات
 .(23-18، صـ2111، 61الثقافية  السلسلة المدني،

 .يبين أنواع األجهزة اليدوية وألوانها( 5)وفيما يلي جدول رقم 
 (5)الجدول رقم 

 لوانهاأاليدوية و  أجهزة اإلطفاء أنواع

 الغازات المسالة الكربون أكسيدثاني  ويةاالبودرة الكيم ويةاالرغوة الكيم الماا الجهازنوع 
 خضرأ سودأ زرقأ صفرأ حمرأ اللون

 .مقترح من قبل الباحثة: المصدر

بعد استعراضنا لمفهوم الحرائق  :والخطوات الضرورية للتعامل مع الحرائق اإلجراءات -2-6-4
وبعد  أثنااقبل و من التذكير ببعض اإلجرااات الواجب مراعاتها  البد   ،إخمادهاوطرق ومعدات  هاوأنواع

 :، وهينشوب الحريق
 :قبل نشوب الحريق -1

 .المختلفة والتأكد من صالحيتها طفااوبشكل دوري من توافر معدات اإل التأكد -أ 
 .عوائق تحول دون استعمالها أيةمخار  الطوارئ من  والتأكد من خل -ب 
 .اإلنتاجيةص بشكل دوري من الفضالت والتخل   ورشالمحافظة على نظافة ال -  
 .التأكد باستمرار من سالمة التوصيالت الكهربائية -د 
 .اإلسعاف، و طفااالبرامج الخاصة باإلخالا، واإل إعداد -ه 
 .اإلنقاذو  اإلسعافو  طفااتشكيل فرق خاصة لإل -و 
 .المختلفة اإلسعافو  طفااوالفرق على كيفية استخدام معدات اإل األفرادتدريب  -ز 
 .اإلخالاعلى عمليات  األفرادتدريب  -ح 
 .أماكن متعددةيكون في  أنويفضل  ،فيه األفرادع تحديد مكان خار  المبنى لتجم   -ط 

 :ثناء نشوب الحريقأ -2
 .خرين بنشوب الحريقآلعالم اإ -أ 
 .المتوافرة طفااالمعالجة الفورية للحريق بمعدات اإل -ب 
 .عد  خالا مكان الحريق حسب البرنامج الم  إ -  
 .بواب والشبابيكغالق األإ -د 
 .كان الحريق يستدعي ذلك إذا إطفاااالتصال بأقرب مركز  -ه 

 :الحريق إطفاءبعد  -3
 .ومكان اندالعه ونتائج الحريق أسبابالمباشرة في عملية التحقيق لتحديد  -أ 
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 .زالة مخلفات الحريقإ -ب 
السلسلة  مديرية التدريب والتوجيه للدفاع المدني،) اإلسعافو  طفااصيانة وتعبئة معدات اإل -  

 .(21 -18، صـ2111، 16التوجيهية 
 :ب عاميتعق

يتعر ضون إلى مخاطر عديدة مصدرها بيئة العمل التي العاملين  نجد بأنعلى ما سبق  بنااً 
األمر الذي ...( إضااة غير مناسبة، درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، ضجيج)يعملون فيها، مثل 

يجعل العامل عرضًة لحوادث العمل، لذا فإن استخدام وسائل الوقاية المناسبة والتدر ب عليها، إجراا  
ن تهيئة بيئة العمل المناسبة والحد  من مخاطر العمل، البد  منه للحفاظ على حياة ا لعامل وصحته، وا 

نتاجيته  .عامل  هام وضروري لرفع وتحسين كفااة العامل وا 

 :حوادث العمل: ثالثاا 

 :حادث العمل تعريف -1
يقع خالل العمل  ،ط لهخط  م  غير  أو ،غير متوقعو  مفاجئطارئ  أي  : هبأن   حادث العمل فعر  ي   

حاد الجهاد اإل أو ،كيميائيةال أوميكانيكية ال أوطبيعية اللمخاطر ايشمل ذلك و  ،يتصل به مالسبب  أو
المرض الحاد للعامل  أو ،البدنية اإلصابة أو ،الوفاة إلىغير ذلك من المخاطر التي قد تؤدي و 

دون  اإلنتا وسائل وب بالمنشأة أضرار إلىقد يؤدي الحادث و  (.Hinze, 1997, p:4) المصاب
وسائل و المنشأة  إلى تلفباإلضافة  ،أكثر أوعامل  إصابة إلىقد يؤدي  أو. أحد من العاملين إصابة
 أونتيجة مسببات خارجية  ،سابق معرفة أوع يقع دون توق   حدث   :تعريف آخر يرى بأنهوهناك . اإلنتا 

 كل   أو ،المعداتو الممتلكات  أو ،اآلخرين أو ،صيب العاملت   أضرار  ينتج عنه  ،أخطاا يرتكبها العامل
ن كان في بعض األحيان و  ،مقصود من قبل العاملغير  أو ،ط لهخط  غير م   حدث   وبالتالي هو لك، ذ ا 

 لفترة   ،المعدات عن العملو المنشآت  أواآلخرين  أوللوقوع فيه، ينتج عنه توقف العامل  مباشراً  سبباً 
 .(4صـ ،2112 القحطاني،) .نة تتناسب مع الضرر الذي لحق بهمزمنية معي

 : تصنيف حوادث العمل -2
 :ف الحوادث على الشكل التاليصن  ت  
 حوادث  إلى أو ،حوادث طائرات وأ ،حوادث مناجمأو  ،حوادث مرور :إلى نوعها من حيث

 .أخرى غير خطيرة و ،خطيرة
  إصاباتتصيب األشخاص ب أو ،المنتجات أو ،تلف اآلالتحوادث ت   :إلى نتائجهامن حيث 

 . (الموت، التشوهات المختلفة أواألعضاا ، فقد فقد الحواس، الكسور، الحروق)مختلفة 
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  فقد العينين ك) إلى عجز كلي دائمحوادث تؤدي  أو ،ميتةحوادث م   :إلى خطورتهامن حيث
عجز  أو ،(يد واحدة أوكفقد عين واحدة، )عجز جزئي دائم  إلىتؤدي  ثانيةو  ،(اليدين أو

 .ليةأو ات إسعاف إلىأخرى تحتا  و  كلي مؤقت،
 إلى أسبابها من حيث:  

 .(ةخبر القلة  ا،كاالذضعف  ،هنالذشرود اإلهمال، )عوامل بشرية  إلى تعودحوادث  -أ
 نفجار بعضاسقوط أشياا على العامل، ) ميكانيكية إلى عوامل مادية أو تعودحوادث  - ب
 .(في بعض اآلالت مفاجئتلف ، وجود مادة لزجة على األرض، المواد

 .(32-31، صـ1884 رمضان،)        
  :إلىكما يمكن تصنيفها 

   في آلة حديثة مفاجئ ها كعطل  ها، وأخرى يتعذر تجنب  حوادث من الممكن تجنب. 
  ضرر، فسقوط مطرقة  أو إصابةأخرى ال تنجم عنها و ضرر، و  إصابةتترتب عليها حوادث

 لم يترتب وضرر  عليها، أعمل في مكان مرتفع يعتبر حادثة سواا ترتب يمن يد عامل 
 (.252، صـ1886 عويضة،)

 :العوامل المؤثرة في حوادث العمل -3

 : ينقسمين رئيس إلىنتج عنها حوادث العمل تتقسيم العوامل التي قد  ني مك
وفيما يلي شرح لتلك  ،الفرد نفسه إلىترجع نسانية إ الثاني عواملو  ،تنظيميةو بيئية عوامل  لو األ

 :العوامل
الخطأ  إلىمتعددة يرجع معظمها  أسبابتتكون هذه العوامل من : التنظيميةو العوامل البيئية  -3-1

لى ،المعداتو في تصميم اآلالت  طبيعة العمل  إلىفيرجع البعض اآلخر  أما، امحيطهو بيئة العمل  وا 
 إلىبعض العوامل التي تنتمي الباحثة  ضتعر وس .درجة التعب الذي يسببه للفرد الذي يقوم بهو  ،نفسه

 :ومنها بصفة خاصة العوامل البيئيةو هذا القسم 
ض مستوى الحيطة والحذر عند يخف   ،إن إنجاز األعمال بشكل متسر ع: في القيام بالعمل تسّرعال - أ

 .للحوادث هتعر ضإلى زيادة فرص واحتماالت  ويؤدي ،العامل
تؤثر على عدد حوادث العمل واإلصابات  ،إن درجة الحرارة التي يعمل فيها الفرد :درجة الحرارة - ب

أن إصابات العمل تكون عند حدها األدنى عندما يعمل األفراد في درجة حرارة  تبي نفقد  ،االناجمة عنه
 . معتدلة

أن اإلضااة غير  ،من الوظائفجريت على عدد التي أ   االستقصاااتت نتائج لقد دل   :اإلضاءة -ج
حوادث سقوط كعن اإلضااة العادية،  (%25)الكافية قد تسبب زيادة في معدل حوادث العمل بنسبة 
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 (.353 - 384، صـ 1866عقيلي، )األفراد على اآلالت واألشياا األخرى 
 .الحقاً  وستذكر الباحثة هذه العوامل بالتفصيل

سببات أحد م   عد  ت   ،وما يحتويه من آالت ومعداتبيئته و ظروف العمل  إن :العوامل اإلنسانية -3-2
صاباتحوادث ال يتفق و . أنفسهم األفراد إلىلكن الغالبية الكبرى من تلك الحوادث ترجع و  ،العمل وا 

الحال  وكما ه ،العمل إصاباتمدى تعدد و  ،علماا النفس على وجود فروق فردية في القابلية للحوادث
 بينما ال ،فرد في فترة زمنية معينة إصاباته قد تتعدد أي أن   .ىفي جميع القدرات اإلنسانية األخر 

 .زمالئه الذين يعملون معه أي حادث يصيب
بذلك يمكن خفض معدل و  ،األفرادمعظم الحوادث تنتج عن خطأ عدد قليل من  أن  ب ومن المالحظ
الفرد للحوادث المهنية  تعر ضطلق على ي  و . األفرادباستبعاد مثل هؤالا  صاباتاإلو حوادث العمل 

أي  ،(االستهداف) أو ،(قابلية الحوادث)من العمل  بالنوع نفسهين يقومون بنسبة أكبر من زمالئه الذ
 األفرادطبيعة بعض فالنفسي، و ب تكوينه العضوي ببس ؛للحوادث أكثر من غيره أن الفرد يكون عرضةً 

في درجة قابليتهم للحوادث  األفراديختلف و من غيرهم، هم للحوادث أكثر تعر ضخصائصهم تتسبب في و 
 األسبابومن  .الخصائص اإلنسانية األخرىو  االستعداداتفي  ،التي يختلفون فيهابالطريقة نفسها 

، والخبرة ،السنو  ،التآزر الحركي أووالتوافق  ،ة البصرحد   و ،معدل الذكاا :الشخصية للحوادث هناك
المشعان، ) عدم توافر الدوافع النفسية لديه أو ،للعمل الذي يقوم بهمالامته عدم  أو ،االنفعاليالنضج و 

 .(153-148، صـ 1884
وهنا ترى الباحثة بأن العوامل اإلنسانية التي ترتبط بشخصية الفرد تعد من أهم العوامل التي لها عالقة 

اا، الحالة الذك)مباشرة بحوادث العمل بما تشمله من سمات شخصية وانفعالية للفرد العامل مثل 
الغضب، التهور، قلة التركيز وتشتت سرعة  ،الصحية والنفسية واإلجتماعية للعامل، سرعة الملل

  .كلها عوامل تساهم في زيادة فرصة التعرض لحادثة العمل(. االنتباه، الميل للمخاطرة، وغيرها

 :لتقليص حوادث العمل العتباررات الالزم أخذها في تغي  المُ  -4
كان للواليات المتحدة األمريكية و  .مختلفة دراسة الموضوع من أبعاد   إلىسعت دول العالم المتقدم 

العديد من  من قبل ،األبحاث المكثفةو ت العديد من الدراسات يجر السبق في هذا المجال، حيث أ  
تحديد مجموعة  محاولةقد تركزت تلك األبحاث حول و ، االهتمامالهيئات ذات و الباحثين المتخصصين 

خضاع كل م  و حوادث العمل، و  إصاباتالتأثير على وقوع و ذات الصلة  راتتغي  الم  من  ر من هذه تغي  ا 
 .في مواقع العمل صاباتاإلو حوادث اللبيان مدى تأثيره على  ،للدراسة الميدانية المتأنية راتتغي  الم  
إن المشروعات التي يعمل عمالها : توقيتهاو  اإلضافية أوساعات العمل الزائدة : لواأل  رتغي  مُ ال

بنسب أكبر من تلك المشروعات  ،إظهار معدالت حوادث إلىسوف تميل  ،إضافية أكبر ساعات عمل  
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 العامل تعر ض، زادت فرص ساعات العمل عدد فية أقل، فكلما زادالتي يعمل عمالها عدد ساعات إضا
صاباتوقوع حوادث  احتماالتزادت بالتالي و  ؛اإلرهاقو للتعب   .العمل وا 

تأثير بالغ على معدالت حوادث العمل  وذ رتغي  م   وه: معدل دوران العمل: الثاني رتغي  مُ ال
تمرسًا بالطرق و  كلما طالت مدة خدمة العامل في موقعه، أصبح العامل أكثر إلماماً أي بالمشروعات، 

صاباتاحتماالت وقوع حوادث انخفضت بالتالي و  ؛اآلمنة ألداا عمله دونما أخطااو السليمة   .العمل وا 
النواحي  إلىعندما تكون طبيعة عمليات المشروع تميل  :طبيعة نشاط العامل: الثالث رتغي  مُ ال

المصابين من العاملين  أعداد حيث أنه تزدادة، واإلداريأكثر من النواحي الخدمية  واإلنتاجيةالصناعية 
كلما زادت نسبة العاملين في كما أنه في المجال اإلنتاجي بالنسبة للعاملين في غير المجال اإلنتاجي، 

وزادت بالتالي احتماالت ارتفاع نسب ؛ لها ونتعر ضالمجال اإلنتاجي زادت احتماالت الخطر التي ي
صابات العمل بذلك المشروع  .(21صـ ،2111 العمري،) .معدالت حوادث وا 

ر ثالثة متغيرات مجتمعة معًا بدراسة لقياس تأثي( سيسكيند)قام : مدة الخدمةو العمر : الرابع رتغي  مُ ال
وضح أن تحليالت الدراسة ت   إلىقد انتهى و على معدالت الحوادث،  ،مدة الخدمةو  الجنسو العمر  :هي

ولى لحوادث العمل بشكل أكبر خالل السنة األ عرضةً  ايكونو  ،إناثاً م أكورًا ذأن العاملين سواا كانوا 
ترتفع معدالت حوادثهم بالعمل في  ،األجناسو بالتحديد فإن العاملين من كل األعمار و  ،عملهممن 

تعتبر نتائج هذه التحليالت دلياًل قويًا للغاية على و ، لعملهم عنها في الفترات التالية لىو الشهور األ
عند التفكير في وضع أي سياسات في  ،المتغيرات في الحسبانهذه  ضرورة بذل الجهود الالزمة ألخذ

 .(421صـ ،1885 كشرود،) مجال تخفيض معدالت حوادث العمل

 :رة لحوادث العملفس  النظريات المُ  -5
 صنفو الهناا، و يحظى بالسعادة  صنف :صنفانترى هذه النظرية أن الناس  :ريةد  النظرية الق   -5-1

 ؛منهم من يفتقد هذه الحصانةو  ،فمنهم من لديه حصانة ضد الحوادث .الدائمالبؤس و يحظى بالكآبة 
 منهمو  .عند النوع الثاني لحوادث أثناا العمل تكون كبيرةفي ا الوقوعو  تعر ضكانية المبالتالي فإن إو 

سوا الحظ و الصدفة  إلى االستمراررجع هذا هذه النظرية ت  و للحوادث بصفة مستمرة،  تعر ضمن يأيضًا 
 (.28صـ ،1821 عوض،)

شخصية  إلى اإلنسان باعتبارهمن وجهة نظر الباحثة بأنها لم تنظر  ،عاب على هذه النظريةي  
نها نفت الجانب المادي لوقوع أ إلى الجسدية، إضافةً و واعية، تتكون من مجموعة من القدرات العقلية 

 . العلميو التفسير المنطقي  وابتعدت عن ،بالصدفة والحظ اعتبرتها مرتبطةً و  ،الحوادث في العمل
متعددة للحوادث، فالعامل  اً أسبابترى هذه النظرية أن هناك : نظرية علم النفس التجريبي -5-2

يمتد هذا التأثير ليشمل الوظائف و ، (...مع الزمالا ظروف العمل، العالقات)يكون تحت تأثيرات 
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ة في الحصول الرغب وأن هناك دوافع متعددة، فقد يكون الدافع للحوادث ه كما ترى أيضاً  .النفسية للفرد
الرغبة في جلب  أوزيارة األهل )تعويضات معنوية  أو ،(االجتماعيةلتأمينات ا)على تعويضات مالية 

خارجية  أسبابيعني هذا أن هناك و ، (ألجل التخفيف من المسؤولية أواآلخرين  قبلمن  هتمامالا
 .في وقوع الحادثداخلية تؤثر و 

مثل  ،هذه النظرية فحادثة العمل قد تحدث نتيجة تظافر عدة عوامل مجتمعة ما أوردته وتؤيد الباحثة
، يهسيئة لدالصحية الحالة الالعامل بالتعب أو الفرد وجود ظروف عمل غير آمنة مترافقة مع شعور 

  .في وقوع تلك الحادثة مساهم ويكون لكل عامل من هذه العوامل دور
تفسير هذه النظرية لحوادث العمل في البيئة المهنية يكمن في أن الفرد إن   :النظرية الطبية -5-3

ن  و  ،اإلصابةليس دائم   يسالمحرك الرئ ون هذا الخلل ها  و . عصبي أوجسدي  ما يعاني من مرض  ا 
الخلل )ها الطبي أساسالحوادث على  أسبابتؤكد هذه النظرية و  ،ةالسبب المباشر لوقوع الحادثو 

على السائقين الذين يعانون من  جريتأ  صحة هذه النظرية دراسة  أكدتوقد  ....(السمعي، البصري
ن مرتفعي الضغط يقعون في حوادث عمل بمقدار أحيث وجدت الدراسة ب ،في ضغط الدم ارتفاع  

 (.228صـ ،1885 النيل، وبأ) األصحاامع السائقين  مقارنةً  ،الضعف
صحية الالة فالح ،هذه النظرية من وجهة نظر الباحثة تتمتع بدرجة عالية من المنطقية ن  إ

بالتالي تقل  ،عياا والتعب السريعإلا هوتجنب   ،ل ظروف العملعلى تحم   لعاملة اقدر تزيد من  ،جيدةال
 .عالية في المهن التي تتطلب قدرة جسدية خاصةً  ،نسبة تعرضه للحوادث

 يرجع إلى ،ترى هذه النظرية أن وقوع الفرد في الحوادث في عمله :التكيفو نظرية الضغط  -5-4
ز هذه النظرية على الظروف رك  ت  و . رئيسو مباشر  كعامل   رةتغي  والم  التهديدات المختلفة و لضغوط ا

 ،من توفير المناخ المهني المطلوب ه البد  ن  ا  و  .لخإ..كاإلضااة، الضوضاا، الحرارة :المادية المحيطة
 تعر ضال أو ،سالمته من الوقوعو ف العامل تحسين النوعية الفيزيقية، ألن هذا يساعد على تكي  و 

 .(151، صـ1888 نعامة،) للحوادث أثناا العمل
ضعت لتفسير الحوادث هذه النظرية من أقدم النظريات التي و  إن   :للحوادث الستهداف نظرية -5-5

الذين يرتكبون العديد من الحوادث  األفرادترى أن  وهي من أكثرها شيوعًا،و  ،من الجانب البيولوجي
وجود بعض السمات الوراثية  إلىهذا يرجع و  ،"مستهدفي الحوادث" اسم ميطلق عليه ،بصفة متكررةو 
لديهم أي أن هناك قابلية  ،فهم يقحمون أنفسهم في السلوك الخطير ،الخاصة التكوينيةو الطبيعية و 
 ،دائم خلل طبيعي تكويني إلى أولرغبة في إشباع بعض الدوافع  نتيجةً يكون هذا و  ،للحوادث تعر ضلل

فال يمكن أن  ،فقط األفرادمن  غير أن هذه النتيجة ال تنطبق إال على مجموعة   ،خاص بالفرد نفسه
 . صفات وراثية متماثلة األفرادجميع ليكون 

 مهماً  التي يمكن أن تكون عامالً  ،إهمالها ألهمية الجوانب الخارجية وسجل على هذه النظرية هما ي  و 
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 .(32-31صـ ،1821 عوض،) في وقوع الحوادث ياً وأساس

 :النتائج القتصادية المترتبة على حوادث العمل -6
صاباتالسلبية الناجمة عن وقوع حوادث و  االقتصادية يمكن تصنيف النتائج  إلىالعمل  ا 

 .مباشرة، وغير مباشرة: تينمجموعتين رئيس
 أوالمزمنة )المهنية المختلفة الشدة  األمراضالعمل و  إصابات تتضمن :المباشرة النتائج -6-1

صاباتو  ،(الحادة وحاالت الوفاة الناجمة عن  ،(الجزئي أوالكلي )المؤقت  أوالعمال بالعجز الدائم  ا 
 .حوادث العمللنتائج مباشرة  تعتبر ، فهي جميعهاحوادث العمل المختلفة

 ،المهنية األمراضو على التكلفة المادية لحوادث العمل هذه النتائج تدلنا  :غير المباشرة النتائج -6-2
 :وهي أشكالوتظهر هذه النتائج على عدة  ،اآلمنةالتي تنتج عن ظروف العمل غير 

الصفة األساسية لهذه الخسائر هي ظهورها فقط في المؤسسات إن   :الخسائر الحسابية -6-2-1
 .بسبب إصابات العمل( المفقودة)أيام العمل الضائعة هو فلها المظهر الرئيسي  أما ،الصناعية

وهي النفقات التي تظهر على شكل مدفوعات نقدية محددة يتم صرفها : النفقات الفعلية -6-2-2
بل جزا  ،جهد موارد المؤسسة اإلنتاجية فحسبوهذا النوع من النفقات ال ي   بسبب حاالت اإلصابة،

تحملها لذا يجب التمييز بين النفقات التي ت .طار اإلنتا إاالجتماعية خار  و مالية كبير من الموارد ال
وهي  ،وتلك التي تتحملها موارد المؤسسة اإلنتاجية ،(التأمينات االجتماعية)المؤسسات االجتماعية 

 :كالتالي
 :من هذه النفقات ما يلي :النفقات الفعلية التي تتحملها المؤسسات اإلنتاجية - أ

 التعويضات والرواتب واإلجازات المدفوعة. 
   اً عائد اإلصابةها سبب فيالتي يكون  األحوالفي  ةاالجتماعي للتأميناتدفع التعويضات التي ت 

 .السالمة احتياطياتو  إجراااتفي  نقص   إلى
  اإلصابةبسبب  آخرمكان عمل  إلىتعويض الدخل الفردي للعامل بسبب تحويله. 
 (.المالية اإلعانات ،العال ، اإلسعاف)  اإلصابةفور وقوع  تدفع المبالغ المباشرة التي 
  العدد ،األجهزة، اآلالت)اإلنتا  سائل استبدال و  وأ إصالحالتكاليف المترتبة على 

 ..(..والممتلكات
  بالعقود ومواعيد التسليم االلتزامبسبب التقصير في  اإلضافيةالغرامات والمصاريف. 
  لضمان استمرارية المستوى  ،لتأمين عمالة بديلةالتي تدفع  اإلضافيةالحوافز واألجور

 .اإلنتا المطلوب من 
 تكاليف متفرقة عامة كأثمان المياه والكهرباا والوقود وغيرها من الخدمات . 
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من النفقات التي تتحملها هذه  :النفقات الفعلية التي تتحملها المؤسسات الجتماعية  - ب
 :  المؤسسات ما يلي

  المتعلقة بالعال  من اإلصابة حقوقهمنح العامل المصاب جميع. 
 والتي تقدر حسب لوائح خاصة تحكمها القوانين ،التعويضات النقدية عن األضرار الجسدية 

 (.المتضرر العضو)ومكان وقوعها من الجسم ، والتي تعتمد على شدة اإلصابةواألنظمة، 
 للعامل المصاب تالزيارامصاريف  فترة عال  المصاب، أثنااالمواصالت : نفقات متفرقة، 

 .وغيرها إنسانيدفع للعامل المصاب بدافع التي ت   اإللزاميةالهدايا والمساعدات المالية غير 
 :وتتمثل في اآلتي :الخسائر األخرى -6-2-3

   اإلصابةهم عن العمل بسبب وقوع كلفة وقت العمل الضائع لبقية العمال طيلة فترة توقف 
لىالفضول لمعرفة ما حدث و  التأثر والحزن، تقديم المساعدة للمصابين، الخوف،) غير  ا 

 (....ذلك
 إسعاف) اإلصابة وقوع لمشرفي العمل وغيرهم من المسؤولين بسبب الضائع كلفة وقت العمل 

التقارير والنماذ  المتعلقة  رفع البحث عن عامل جديد، التحقيق في الحادث، المصابين،
 (.الخ...إلى الجهات المسؤولة بالحادث 

 بسبب وقوع  ،بسبب تدني الروح المعنوية عند بقية العاملين اإلنتاجيةانخفاض  خسائر نتيجة
 . اإلصابة

 واآلالت طيلة فترة وجود المصاب داخل موقع  األجهزةف توق   الكسب المفترض بسبب فوات
 (.411، صـ2115النيل،  وأب) .العمل وتكلفة هذا الوقت

 :عام بيتعق

صاباتمما تقدم نجد أن حوادث  مباشرة  ،مادية ومعنوية ،العمل لها خسائر وأضرار فادحة وا 
أو المؤسسة التي  ،أو أسرته ،أو زمالئه ،بالنسبة للفرد المصاب سواا   ،ويتأثر بها الجميع ،وغير مباشرة

 .   اقتصادية هائلةباإلضافة إلى أنها تكلف خسائر  أو مؤسسات التأمينات االجتماعية، ،يعمل بها
ن  يرجعها أصحاب العمل إلى إهمال  متعددة، التي تساهم في وقوع حادثة العمل العواملوا 
عمل ية في بيئة الأما العمال فيرجعونها إلى نقص قواعد السالمة المهن ة انتباههم وتركيزهم،العمال وقل  
 :، ويمكننا القول بأن أسباب الحوادث تأتي منفيهاجدون التي يو 
 قلة الخبرة. 
 عدم وجود إشراف. 
 قلة التدريب. 
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  (.عيوب الحواس)أسباب شخصية مثل 
  بتعليمات السالمة المهنية االلتزامعدم. 
 عدم استعمال معدات الوقاية الشخصية. 
 اإلهمال من قبل العامل. 
 بيئة العمل غير المالئمة. 

بد أن يكون مطلعًا على  فال ،وهنا يأتي دور المشرف على برامج السالمة المهنية في المؤسسة
 .ومحاولة تفاديها والتقليل منها في المستقبل ،حوادث العملأسباب وقوع 

 :التدريب: رابعاا 

 :تعريف العملية التدريبية -1

في الحصول على خبرات  ،كان مستواه اً مساعدة العامل أي   عن طريقهايمكن العملية التي  هي
من األفعال التي  ةنها مجموعإ أو .أن يـقوم به في المسـتقبل نتظري   الذي أو ،عمله الحاليب للقيامكافية 

من أجل أداا  ،دائم ومتقدم بشكل   ،ستعداد والتأهباالمن  ةليكونوا في حال ،تسمح بإعادة تأهيل األفراد
 .(61صـ ،2115 اآلغا،) طار المؤسسة التي يعملون بهاإوظائفهم الحالية والمستقبلية في 

من  ةً مجموع األفرادمكن بها إكساب مجموعة المواقف التي ي   :أنهب التدريب أيضاً ف عر  وي  
 أو ةً ما يكون هذا العمل الوظيفي مهن وعادةً  ،التي تساعد في أداا عمل وظيفي معين ،المهارات
بين للحصول المتدر   األفرادالعملية التي يمكن من خاللها مساعدة  وه وأيضاً  .ةمعين ة  في مهن تخصصاً 

 ةواكتساب المهارا ،وذلك عن طريق تكوين وتنميه العادات المناسبة للتفكير والعمل ،ةخبرات كافي ىعل
في  ،راعي مصلحة الفرد وأهدافه وقدراته وتنميتهت   ةاجتماعي ةعملي ووه. ير االتجاهاتيوتغ ،والمعرفة

ومصلحة المجتمع الكبير الذي تنتمي إليه  ،طار أهداف ومصلحة المنظمة التي يعمل بها من جانبإ
 .خرآ هذه المنظمة من جانب  

 :أهمية التدريب -2

تتيح لألفراد  ة  ذهبي ة  ولكنها فرص ،علمية التدريب ال يمكن أن تخلق اإلنسان الواعي المتفتح إن  
المتدرب عناصر القدرة والرغبة  ىبشرط أن تتوافر لد ،االنتقال من مستواهم الحالي إلى مستوى أفضل

 :النقاط التالية خالل المساهمة في التدريب من ةوتتضح أهمي .مفي التعل  
 .األفرادعن طريق زيادة مهارات  ،كمًا ونوعاً  اإلنتا  يةرفع مستوى كفا -أ 
 .في العمل نفسه االعتماد علىب يستطيع فالشخص المدر   ،المباشر اإلشراف ىتقليل الحاجة إل -ب 
صاباتالحوادث و معدل  تخفيض -    .العمل ا 
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 .يجابيةإجاهات عمل تكوين ات    -د 
 .تحقيق االستقرار والمرونة في أعمال المنظمة  -ه 
أن الفرد الذي يشعر بزيادة قدراته ومعارفه  إذ ،المنظمةأفراد  ىالروح المعنوية لدرفع   -و 

 يؤدي إلىمما  ،هإنتاجفي ارتفاع معدل  مما يساعد ،يزيد شعوره باألمن واالستقرار ،ومهاراته
هم في رفع الروح كل هذا يس ،ويقلل من معدالت الغياب ودوران العمل لديه ،زيادة مكاسبه

 .األداا بالمنظمة ةوفاعلي يةكفامما يحقق  ،المعنوية

  :أنواع التدريب -3
 :وفق اآلتيصناف يقسم التدريب إلى ثالثة أ

 :التالية الفئاتويشمل  :بيننوعية المتدر  تبعاا ل - أ
 العمال تدريب. 
 تدريب المشرفين. 
 تدريب الموظفين. 
  ةاإلداريتدريب القيادات. 

بة لاللتحاق الوقت الذي يتم فيه بالنس أساستم تقسيم التدريب على : توقيت التدريبتبعاا ل - ب
 :وهو، بالوظيفة
 الخدمة العمل أو التدريب قبل. 
  الخدمة أوالتدريب أثناا العمل. 

 :ويشمل األنواع التالية ،من التدريب لغرضتبعاا ل -ج
  ولمدة طويلة قد يؤدي  ،معين في مزاولة عملإن بقاا الموظف : تماالتدريب لتجديد المعلو

 .نوع من الجمود والعزلة إلى
 الموظف في أدائه اةزيادة كفا: تدريب المهارات. 
 أعمالهمجاه ت  اجاهات وسلوك المتدربين ه العمل على تغيير ات  بويقصد : التدريب السلوكي. 
 رفع مستوى أدائه لالموظف  إمكاناتورفع  ،العمل على تحسين أهدافهومن : التدريب للترقية

 .بهدف تحضيره لتولي وظائف إدارية أعلى، الوظيفي

  :أهداف التدريب -4

 :فيما يلي تتبلور أهداف التدريب عادةً 
وتحسين النتائج المالية واالقتصادية للمنظمة  ،اإلنتاجيةة و يق بتطوير الكفاتتعل: أهداف اقتصادية -أ 
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 .ومركزها التنافسي
 .مستوى التعلم لديهمرفع بين و تتعلق بزيادة معلومات ومعارف المتدر  : أهداف معرفية -ب 
توفيق أنماط سلوكهم  محاولةو  ،دركات العاملينتتعلق بتغيير اتجاهات ودوافع وم  : أهداف سلوكية -ج 

في ذات  ،رضي عمالئهاحقق أهداف المنظمة وي  ما يبو  ،في األداا مع مقتضيات األداا المستهدف
 .عن العمل وتنمية مشاعر الوالا لديهم ىوالرض ،للعاملين االستقرار النفسيالوقت الذي يحقق 

الباحثة أن التدريب الصناعي يجب أن ال يهدف إلى تعليم الخطوات الرئيسية للعمل والمهارات  وترى
سمات الكثير من العادات واالتجاهات و ال العامل كسابإ، إنما يجب أن يهدف أيضًا إلى فقط المهنية

 نوعاً و  اً كمنتاجه إمستوى  رفعمما يؤدي إلى  .عملالي في لنفسعلى التوافق اه التي تساعد ،الشخصية
وذلك لشعوره بأن الشركة تهتم ألمره وال تتخذ ، روحه المعنوية نموو  ،شعوره بالرضى عن عمله ةاديوز 

 .منه مجرد وسيلة لإلنتا 

  :التدريبنتائج  -5

وما  ،حسب خصوصيات كل منظمةبالنتائج التي تستهدفها اإلدارة من وراا التدريب  تتراوح
عامة طرح قائمة النتائج التالية باعتبارها األكثر  ولكن يمكن بصفة   ،تواجهه من مشكالت في األداا

 :ترددًا في أدبيات التدريب
 أي أنجهد المبذول، إلى الها ارتفاع معدل األداا بالنسبة قصد بوي  : تحسين الكفاءة في األداء -أ 

مع بقاا ، بحسب الحالة اً جميع فيها أومن عناصر األداا  عنصر ب في أييرتفع معدل أداا المتدر  
 .حتى مع تخفيض الجهد المبذول أو ،الجهد المبذول على مستواه

الموارد )الت دخَ وبين الم   (ناتج األداا)جات خرَ أي تحسين النسبة بين الم  : اإلنتاجيةتحسين  -ب 
من الحاالت التالية  تتحسن في أي   اإلنتاجيةن أومن المفهوم . (المختلفة التي استخدمت في األداا

 :(مع ثبات الجودة في جميع الحاالت)
  التدخَ الم  مع ثبات  (قيمة/ كمية) جاتخرَ الم  ارتفاع. 
  التدخَ الم  بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع  جاتخرَ الم  ارتفاع. 
  التدخَ الم  ل من نسبة انخفاض أقبنسبة  جاتخرَ الم  انخفاض. 
   التدخَ الم   مع انخفاض جاتخرَ الم  ثبات. 

إن ف ،المعيار األهم في األداا وحين يكون الوقت ه: في مواعيده األداءتحسين معدلت إنجاز  -ج 
من أهم النتائج التي  وه ،ليتفق مع خطط األداا استثمارهوالعمل على ، هر هد أسبابص من التخل  

والسبق  ،تتبلور المنافسة الحقيقية في األسواق على عنصر الوقت إذ ،تسعى إليها المنظمات المعاصرة
 .في الوقت الصحيح ،والخدمات التي يرغبونها ت العمالا بالمنتجا إلىفي الوصول 
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تنمية القدرة بين  وأحد أهم النتائج التي يستهدفها التدريب ه إن  : روح العمل الجماعيتنمية  -د 
هم في أماكنتباعدت  وحتى ول ،ومباشرة األداا كفريق متكامل ومترابط ،عمل الجماعيعلى الالعاملين 

يؤثر في فرص اآلخرين على  عامل   بأن أداا كل   اً شعور  يخلق في المنظمة روح الفريقتنمية ، فالعمل
 هنواحدة تتأثر مصالحهم بما يحققو  في النهاية أعضاا في منظمة األداا المتميز سلبًا أو إيجابًا، وبأنهم

 .لها من منافع
ص من أشكال الفاقد في النفقات والتخل  ترشيد يتم ذلك من خالل : تحسين اقتصاديات األداء -ه 

المتحقق وارتفاع  الفائض الناتجة من األداا، ومن ثم تحسينالموارد المستخدمة، وتنمية اإليرادات 
 .القيمة المضافة لألداا

تتعدد مظاهر السلوك البشري غير المتوافق مع توجهات المنظمة : أنماط السلوك (تغيير)تحسين  -و 
مزيد  إلىفي كثير من األحيان إلحداث تغيير سلوكي يؤدي  مهمةً  التدريب وسيلةً وأهدافها، ويصبح 
 .وأهداف المنظمة األفرادهات من التوافق بين توج  

تنمية ميزاتها التنافسية وتحسين  إلىتسعى المنظمات : تحسين الميزات التنافسية للمنظمة -ز 
جاهات ومستويات أداا العاملين بها، ت  وذلك من خالل تطوير قدرات وا ،معدالت استثمارها لقدراتها

رضائهم ،وتنمية إحساسهم بمفاهيم الجودة الشاملة كأسس مهمة في زيادة القوة  ،وخدمة العمالا وا 
 .التنافسية للمنظمة

 ،تعتمد المنظمات المعاصرة التطوير المستمر للمنتجات: قتنمية البتكارات وأنماط التفكير الخاّل  -ح 
 ،مزيد من خدمة العمالا ووالتقنيات التي تستخدمها كوسائل لالنطالق في المنافسة نح ،والعمليات

والتفكير  االبتكاريةر الطاقة توف   أساسبنى عمليات التطوير على وت   ،وكسب مكانة أقوى في السوق
 .وتوظيفها في خدمة أهداف التطويرق بين العاملين في المنظمة، واستخدامهم لتلك الطاقات الخال  

زها يحفتو  االبتكاريةاستخدام التدريب كوسيلة لتحريك تلك الطاقات  إلىمن المنظمات  وتسعى كثير  
ة على توفير الظروف المناسبة اإلداريوتنمية إحساس العاملين بها من ناحية، وتدريب القيادات 

 .أخرى من ناحية  ، لتفعيلها وتوظيفها بكفااة

 :تعقيب عام
من  مستمرة وفي غاية األهمية لكل  هي عملية سبق نستنتج بأن عملية تدريب العاملين  مما

بل تضع في  ،المؤسسة والعامل نفسه، ومعظم المؤسسات ال يقتصر تدريبها للعمال الجدد فقط
وذلك لما يسهم به  .وفي جميع مراحل عملهم ،العاملين على اختالف مستوياتهم اعتبارها تدريب كل  

وبالتالي  ؛والمحافظة على مهاراته في العمل وزيادتها ،ب المستمر للعامل من تحديث لمعلوماتهالتدري
 .معدل إنتاجهزيادة 
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 :الرضى المهني: خامساا 

  :طبيعة ومعنى الرضى المهني -1

ومــــن هــــذه  ،تعــــددت المصــــطلحات المســــتخدمة للتعبيــــر عــــن مشــــاعر الفــــرد النفســــية نحــــو عملــــه
وتشـير هــذه المصــطلحات  ،جــاه النفسـي نحــو العمــلالرضــى المهنــي، الـروح المعنويــة واالت  : المصـطلحات

مصــطلح الرضــى  ويســتعمل أحيانــاً  .الفــرد الوجدانيــة نحــو عملــه الحــاليفــي مجملهــا إلــى مجمــوع مشــاعر 
بالرضـــى المهنـــي  ولكـــن الـــروح المعنويـــة تتعلـــق ،المهنـــي، ومصـــطلح الـــروح المعنويـــة مـــرادفين لبعضـــهما
أمــا اتجاهــات الفــرد نحــو عملــه فتكتســب أهميــة .الــذي تتمتــع بــه مجموعــة العمــل أكثــر منــه بالنســبة للفــرد 

بـن صـالح الحيـدر )ألنهـا تتوسـط بـين متطلبـات العمـل واالسـتجابات تجـاه العمـل أو السـلوك  خاصة نظراً 
ولقــد حظيــت دراســة الرضــى المهنــي باهتمــام بــالغ مــن قبــل علمــاا  (.31ـ، صــ5002وعمــر بــن طالــب، 

وطــرح عــدد مــن  ،لــه تعريفــاتممــا أدى إلــى عــدة  ،الصــناعي والتنظيمــي وعلمــاا اإلدارة وغيــرهمالــنفس 
يتمثــل  مهنــيوالهــدف الرئيســي مــن دراســة الرضــى ال .النظريــات التــي تحــاول تفســير هــذه العمليــة النفســية

 مهنـيالوظـاهرة الرضـى . ا يقومـون بـه مـن نشـاطاتين بدرجـة مقبولـة عم ـراضـ عـاملينفي جعل األفـراد ال
عديـدة ذات عالقـة  راتتغي ـم  فهنـاك  ،رات التـي تـؤثر فيهـاتغي ـرف علـى كـل الم  ظاهرة ليس من السـهل التع ـ

ظهــرت محــاوالت كمــا ( مــل، سياســة الترقيــة، وغيرهــاالمرتــب، المشــرفين، زمــالا الع)بتلــك الظــاهرة مثــل 
 :الباحثة أهم هذه التعريفات ضتعر وستس ،لوضع تعريف للرضى عن العمل عديدة

يم عمل الفرد أو حالة وجدانية سارة تنتج عن تقو  :على أنه الرضى المهني( locke) وكعرف ل
 .(440ـص ،3992 ،كشرود)خبراته المهنية 

عبارة عن مجموعة االهتمامات بالظروف  :الرضى عن العمل بأنه( كامل والبكري)بينما وصف 
في خلق الوضع الذي يرضى به الفرد وتحمله على القول  سهم متضافرةً التي ت   ،النفسية والمادية والبيئية

 (.44ـ، ص3991السالم، " )عن وظيفتي إني راضي  " بصدق  
النابع من نجاز ذلك الشعور باالكتمال واإل" :بأنه المهني ىالرض (كاي كيبلر) وقد عرف

وقيامه باستغالل كل سبل الرضاا  ،قبول اإلنسان وظيفته كما هيإلى  لمهنيا ىويرجع الرض". العمل
، فاإلنسان قد يشعر ىحقيق الرضويرتبط بالوظيفة الواحدة أكثر من مصدر لت. المتاحة له من خاللها

أو العمل كجزا من  ،رات جديدةم مهاأو تعل   ،أو جودة عمله ،الرتفاع أدائه في العمل باالرتياح نتيجةً 
، 5001كيبلر،) أو حتى تلقي الثناا ،وكذلك مساعدة الزمالا أو زيادة قدراته الشخصية ،فريق العمل

 .(33ـص
والتي  ،أن الرضى المهني يتحدد بمقدار اإلشباعات التي يحصل عليها الفرد (عاشور)ويرى 

وصيغت  .وبمدى إدراكه لعدالة العوائد التي تحقق له هذه اإلشباعات ،تكون وظيفته مصدرها األساسي
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 :هذه العالقة بين الرضى ومحدداته بالفرض التالي
، 5005 المشــعان،)إدراك عدالــة العوائــد × قيمــة اإلشــباعات التــي يوفرهــا العمــل =  الرضــى عــن العمــل

 (.1ـص
مة على مقارنة ـوالقائ ،لــعلى العمة فعل الموظف المؤثرة رد  : هــبأن( بيرسون)فه ر  ـوقد ع

جات المرغوب فيها خرَ مع الم   ،عية من العملـالواق( ةــتقالليــالوات، االســر، العـاألج)ات ــجرَ ـخالم  
(p:517 ,3993 ,(Pearson. بأن الفرد عندما يشعر بعدالة العوائد التي يحصل ( آدمز)بينما رأى

فالفرد ال يحاول  ،يحقق الشعور بالرضى عن العمل ،مع عوائد اآلخرين في العمل عليها مقارنةً 
نما يحاول أن يحصل على العوائد  ،من الفوائد من عمله دون قيد أو شرط الحصول على أكبر قدر   وا 

 (.Adams, 1963, p: 425)مقارنة باآلخرين  لالعادلة بالعم
ويحتمل  ،اتجاهات ومشاعر خاصة بمهنة الفرده أن  ف الرضى المهني على فقد عر  ( ريجيو)أما  

ولدى  .بي في تكوين مشاعر الرضى والسرورأن تساهم جميع أمور المهنة السلبي منها وااليجا
 :ووه إلى الرضى المهني المهتمين بهذا الموضوع أسلوبان في طريقة النظر

 لعام عن مهنة معينةالرضى ايهتم بالرضى الكلي عن العمل أي ينظر إلى : األسلوب العام. 

 على أنه مكون من مشاعر إلى الرضى المهني وهو ينظر : عددةتأسلوب الجوانب الم
ريجيو، .( )…الراتب، نوع المهنة، ظروفه، أسلوب اإلدارة)واتجاهات مرتبطة بعناصر المهنة 

 .(111، ص1111
 .(1)موضحًا بالشكل رقم ، عامل عام يمثل محصلة لعوامل فرعية هو عن العمل ىالرضوبمعنى آخر 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عوامل رضى فرعية
 (3)الشكل رقم 
 (.81، ص6002لباد، ) الرضى المهني العام وجوانبه الفرعية
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 على اإلجماع جعل مما ،مختلفة جاهاتات   خذتات  نستنتج أن تعريفات الرضى المهني  ومما سبق

 التعريفات فتنوعت ،العمل عن للرضى النظرة الختالف نظراً  ،الصعوبة غاية في أمراً  تعريف موحد

فيها، وفي ضوا  المستخدمة واألدوات الدراسات أهداف حسبب ،وتعددت المتعلقة بالرضى المهني
 :التعاريف السابقة استخلصت الباحثة التعريف التالي

والتي تنبع من خالل التفاعل بين  ،هو مجموع مشاعر الفرد الوجدانية تجاه العمل :المهني الرضى
والعوامل المرتبطة  ،العوامل الشخصية للفرد نفسه والعوامل الخاصة بطبيعة الوظيفة التي يشغلها

 .عام بمحيط العمل وبيئته بشكل  

 :أبعاد الرضى المهني -2

 لتقسيم مكونات الرضى عن العمل إلى ل محددات أو أبعاد الرضى عن العمل محاولةً مث  ت  
ولهذا تختلف محددات الرضى باختالف  ؛تسهل دراستها والتعرف عليها بوسائل متعددة ،مجموعات

كفاية : ستة محددات مهمة للرضى عن العمل هي Keitthالدراسات التي تتناولها، فقد حدد كيث 
، االندما  مع الزمالا في العمل، توفير األهداف في هاإلشراف المباشر، الرضى عن العمل نفس

 .التنظيم، عدالة المكافآت االقتصادية وغيرها، الحالة الصحية البدنية والذهنية
: محددات الرضى المهني هي بأن ا فقد ذكر  Walker and Gust 1952 أما والكر وجوست 

األجر، الشعور بالضمان واألمن، مظهر العمل، مركزه االجتماعي، ظروف العمل، األقدمية في 
 Robbinsوقد ذكر روبنز  .من المنتج النهائي، زمالا العمل، المشرفون العمل، درجة قرب العامل

العمل الذي يتحدى المرا ذهنيًا، : أن محددات الرضى المهني هيبفي كتابه السلوك التنظيمي  1986
-555ـ، ص3994المشعان، )المكافأة العادلة والمنصفة، ظروف العمل المناسبة، الزمالا المساندون 

551.) 
ذكرها الباحثان هينشو وآتوود من المحددات التي تؤثر في الرضى المهني  ةموعوهناك مج

1984 Hinshaw & Atwood الواجب الخدمي، نوع العمل، التأمين الطبي، درجة الكفااة، : وهي
طبيعة  المناخ التنظيمي، الرقابة، العالقات الشخصية، االستقاللية الذاتية، إعادة تكرار المهمات،

 .P:29 ,5003 ,(Hasselhorn. et-al)واإلشراف  جات العمل، القيادةخرَ المطلوب تأديتها، م  المهام 
 تبي نتعلق بمحددات الرضى عن العمل ومن خالل النتائج التي توصلت إليها األبحاث فيما ي 

 :ومن ضمنها ما يلي ،هناك بعض المحددات األساسية التي تؤدي إلى تحقيق الرضى عن العملأن 
 ،أي أن الرضى عن العمل يتحقق من التقارب بين النواتج التي يرغب الفرد في تحقيقها :التباعد-أ

 .وتلك التي يحصل عليها فعاًل في مجال العمل
نه يستحقه من العمل أأي شعور الفرد بالعدالة عندما يحصل على ما يعتقد  :العدالة-ب
، النفسية واالجتماعية واالقتصادية ع المكافآتوترتبط قضية العدالة بكل أنوا (.315ـ، ص5003حسن،)
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عاماًل هامًا يؤثر  ،وما يحصل عليه فعاًل من ذلك العمل ،الفرق بين ما يتوقعه الفرد من عمله يعد  و  
ر ومن ثم الفارق بين العائد المنصف في تصو   ،على درجة الرضى التي يشعر بها الفرد تجاه عمله

الرضى عن العمل  فكلما زاد الفرق قل   ،والعائد الفعلي يرتبط عكسيًا مع درجة الرضى عن العمل .الفرد
 أكثر تفصياًل يقوم الفرد بثالث خطوات   وبشكل  (. 24ـ، ص5002وعمر بن طالب،  ،بن صالح الحيدر)

رته وكفااته مثل جدا ،التدخَ ويتضمن التقييم قياس الم  . التقييم، والمقارنة، والسلوك: أساسية هي
مثل  ،جاتمخرَ وثم قياس ال   ،بالعمل، مستوى تعليمه، مهاراته التي يمتلكها، مقدار ما يبذله من جهد

أما السلوك فهو عملية إدراك العالقة بين . ز، التقدير واالحترامالعوائد المادية، الترقية، االهتمام، التمي  
وعلى  ،إيجابي ه يستجيب بشكل  فإن   ،تسم بالعدالةفعندما يدرك الفرد بأن الوضع ي ،التقييم والمقارنة
كتقليل الجهد المبذول  ،بأن الوضع غير عادل سيعمل على إعادة المساواة بعدة طرق   رعَ العكس فإن شَ 
         وغيرها من االستجابات السلبية  ،أو االنتقال للعمل في مكان آخر وترك العمل ،في العمل

 (. 599ـ، ص5005العميان، )
ر شخصية الفرد على مدى شعوره بالرضى عن العمل، ؤث  قد ت  : الوضع الشخصي المسبق للفرد-جـ

فبالرغم من إمكانية التأثير على مستوى الرضى من خالل تغيير بيئة العمل، إال أن الموقف الشخصي 
. العملبالرغم من التغيرات اإليجابية في بيئة  ،المسبق للفرد قد يؤثر على مستوى شعوره بالرضى

 :أكبر من الرضى عندما فإن الفرد يمارس درجةً  ،أكثر تحديداً  شكل  وب
 .أو يحقق مستوى أعلى منها ،يحقق نواتج العمل التي يريدها -3
 . نبما يحصل عليه اآلخرو  عندما يدرك نواتج العمل مقارنةً  -5
 .عندما يدرك عدالة اإلجرااات التي يتم على أساسها تحديد نواتج العمل -1

 :مصادر الشعور بالرضى المهني وعناصره -3

تنتظر اإلدارة  ،ففي الظروف الطبيعية ،للغاية إن المعادلة الرئيسية لعالقات العمل بسيطة  
ويتوقع الموظفون  ،(..االعتماد على الذات، التعاون، الخ كاإلنتاجية،)إسهامات معينة من الموظفين 

مردودًا معينًا مثل اإلدارة، الرواتب الجيدة، مزايا، إشراف جيد، وغيرها، وحينما تتوازن اإلسهامات مع 
 .يكون الموقف مربحًا للطرفين  ،ما المردود إلى حد  

ومن خالل نظام المنفعة المتبادلة هذا من الطبيعي أن ينتظر الموظفون من اإلدارة أن يكون الشعور 
يمكن للفرد  مهنيالكثير من مصادر الشعور بالرضى ال لكن الحقيقة هي أن   ،الرضى من بين المزاياب

 :ينيوينبع الشعور بالرضى من مصدرين أساس .الحصول عليها بنفسه
ومهما كانت بيئة ( الفخر بالمهارة)صحيح  الرضى يأتي من أداا العمل بشكل   األول هو أن   -(3
وال يهم في ذلك أين هي؟ ولمن؟ كذلك يشعر  ،بالسعادة لقيامه ببناا حجرة جيدة اا يشعرن  مل فالبالع
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صعبة ونجح فيها سواا كان ذلك في مستشفى فاخر، أو في خيمة  اح بالسعادة إذا أجرى جراحةً ر  الجَ 
درة حين تكون الوظيفة ال تناسب ق عسكرية، وبالطبع هناك وظائف يصعب تحقيق الرضى فيها خاصةً 

 .للعمل بها ه ولكنه مضطر  يه حق  أو توفالفرد 
واألشخاص  ،والتي تشتمل على مكان العمل ،والمصدر الثاني لتحقيق الرضى هو بيئة العمل -(5

كيبلر، ) الذين تتعامل معهم وكذلك المتعة التي تحصل عليها حينما ال تكون منهمكًا في العمل 
  .(49ـ، ص5001

تساعد األفراد على اإلحساس بالرضى المهني و يمكن إجمالها  وبين هذين المصدرين توجد عدة أبعاد
 : باآلتي

 :وتتضمن :عن الوظيفة ىالرض -أ 
  فرصة إلبراز مهارات وقدرات الفردالإتاحة. 
  فرصة للمبادأة واالبتكارالإتاحة. 
 مما يزيد من خبرات العاملين اإلشراف المباشر، توفير نظام لإلشراف العام وليس. 
 الفرصة للمكانة االجتماعية المناسبة تتيح الوظيفة. 

 :ويتضمن :عن األجر ىالرض -ب
 تناسب األجر مع العمل. 
 تناسب األجر مع تكلفة المعيشة. 
 سياسة المكافآت الحافزة والمتكررة باعت  ا. 
 تفضيل الحوافز الجماعية عن الحوافز الفردية. 

 :ويتضمن :عن النمو والرتقاء الوظيفي ىالرض -جـ
 واضحة لتخطيط المستقبل الوظيفي وجود سياسة. 
 نمو الوظيفة التي يشغلها الموظف. 
 توافر التأهيل المناسب للعاملين. 

 :ويتضمن :عن أسلوب القيادة واإلشراف ىالرض -د
 إظهار روح الصداقة في العمل. 
 مساندة الرئيس لمرؤوسيه عند طلب المعونة. 
  ًعن السلطة الرسمية االعتماد على السلطة الشخصية بعيدا. 
 العدالة في معاملة المرؤوسين. 

 :ويتضمن :عن مجموعة العمل ىالرض -هـ
 االنسجام الشخصي بين أعضاا المجموعة. 
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 والناحية العلمية والفكرية للمجموعة ،تقارب درجة الثقافة. 
 لدى أعضاا الجماعة جماعيةالنزعة ال. 
 المشاركة في نوادي وجمعيات مهنية واحدة. 

 :ويتضمن :عن النواحي الجتماعية ىالرض -و
 بحث المشكالت االجتماعية للموظف ومساعدته في حلها. 
 توفير الرعاية الصحية ووسائل االنتقال المناسبة للعاملين. 

تشكل منظومة متكاملة  متعددة،أبعاد شعور بالرضى المهني يأتي من الالباحثة أن  ولهذا ترى
من بالفرد نفسه، وبعضها يتعلق بالتنظيم الذي ينتمي إليه، و  يتعلقبعضها  يجب مراعاتها جميعًا،

االحتياجات عن  يمكن أن يعوض أو يشكل بديالً معين أو بعد ن إشباع احتيا  الخطأ اإلعتقاد إ
 إال إذا ترافقت ،جعل الفرد راضيًا عن عمله تال على أهميتها مرتفعةن األجور الإ ،مثال ذلكاألخرى، 

  .جيدةنسانية إعالقات بو ظروف عمل ب

 :تحسين مستوى الرضى المهني لدى العمال -4

واألثر السلبي على األداا طورت  ،للنتائج السلبية لعدم الرضى مثل الغياب وترك العمل نظراً 
 :ومنها .المؤسسات عدة برامج بهدف زيادة الرضى المهني

حيث يتضمن  ،دوران العملمن إحدى طرق تغيير بناا الوظيفة أسلوب  :تغيير مكونات العمل -أ 
ومن ميزاته المساهمة في تدريب العاملين  ،متخصص إلى آخر هذا األسلوب انتقال الفرد من عمل  

وخفض معدالت الملل والروتين الناجمين عن أداا واجبات تتصف بالتكرار  ،على عدة واجبات متباينة
العمال بين العمليات المختلفة بناا على وقد نجحت تجربة أن ينتقل ( ـ111ـ، ص1111ريجيو، )الشديد 

ثم ينتقل في الشهر الثاني ألداا  ،كأن يقوم كل عامل بالعمل لمدة شهر في عملية معينة ،نظام محدد
وقد ثبت أن عدم استمرار العامل في عمل روتيني بحت  ،العملية الثانية بالتبادل مع زميل آخر وهكذا

المشعان، )ويزيد من الرضى المهني لدى العمال  ؛سأم والملليقلل من شعوره بال ،ورتيب لمدة طويلة
 (.111ـ، ص1111

بواجبات أخرى  ،يعتمد هذا األسلوب على زيادة واجبات الوظيفة للعاملين :زيادة واجبات العمل - ب
ويؤدي استخدام هذا  ،مختلفة عما يؤدونه من واجبات بغية مضاعفة إحساسهم بأهميتهم للمؤسسة

إلى التأثير اإليجابي في الرضى المهني وذلك بإعطاا العاملين إحساسًا أكبر  ،األسلوب بمهارة
وتحسين مهارتهم في العمل، وتعتبر زيادة الواجبات مسألة حساسة وخطرة فربما ينظر الفرد  ،باإلنجاز

فهذا يعود إلى عدة عوامل وأهمها الفروق الفردية بين األشخاص  ،إلى زيادة واجباته بطريقة سلبية
 (. 111ـ، ص1111يجيو، ر )
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يعني مفهوم إثراا العمل إعادة تنظيمه وترتيب عالقاته بصورة تحقق تحديًا  :إثراء العمل -ج
شباعاً  وذلك  ،ومفهوم إثراا العمل يمكن أن يستثير اهتمامات الكثيرين من مديري العمل ،لدوافع الفرد وا 

في كم العمل وكيفه  فهو يحقق تحسيناً  ،ألنه مفهوم قد برهنت الخبرات على فاعليته في مواقف كثيرة
نسبة غياب من على أنه يربط الفرد بعمله ويقلل  عالوةً  ،كما يرفع الروح المعنوية لدى العاملين

يحقق مستويات عليا من الدوافع كما يشبع  إثراا العمل أسلوباً  ،ينلَ وقد اعتبرت نظرية العام   .العاملين
 ،أما نظرية بورتر والولر .فهو يحقق أقصى درجات الدافعيةنا مستويات عليا من الحاجات ومن ه

في ضوا التفرقة بين ما يسمى تعزيزًا خارجيًا وتعزيزًا داخليًا ويعتبر أن  ،فترى مفهوم اإلثراا في العمل
ااًل التعزيز الداخلي أكثر فاعلية وألن مفهوم اإلثراا يحقق خاصية التعزيز الداخلي فهو يؤدي دورًا فع  

 (.341ـ، ص3995طه، )يط الدافعية وتحقيق الرضى عن العمل وزيادة مستوى األداا في تنش
بالعمل  اً هناك عدة دراسات أكدت أن أصحاب الدخل المرتفع أكثر رض :تغيير مكونات الراتب - د

ه كلما كان ن  أالتي وجدت  Dyer & Theriault 1976ومنها دراسة  ،من أصحاب الدخل المنخفض
وهناك ما (. 111ـ، ص1111كشرود، )أكثر رضى عن أعمالهم  ارواتب أكثر كانو العمال يتقاضون 

البقاا في المؤسسات التي  ،يشير إلى أن الذين يحصلون على رواتب جيدة يفضلون في معظم األحيان
وتعمل معظم المؤسسات على تطوير أنظمة  ،وال يبحثون عن أعمال في مؤسسات أخرى ،يعملون فيها
 (. 111ـ، ص1111ريجيو، )سين األداا تح فالرواتب بهد

 :وتتضمن هذه البرامج مجموعة من اإلجرااات وهي :برامج المنفعة اإلضافية -ه
 مساحة أكبر ن تطبيق هذا اإلجراا يعطي العاملين إوبرأي الباحثة  .المرونة في ساعات العمل

مراعاة يجب عند تطبيقه ولكن تخطيط وتنظيم يوم العمل بالشكل األنسب لهم، لالحرية من 
  .تحقيق حاجات كل من الفرد والمؤسسة معاً 

 توفير عدد من البرامج الصحية. 
 توفير برنامج للتقاعد. 
 توفير برامج خاصة للتطوير المهني. 
 وهذا األسلوب يفيد في تخفيض معدالت  ،والعناية بأطفال العاملين ،االهتمام بالصحة العامة

 (.111ـالمرجع السابق، ص)الغياب 
 ويتفق مع نظرية  ،ويعتبر هذا األسلوب من األساليب التحفيزية: مشاركة العاملين في األرباح

أنه كلما ضاعف جهوده وكلما حققت الشركة  ،إذ يدرك العامل ويتوقع ،التوقع في الدافعية
لة وجود معاد: ويأخذ هذا األسلوب عدة أشكال، مثل .فيها فإنه سيكون شريكاً  ،أرباحًا إضافيةً 

يتقاسم على أساسها العاملون في المنظمة األرباح المتحققة نتيجة عملهم، أو أن يتم توزيع 
القريوتي، )عطى العاملون أسهمًا في الشركة نسبة من األرباح المتحققة على العاملين، أو أن ي  
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 (.11ـ، ص1222
ة رضى العاملين لما سبق ذكره قد تساعد المنظمات على زياد ةوهناك بعض اإلجرااات باإلضاف

 :ومنها ،لديها
 فعندما يشعر الفرد بعدالة ما يحصل عليه من مكافآت ومزايا: الدفع لألفراد بصورة عادلة، 

وعندما نترك له بعض الحرية في تحديد ما  ،وعدالة اإلجرااات التي طبقت لتحديد ما يستحقه
 .فإن الفرد يشعر بالرضى عن عمله ؛يرغبه من نوعية المكافآت أو المزايا

 فعندما تكون العالقة بين المشرف واألفراد عالقة طيبة  :تحسين نوعية وجودة اإلشراف
صال مفتوحة بين وتكون هناك خطوط ات   ،راعى فيها المصالح المشتركةت  و  ،يسودها االحترام

 .يزيد رضى األفراد عن العمل ؛المشرف ومرؤوسيه
 فكلما شعر الفرد بأنه : وظائف التي يقوم بها األفراد واهتماماتهمتحقيق التوافق بين ال

، 1221حسن، )كلما شعر بالرضى عن عمله  ،يستطيع إشباع اهتماماته من خالل عمله
 (.111ـص

 إلى اآلثار  ،(1111دايت  -1112كوخ )دراسات  أشارت :في صنع القرارمشاركة ال
فحين يجد الفرد  ،على مستوى دافعتيهم للعملإلسهام العاملين في صنع القرار اإليجابية 

يزداد لديه اإلحساس بالمشاركة  ،لالشتراك برأيه في بعض قضايا العمل الذي يمارسه فرصةً 
والمبدأ األساسي في  ،كما يزداد رضاه عن العمل ويتحسن مستوى أدائه ،ةل المسؤوليوتحم  

 ةيشارك يصبح متضامنًا في مسؤولي ذلك أن الدافعية تزداد من خالل المشاركة، فالفرد الذي
ع على أن شج  ويبدو أن المشاركة من جانب األفراد في عملية صنع القرار ت   ،تنفيذ القرار

ل الصعاب، وتحل ذل  فمن خالل المشاركة ت   ،يصبح مصدر التعزيز داخليًا لدى العاملين
 (.111ـ، ص1111طه، )المشكالت، وتنجز األهداف 

إن تف عيل دور المجالس اإلنتاجية، القاضية باجتماع اإلدارة مع ممثلين عن  وترى الباحثة
العمال باإلضافة إلى ممثليهم في النقابات العمالية بشكل دوري، والتدوال في أهداف المنظمة 
جراااتها المستقبلية، وما تم التوصل إليه من إنجازات وما يواجهها من معيقات؛  وسياساتها وا 

ورسم  ،التي يجب اتباعها من أجل توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارهو أحد الطرق 
 .حساس العامل بالرضىاالسياسات الخاصة بالمنظمة، بالتالي تعزيز 

 :تعقيب عام
نفسية  من خالل العرض السابق لمفهوم الرضى المهني نستنتج بأن الرضى المهني هو حالة  

قد ال يرضي شخص آخر، وذلك بتفاوت عمره، خبرته،  اً فما يرضي شخص ،تتفاوت بتفاوت األشخاص
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 . ومتطلباته أيضاً  ،وبتفاوت طبيعة المهنة أو العمل ؛تجاربه، تعليمه، تربيته
والواجبات  ،وشروطه ،هذا العملطبيعة  معين يختلف باختالف فالرضى المهني عن عمل  

وهنا البد من االهتمام بموضوع الفروق الفردية بين األشخاص، من خالل عملية التوجيه  .المتعلقة به
بما  ،وعملية تحليل الفرد ،التي تعتمد على تحليل العمل وما يحتاجه من مهارات من جهة ،المهني

من جهة  أخرى، وينتج عن  ،يمتلكه من قدرات وكفااات لنجاحه في نوعية أعمال معينة دون سواها
زيادة في الشعور بالرضى مما يضمن  ،ألنسب لهوضع الشخص المناسب في مكان العمل ا ك كل ه،ذل

نتاجية أعلى للمؤسسة  .المهني لدى العمال؛ وا 

 :اإلنتاجية يةالكفا :سادساا 

 :مفهوم الكفاية النتاجية -1

ثلى االستفادة الم  )بمعنى  ،االستخدام األمثل للموارد والطاقات المتاحة: اإلنتاجية ايةيقصد بالكف
 (.ممكن تاحة للوصول إلى أفضل إنتا   من عناصر اإلنتا  الم  

 :عتبر وسيلة لتحقيق المزايا اآلتيةوبالتالي فهي ت   
 خرات ومن ثم إتاحة الفرص لزيادة المد   ،ربحتدعيم البنيان االقتصادي للمجتمع بزيادة ال

 .االرتفاع بمستوى معيشة المجتمع إلىمما يؤدى  ،واالستثمارات
   أقل  أسعار بوخدمات ذات جودة عالية و  ن المستهلك من الحصول على سلع  تمك. 
   صور الضياع واإلسراف في  يمن خالل تالف ،أفضلالمستثمر من تحقيق أرباح  نتمك

 .الموارد
   2118 الخزاعي،)أكبر  ودخالً  ،في الجهد ووفراً  ،أفضل للعمل اً ر للعاملين ظروفوف  ت ،

 .(4صـ

  :الكفاية اإلنتاجيةالعوامل المؤثرة على  -2
  :من جانبين اإلنتا ة يتؤثر على كفا التييمكن النظر إلى العوامل 

ن وضع العمال في إف ،مشروع   أي  لمهارات اإلنسانية المكان األول في لا كان لم   :العوامل البيئية - أ
وتتمثل  تهم اإلنتاجية،يتساعد على رفع كفا التيمن أهم العوامل  عد  ي   ،الظروف البيئية المالئمة

 :الظروف البيئية في
 (عمرال/ الجنس )من حيث  يةالسكان ةتركيبال. 
 الثقافة والعادات والتقاليد. 
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 النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية.  
 الجديدة من السلع نواعالتطلع الستهالك األ. 
 المعيشة ىوارتفاع مستو  الصناعة ونم. 

مل اة العيالظروف الداخلية المؤثرة في كفا هنالك العديد من العوامل أو :العوامل الداخلية  - ب
  :منها، و ومقدرته على اإلنجاز

دار أالمنش نشاطات بين ،قصد به التحديد الدقيق والتنسيق الواضحوي  : كفاية التنظيم (1 تها ة وا 
  .هذه األنشطة بطريقة تحقق بها الهدف العام للمشروع لاو لتز  ،وأقسامها

 .استغاللهاكفاية المعدات ومدى  (2
بع األسلوب العلمي المت   هو( الوقت والحركة)ن دراسة العمل أل: دراسة طرق العمل وطرق األداء (3

الوقت  أوسواا في الجهد  ،بهدف القضاا على الضياع ،هئتحسين طرق أدالو  ،اإلنتا لتخطيط سير 
 .اإلنتا من عناصر  األمثل واإلفادة ،وطرق تشغيله اإلنتا مما يحقق تحسين مستوى  ،المواد أو
نه من أداا العمل المنوط به بالكفااة مك  حتى يتسنى للعامل العمل في ظروف ت  : ظروف العمل (4

 .الالزمة
المحركة للبواعث ويقصد بها المقدرة على تأكيد إمكانيات العامل على األداا، بمعنى أنها : الرغبة (5

ك هذه البواعث عبر الحوافز االقتصادية حر  وت   ،والدوافع لدى القوة العاملة لبذل الطاقات واإلمكانيات
ك أيضًا عبر الحوافز غير االقتصادية حر  ، كما ت  (الترقيات)غير المباشرة  أو ،(األجور، المنح)المباشرة 

لها آثارها على حياة  التي( قل واالمتيازات األدبيةسياسات الن)مثل  ،المتمثلة في السياسات واللوائح
 .االجتماعية والوظيفية األفراد

عن أهميته في خلق        ة الفنية لألفراد فضالً يالسبيل لرفع الكفا وه فالتدريب: التدريب (6
 .(84 -83، صـ2115هنية، ) اإلنتا من مواجهة متطلبات  األفرادن مك  ت   التي ،والمهارات ،الخبرات

 :طرق قياس إنتاجية العنصر البشري -3
 ،استخدام الموارد اإلنسانية والمادية أحسن استخدام علىتعني اإلنتاجية مدى قدرة المنظمة 

 .الجزئية وبين اإلنتاجية ،ما يسمى بإنتاجية العنصر الكلي يتم التفرقة بين اإلنتاجية الكلية أوما وعادة 
 : ولقياس اإلنتاجية عدة طرق

 :لهذه الطريقة كما يلي قاس اإلنتاجية وفقاً ت  : طريقة كمية اإلنتاج -أ 

 =العامل  إنتاجيةمتوسط 
نتا ة اإليكم
املينعدد الع 

 

=   عدد العاملين 
عدد العاملين آخر الفترة+ عدد العاملين أول الفترة 
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بحيث يختلف عدد العاملين  تماماً  اً ال يكون دقيق اإلنتاجيةاالعتماد على عدد العاملين عند حساب و 
 .األسبابغيرها من و اإلجازات  أوخالل نفس الفترة بسبب الغياب 

 :ذلك كاآلتيو  ،لكل ساعة عمل اإلنتا فضل الكثيرون حساب كمية ي  و 

= الناتجة لكل ساعة عمل  اإلنتا كمية 
كمية اإلنتا 

عدد ساعات العمل
                   

( + العمل الفعلية في السنة أيام× ساعات العمل اليومي × العاملين  عدد= )عدد ساعات العمل 
 .اإلضافيةمجموع ساعات العمل 

والوحدات المنتجة فيها تحتا  إلى جهد  ،الطريقة المنظمات التي تنتج منتجات نمطيةهذه تناسب و 
 : يؤخذ على هذه الطريقة ما يليو ، واحد

 وتحتا  أوقات مختلفة ،وغير نمطية ،مة مختلفةأنها ال تصلح إذا كانت المنتجات في المنظ . 
   يتهم إنتاجإلى قيام العاملين بزيادة  ،يةنتاجؤدي استخدام هذه الطريقة لحساب اإليخشى أن ي

  .ية مستقبالً نتاجمما يؤثر على المقدرة اإل ،وتحميلها فوق طاقتها ،بإسااة استخدام اآلالت
فيتم استخدام طريقة كمية  ،بأوقات مختلفة ،نمطيةأما إذا كانت المنظمة تنتج وحدات غير 

حة، ويتم في هذه الطريقة ترجيح اإلنتا  غير النمطي بالوقت وبالتالي التكلفة والجهد اإلنتا  المرج  
 .على عدد العاملين  أو ،وقسمة الناتج على إجمالي عدد ساعات العمل الفعلية ،المستغرق في إنتاجها

على تثبيت أسعار المنتجات خالل الفترة الزمنية  تعتمد هذه الطريقة أساساً : طريقة قيمة اإلنتاج  -ب
عن طريق ضرب السعر الثابت لكل نوع من أنواع اإلنتا  في عدد  ،الالزمة لقياس تطور اإلنتا 

 ،إجمالي قيمة اإلنتا  بأسعار ثابتةي ظهر الضرب هذه  نواتجوجمع  ،نوع جة من كل  نتَ الوحدات الم  
 .سعار هنا يهدف إلى تفادي تأثير تغير األسعار على حساب التطور الحقيقي لإلنتاجيةوتثبيت األ
 :بطريقتيناإلنتاجية في هذه الحالة  تحسبو 

= متوسط إنتاجية العامل  -1
الي قيمة اإلنتا إجم
ينلعدد العام 

                                         

=  متوسط قيمة إنتا  ساعة العمل  -2
قيمة اإلنتا  اليإجم
دد ساعات العمــلع

      

مؤشر يقيس ما أضافته العملية اإلنتاجية  :ف القيمة المضافة بأنهاعر  ت  : طريقة القيمة المضافة -ج
ويتم ذلك باستخدام  ،شباعية أكبربما يجعل لها قيمة وقدرة إ ،على المواد األولية والسلع الوسيطة

منها  ف بأنها القيمة الكلية لإلنتا  مطروحاً عر  كما ت   .والبشرية داخل الوحدة اإلنتاجية المادية الموارد
ن القيمة التي أضافها عنصر وبذلك تبي   ،قيمة مستلزمات اإلنتا  فيما عدا األجور المدفوعة للعاملين

 .العمل لإلنتا 
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 :طريقة المواد الخام -د

=   نصيب الوحدة المنتجة من المواد الخام
امخيمة المواد الق

تجةعدد الوحدات المن
 (221-218صـ ،1886العلي، )   

 :مشكالت قياس إنتاجية العاملين  -4
  :تواجه عملية قياس إنتاجية العاملين مجموعة من المشكالت وهي

   أكثر من مرحلة إنتاجية ضم  راعي أن بعض المصانع الكبرى تمعدالت قياس اإلنتاجية ال ت .
 ،األمر الذي يتطلب زيادة عدد العاملين فيها، فإذا ما تم تطبيق المعدل الذي يقيس اإلنتاجية

آخر ال  مصنع  بينما القياس في  ،فإن مثل هذه المصانع سوف تكون اإلنتاجية فيها منخفضة
عالية ألنه يحوي بالطبع إنتاجية يظهر  مرحلتين إنتاجيتين أو ،يحوي إال مرحلة إنتاجية واحدة

 .عدد عمال أقل  
 االعتبار بخذ أال ي ،ةعند حساب عدد العاملين الذين أسهموا في إنتا  وحدات إنتاجية معين

كوظائف الصيانة  ،في هذا اإلنتا  ةغير مباشر  ةبطريقالتمييز بين العمالة التي تسهم 
دارة األفراد والحسابات والتخزين ،ومراقبة الجودة ،والشراا  وبين ؛وبحوث السوق وغيرها ،وا 

 (.232-222، صـ2111أبو قحف، ) .ةالعمالة المباشر 
  الجهد البشري  تساويعدم مراعاة أثر استخدام اآللة على انخفاض الجهد البشري، إذ تفترض

معدل  ئيسي فياآللة لها دور ر ف ،وهذا غير صحيح ،في اآلالت المستخدمة المردود وتساوي
بل لآللة  ،وحدهليس مسؤولية العامل  وارتفاعهبالتالي فإن انخفاض اإلنتا  و  ،اإلنتا 
  .كبير ونوعها تأثير   وكفااتها

 على  على أساس عدد العاملين أو لنتائج إذا كان معدل اإلنتاجية محسوباً في ا االختالف
ن من استبعاد الوقت الضائع ك  موذلك ألن األساس األخير ي   ،أساس عدد ساعات العمل

 .المختلفة خالل الفترة الزمنية محل التقييم اإلجازاتبسبب 
 خرى تظهر مشكلة في قياس إنتاجية العاملإلى أا تختلف أسعار المنتجات من سنة عندم، 

ب على تلك المشكلة عن طريق مكن التغل  وي   ،على أساس قيمة اإلنتا  ،ساعة العمل أو
فإذا كان لدينا كميات إنتا   ،نة األساس حتى تكون المقارنة سليمةتثبيت األسعار عند س

 ضرب كمية اإلنتا  في سعر بيع الوحدة في كل   تم  و  ،أخرىإلى  ة  أسعارها مختلفة من سنو 
م ب على تلك المشكلة يت  وللتغل   ،فستزيد قيمة اإلنتا  نتيجة زيادة األسعار ،سنة من السنوات

م ويت   ،م ضرب سعر سنة األساس في كمية اإلنتا ويت   ،ساستثبيت األسعار عند سنة األ
 (. 12-5، صـ1882عبد الحق،)قياس اإلنتاجية 
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 عند قياس اإلنتاجية يتم التركيز على كمية اإلنتا  دون مراعاة مستويات جودة المنتج، 
 . أخرىإلى  عند إجراا المقارنات من سنة   خاصةً  ،وينبغي عند القياس مراعاة ذلك

  ها وأنسبها وعليه أن يختار أدق   ،يتوافر أمام القائم بالقياس أكثر من وحدة لقياس الناتجقد
منها تعطي  ةً إال أن واحد ،للقياس بأكثر من وحدة قياس إذ قد يكون الناتج قابالً  ،لظروفه

 ،الوزن مثالً في  متجانسةو  ،فإذا كانت غير متجانسة في الحجم ،للدراسة ةً ق  نتائج أكثر د  
 .أفضل وحدة للقياس هي الوزن ونفتك

   بينما تفضل  ،ل بعض المنظمات أن تحسب اإلنتاجية على أساس إنتاجية العاملفض  ت
بينما تفضل بعض المنظمات  ،المنظمات األخرى حسابها على أساس إنتاجية ساعة العمل

إال أن إنتاجية  ،بعضهمال نالهما مكمكلي ويبررون ذلك بأن ،الجمع بين الطريقتين السابقتين
 .ساعة العمل أكثر دقة

فإن ذلك ال  ،المشاكل السابقة التي تواجه قياس إنتاجية العاملين وعلى الرغم من الصعوبات أو
خاذ مما يساعد على ات   ،اإلنتاجيةي التذبذب ف النقص أو ن الزيادة أوألنه يبي   ،ل من قيمة القياسقل  ي  

 .(81-81، صـ 2115 هنية،)العاملين والمنظمة والمجتمع  ةحلصماإلجرااات التصحيحية الالزمة ل
وتتمثل في مدى  ،وترى الباحثة أن هناك معايير أخرى يجب أن يؤخذ بها عند قياس اإلنتاجية

قياس مدى محافظة العامل على األدوات واألجهزة و ، الجهد والوقتالجودة المقدمة باألداا، وتوفير 
حالته النفسية باإلضافة إلى ه ورؤسائه بالعمل ومدى تعاونه معهم، التي يستخدمها، وسلوكه مع زمالئ

ن تنفيذ برامج تدريبية مبنية على تحديد دقيق لالحتياجات التدريبية يكون عامل مساعد  .والمزاجية وا 
  .ومعالجتها بمشكالت العمال هتماماإلفي تحقيق هذه المعايير، إضافة إلى 

 :عالقة اإلنتاجية بالرضى المهني -5

جاا من االعتقاد بأن العاملين  ،االهتمام بالرضى المهني من قبل المنظمات وأصحابها إن  
 ،مدرسة العالقات اإلنسانية لواا هذه الفكرة وقد حمل باحثو ،من غير الراضين إنتاجاً  الراضين أكثر  

 ،سببي ر  وقام هؤالا بتقديم العالقة بين الرضى واألداا باعتبارها عالقة سببية بين الرضى كمتغي  
يزداد حماسه  ،وبرروا ذلك بأن الفرد الذي يرتفع رضاه عن عمله .ر األثر والنتيجةتغي  واألداا كم  

. فع بذلك إنتاجيته وأداؤهفترت ،كما يزداد إخالصه للمنظمة التي يعمل بها ،ويزداد إقباله عليه ،للعمل
خالصه  ويقل   ،أما الفرد الذي ينخفض رضاه عن عمله فإن حماسه للعمل يقل   تبعًا لذلك إقباله وا 

 (.48ـ، ص2115عمر بن طالب، و  بن صالح الحيدر)بالتالي إنتاجه وأداؤه  فيقل   ،للمؤسسة
أمر ليس  اإلنتاجيةتحديد هذه العالقة بين الرضى المهني و  ت أن  أن األبحاث الالحقة بين   غيرَ 

فمن الممكن  ،جاه ودرجة العالقةهناك عوامل كثيرة تتداخل وتتفاعل وتؤثر في االت   ن  إإذ  ،باليسير
األداا كمؤثر في  أو اإلنتاجيةر وكذلك يمكن تصو   ،اإلنتاجيةتصور الرضى المهني كمؤثر في 
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ومن الممكن أن يكون  ،العامل زاد ما حصل عليه من مكافآت إنتاجيةإذ كلما ارتفعت  ،الرضى المهني
 (.242ـص ،1884 ،المشعان)وليس العكس  ،هذا سببًا في زيادة شعوره بالرضى عن عمله

وتتفق الباحثة مع الفكرة التي تبنتها مدرسة العالقات اإلنسانية والتي ترى أن العاملين الراضيين أكثر 
 .في تحقيق الكفاية اإلنتاجيةوتعتبر الباحثة أن الرضى المهني عامل هام من غير الراضين،  إنتاجاً 

 :ثالثة اتجاهات رئيسة هيفي  تتمحورويمكن القول إن عالقة الرضى المهني باألداا 
جاه أن الرضى المهني العالي يؤدي ويرى هذا االت   (:اإلنتاجية)الرضى ـــــ األداء : لوجاه األ التّ  -أ

حيث زاد  ،ثورن في الثالثينياتو اوظهر هذا االتجاه نتيجة لدراسات اله ،اإلنتاجيةزيادة في  إلى
حقق ذلك توي ،عامل منتج وزت آراؤهم على أن العامل الراضي هرك  وتَ  ،االهتمام بالعالقات اإلنسانية

والعمل على إشباع  ،وتقديم النصح لهم ،خاذ القراراتمن خالل تشجيع العاملين على المشاركة في ات  
ونظرية  ،(1843) وجاه مع نظرية ماسلويتماشى هذا االت   ،حاجاتهم المادية والمعنوية في العمل

 وزمالئه ووأبحاث ماي ،(1822)لدرفر أونظرية  ،(1862)ونظرية ماكيالند  ،(1858)هرزبر  
 (.248ـص ،المرجع السابق)( 1845)

 جاه في أن  يتلخص رأي أصحاب هذا االت   (:اإلنتاجية)الرضى ــ ؟ ــ األداء : جاه الثانيالتّ  -ب
فقد  .وغير موجودة أحيانًا أخرى ،العالقة بين الرضى المهني واألداا تكون موجودة وصحيحة أحياناً 

كما أن  ،اإلنتاجيةزيادة في  إلىوحظ في بعض األحيان أن الرضى عن العمل ال يؤدي بالضرورة ل  
البعض مرتفعة رغم شعورهم بعدم الرضى  إنتاجيةفقد تكون  ،قد تزداد في حالة عدم الرضى اإلنتاجية

 .اإلدارةوذلك عن طريق استخدام الضغط والتهديد واألسلوب الدكتاتوري في  ،عن مهنتهم
أن الرضى المهني جاه يرى أصحاب هذا االت   :ــــــ الرضى( اإلنتاجية) األداء: الثـجاه الثالتّ  -جـ

وفي  ،القات الطيبةـــــرقية والعـــل األجر والتـــمث ،ةـــابيــــد إيجــوائـــوع بعـــالي المتبــة األداا العــيتحقق نتيج
مر ـــــوع يدرـــالح الحــبن ص)ن األداا ــن مــتوى معيـــسـونة بمـــوائد مرهــذه العـــامل أن هــال إدراك العـــح
                                عجاه مع نموذ  بورتر ولولر في التوق  ويتفق هذا االت  (. 52ـص ،2115 ،طالب بن

porter and Lawler Expectancy Model  حيث اعتمد هذا النموذ  على نظرية فروم في التوقع
بمدى تقارب العوائد  ،وبموجب هذا النموذ  يتحدد رضى الفرد ،العاملين األفرادووضع لتفسير أداا 

 وفاألداا ه ،الجهد المبذول أوالفعلية مع العوائد التي يعتقد الفرد بأنها عادلة ومنسجمة مع اإلنجاز 
دراك الفرد لطبيعة دوره ،محصلة مجموعة من المكونات األخرى مثل الجهد المبذول وقدرات الفرد  ،وا 

 ،1882 ،طه)والعوائد واإلدراك الذاتي لعدالة العوائد  ،والظروف الفيزيقية المحيطة ،وسماته الخاصة
تزيد على العوائد التي يعتقد الفرد بأنها  أوفإذا ما كانت العوائد الفعلية لقاا األداا تعادل  (.162ـص

أما إذا انخفضت هذه العوائد عما يعتقد  ،تكرار الجهد إلىفإن الرضى المتحقق سيدفع الفرد  ،عادلة
 ،العميان)وقف الدافعية لالستمرار بالجهد تتعدم الرضى و من فستحدث حالة  ،هالفرد أنه يستحق
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 (.4)وهذا ما يوضحه الشكل رقم  ،(284ـص ،2112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4)شكل رقم 

 (295، ص2002العميان، ) بورتر ولولر يوضح العالقة بين األداء والرضى المهنينموذج 
 

 العاملين في كل   إنتاجيةوهذا معناه أنه ينبغي تحليل وتحديد العوامل ذات التأثير المباشر على 
دات الهامة لما يحصل عليه العامل تصبح بدورها إحدى المحد   اإلنتاجيةولكن  .وفي كل منشأة ،عمل

 إنتاجيةوقد نجد في بعض المنشآت ربطًا بين  .وما يمكن أن يشبعه من حاجات ،مكافآت أومن عائد 
قد يتم ذلك أو  اإلنتا مكافآت مثل ربط األجور بشرائح  أوالعاملين وما يحصلون عليه من عوائد 

بعد  يأتيانإشباع الحاجات  من بعدهاكافآت و فإن الموبالتالي  ،بطريقة غير مباشرة في منشآت أخرى
 :كالتالي ومن ثم تستمر الدائرة ،وليس قبلها اإلنتاجية

 ،المشعان)ثم رضى كلي عن العمل  ،فإشباع للحاجات ،مكافآت أوعوائد  ،إنتاجية ،دافع ،حاجات 
 .(5)موضح بالشكل رقم  وكما ه(. 253ـص ،1884

 

 

 

 

 

عدالة العوائد كما يدركها 
 الفرد

 مكافآت داخلية

 مكافآت خارجية 

و األداء أ
 اإلنجاز 

الرضى 
 المهني



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج
 

 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5)شكل رقم 
 .(25ـ، ص1994المشعان، ) والرضى المهني اإلنتاجيةالعالقة بين 

 :وسائل زيادة اإلنتاجية -6
 :ي ذكر منها

 فينبغي االهتمام باختيار األفراد الجدد حسب الوصف  ،االهتمام بسياسات األفراد المختلفة
وبتخطيط القوى العاملة واألجور ومختلف أنواع  ،واالهتمام بتقييم الوظائف ،الدقيق للوظائف

حيث أن الحوافز لها تأثيرها على زيادة رغبة  ،معنوية الحوافز األخرى سواا كانت مادية أو
ناسب مع االحتياجات تواالهتمام بالتدريب اإلداري والفني بما ي . نتااإلالقوى العاملة في 
ويؤدي االهتمام بكل ما سبق إلى  زيادة  ؛يواالهتمام باألمن الصناع .التدريبية الحقيقية

  .اإلنتاجية
 أن القرارات الجماعية  إذ ،خاذ القراروبمشاركة العاملين في ات   جانب اإلنسانياالهتمام بال

 العوامل البيئية التنظيمية العوامل العوامل الذاتية

 إشباع حاجات الموظف

 خار       داخل 

 العمل      العمل 

 حاجات الموظف

 داخل        خار  

 العمل       العمل

 

 الدافع

 

 اإلنتاج

 

 العائد

الرضى 
 الكلي

رك ت
 لالعم

 المستمرون في العمل
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 ةتكون أكثر موضوعية وفاعلية من القرارات الفردية المفروضة على العمال من قبل اإلدار 
 .العليا

  مشاركة العاملين عند وضع األهداف و  ،المناسبة للعملاالهتمام بالتخطيط لوضع الخطط
والعمل على التوفيق  ،من األعمال عمل   واالهتمام والتعيين والتوجيه والرقابة والتنسيق ألي  
 .بهدف زيادة كمية اإلنتا  وتحسين نوعه ،بين اإلمكانيات البشرية والمادية والعوامل البيئية

 مثل درجات الحرارة والرطوبة وشدة اإلضااة والغازات  ،االهتمام بالظروف المحيطة بالعمل
ويؤدي االهتمام بالظروف السابقة إلى  ،والضوضاا واأللوان والنظافة والخدمات الصحية
 .من األمراض المهنية والحوادث اللقواإل ،زيادة اإلنتاجية نتيجة اإلقالل من أعطال العامل

   على األهداف  بنااً  ،وزمنيةً  ونوعيةً  كميةً  وأن تكون ،لف األعمالختَ وضع معايير ألداا م
 ،إذ يمكن عن طريقها تقويم األداا ،كنز إلدارة المنظمة نزلةفتحديد المعايير بم ،المحددة

 ؛للوصول إلى معايير األداا المطلوبة فرد   وبالتالي يسعى كل   ،لمهوالم   جد  والتفرقة بين الم  
 .مما ينعكس أثره على اإلنتاجية بالزيادة

 لمعرفة أسباب األعطال والمشاكل المختلفة التي تؤثر على  ،االهتمام بالدراسات واألبحاث
 .ب عليها بهدف زيادة اإلنتاجيةومحاولة التغل   ،إنتاجية فريق العمل

 مة لتسجيل النتائج والبيانات والمعلومات نظ  وهي دراسة علمية م   ،االهتمام بدراسة العمل
ثم تحسينها وتطبيق أسهل الطرق وأكثرها فاعلية ألداا هذا  ،الخاصة بطرق أداا عمل معين

 .العمل
 االتصال بالجامعات ومعاهد البحوث والهيئات المعنية باإلنتاجية على مستوى الدولة 

في مجال اختصاصها  هيئة   ره كل  واالستفادة بما توف   ،وتبادل الخبرات بينها ،والتنسيق معها
 .ر اإلنتاجيةمن أبحاث وتقارير تفيد في تطوي

  :تعقيب عام
 مناسبيننجد بأن اختيار العمال ال ،الكفاية اإلنتاجيةمن عرض لمفهوم على ما سبق  بنااً 

أولى هامة نحو تحقيق الكفاية  خطوة   ،على أساس التقييم العلمي الستعداداتهم وقدراتهم ،للعمل
ت ستثمر والقدرات المناسبة ال  فاالستعداداتولكنها وحدها ليست كافية لتحقيق هذا الغرض،  ،اإلنتاجية

م إلى وال يؤدي التدريب المنظ   .ن توجيههاتق  وأ   ،حسن تدريبهاإال إذا أ   ،المختلفةبشكل أجدى في المهن 
عتبر من أهم العوامل التي تساعد على حسن توافقهم بل ي   ،زيادة الكفاية اإلنتاجية للعمال فحسب

 . يفيوشعورهم بالرضى واألمن الوظ
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 الثالفصل الث
 دراسات سابقة

 
 دراسات محلية: أولا 

 

 دراسات عربية: ثانياا 

 

 دراسات أجنبية: ثالثاا 

 

 السابقة الدراسات بينمكانة البحث الحالي : رابعاا 
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 لثالفصل الثا
 دراسات سابقة

رات تقوم الباحثة في هذا الفصل بإلقاء الضوء على مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بمتغي  
 إلى إضافة   ،وعرض موجز ألهم أهداف هذه الدراسات واألدوات المستخدمة فيها ،الحالية الدراسة

  .إليهاوأهم النتائج التي توصلت  ،نات واإلجراءات التي اشتملت عليهاالعي  
 :فئات وهي لى ثالثإوتم تقسيم هذه الدراسات 

 .دراسات محلية: أول  
 .دراسات عربية: ثانيا  
 .دراسات أجنبية: ثالثا

ن مكانة البحث ويليها تعقيب يبي   ،وفيما يلي عرض لهذه الدراسات وفق التسلسل الزمني لها
 .الحالي بين الدراسات السابقة

 :دراسات محلية: أولا 
 :سورية( 1991)دراسة الخلف  -1

 .الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الروح المعنوية واإلنتاجية :عنوان الدراسة
من خالل القيام بدراسة ميدانية لمنظمات  ،إثارة الهتمام بموضوع السالمة المهنية :الدراسةهدف 

وتحديد المشكالت  ،لكشف مدى تطبيقها ألسس وتعليمات السالمة المهنية ،القطاع العام السوري
 ،يد العاملةواآلثار المادية والمعنوية التي تظهر على مستوى أداء ال ؛والعقبات التي تحول دون تطبيقها

 .في حال عدم األخذ بها ،وعلى القتصاد القومي
 .شركة (61)منظمات القطاع العام السوري شملت  :الدراسة عّينة

 .تضمنت أداة الدراسة عدد من الستمارات لجمع البيانات :أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

   وذلك نتيجة لعدم تطبيق  ؛المنظماتنت الدراسة الرتفاع الكبير في عدد حوادث العمل في بي
رغم وجود  ،األسس السليمة والصحية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في الواقع العملي

 .تعليمات خاصة بهذا الموضوع

 وتأثيرها السلبي على نشاط المؤسسة ،ارتباط إنتاجية المؤسسة بحوادث العمل. 

 :سورية  (1996)ةالمهني والسالمة للصحة العربي المعهددراسة  -2

 .دمشق في "الشغل" العمل حوادث من الوقاية :عنوان الدراسة
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 من للحد للعاملين والوقائي الصحي الوعي لتنمية المتبعة الوسائل على التعر ف :هدف الدراسة
 .المهنية واألمراض العمل إصابات

 .عربية دولة ةعشر  ىحدإ من المعلومات جمعتم  :وأداة الدراسة عّينة
 :نتائج الدراسةأهم  

 بعض أن كما العمل، بيئة أخطار من الحماية شمولية رتوف   البلدان جميع في التشريعات نإ 
 للمخاطر المعرضون العمال يكون أن الحماية خدمات لتقديم تشترط ل العربية الدول

 واألردن ةوسوري السعودية: ومنها ،ذلك تشترط الدول وبعض ،التأمين بأنظمةمشمولين 
 .والسودان واليمن ولبنان

  العمل، حوادث من الوقاية تنظيم حول مستقلة تشريعات أو سياسات هناك ليس أنه أظهرت 
 .المهنية والسالمة الصحة لمعلومات وطنية مراكز يوجد ل أنه كما

 العمل إصابات من للحد   الالزمة القواعد تتضمن بحيث الصادرة التشريعات تطوير ضرورة. 
 والصحة السالمة بأهمية ،- العامة اإلعالم وسائل طريق عن -،والتثقيف بالتوعية الهتمام 

 .المهنية
 إصابات بتقييم العناية وضرورة العمل إصابات من الحد في ألهميته باإلحصاء الهتمام 

 .العمل
 حوادث من بالوقاية المعنية المراكز قبل من العلمية والمجالت الدورية النشرات إصدار دعم 

 .العمل
 عداد ،المهنية والسالمة الصحة مجال في العربية الكوادر تدريب على العمل  الوسائل وا 

 .لكذ في المستخدمة

 :سورية 1997)) المهنية والسالمة للصحة العربي المعهددراسة  -3

 .دمشق في المهنية األخطار من الغذائية الصناعات في العاملين حماية: عنوان الدراسة
 المهنية، والصحة السالمة مجال في العربية الدول تعيشه التي الواقع على التعر ف :هدف الدراسة

 العمل إصابات من للحد   ؛للعاملين والوقائي الصحي الوعي لتنمية المتبعة الوسائل على التعر فو 
 .المهنية واألمراض

 .عربية دولة ةعشر  ىحدإ من المعلومات جمعتم  :وأداة الدراسة عّينة
 :الدراسةهم نتائج أ

 السياسات وهذه ،المهنية والسالمة الصحة مجال في خاصة سياسة تتبع العربية الدول جميع 
 وضعها يتم التي المطبقة السياسات أن ضحات   كما المطلوبة، الحماية لتوفير ومناسبة كافية
 الثالثة العمل أطراف مع بالتنسيق ومراقبتها وضعها يتم ،المهنية والسالمة الصحة مجال في
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 ."العمال العمل، صاحب الحكومات، "
 تتضمن بحيث ،العربية الدول مختلف في الوطنية العمل تشريعات تطوير على التأكيد 

 .المهنية والسالمة بالصحة خاصة تشريعات
 العاملة الكوادر إلعداد متخصصة مراكز وتطوير إحداث على بالعمل العربية الدول مناشدة 

 .المهنية والسالمة الصحة مجال في
 الغذائية الصناعات قطاع في العاملين بين والوقائي الصحي الوعي نشر أهمية على التأكيد 

 .والتوعية التثقيف برامج مختلف عبر
 في العمل لمخاطر ضينالمعر   العاملين لجميع العامة الوقاية ووسائل معدات توفير 

 .الغذائية الصناعات
 الغذائية الصناعات قطاع منشآت في المهنية والسالمة للصحة لجان تشكيل على العمل. 

 :سورية( 1999)دراسة مريم  -4

دراسة ميدانية في الشركة العامة  :الستهداف للحوادث وانعكاساته على إنتاج العامل :عنوان الدراسة
 .للصناعات الزجاجية والخزفية السورية في مدينة دمشق

كالثقة بالنفس والعصابية  ،على خصائص المستهدفين للحوادث في العمل التعر ف :هدف الدراسة
من حيث كمه  ،ومدى انعكاس الستهداف للحوادث على إنتاج العامل ،والشرود وضعف النتباه

 .ضمن حدود الغياب والمخالفات المهنية ،وجودته
 (03)لمستهدفة للحوادث وعددها ا العي نةوتشمل  ،عامال   (641) العي نةبلغ عدد أفراد  :الدراسة عّينة
 .عامال   (661)حادث وعددها  تتعرض ألي   مالعشوائية التي ل العي نةو  ،عامال  

 :من استخدمت الدراسة كال   :أداة الدراسة
 سجالت حوادث العمل. 

 سجالت كمية اإلنتاج. 

 سجالت الدوام الفعلي. 

 سجالت العقوبات. 

 الستبانه. 
 :أهم نتائج الدراسة

 عدد الحوادث ،عدد العمال)ة بين كمية اإلنتاج الفعلي والمتغيرات التالية عالقة دال   وجود، 
 (.المخالفات المهنية ،الغياب

 ومستوى إنتاج العامل  ،وجود فروق ذات دللة بين مستوى إنتاج العامل المستهدف للحوادث
 .حسب حالت الغياب والمخالفات ،للحوادثغير المستهدف 
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 :سورية( 1002)دراسة الخطاب  -5

مشكالت السالمة المهنية في مهنة اللحام والتشكيل في الثانويات المهنية : عنوان الدراسة
 .دراسة ميدانية على مهنة اللحام والتشكيل في محافظة حماة :الصناعية

 .ي مشكالت السالمة المهنية في مهنة اللحام والتشكيلقص  ت  : هدف الدراسة
طالبا  من طالب الصف الثالث الثانوي في مهنة اللحام  (633) العي نةبلغ عدد : الدراسة عّينة

 .معلم حرفة (11)والتشكيل و
للوقوف على آرائهم حول  ،وأخرى موجهة لمعلمي الحرف ،استبانه موجهة للطالب :أداة الدراسة

 .مشكالت السالمة المهنية
 :أهم نتائج الدراسة

 فروق بين آراء الطالب وآراء معلمي الحرف حول مشكالت السالمة المهنية التي تعود  وجود
 (.المنهاج ،درجات معدات الوقاية الشخصية ،مكان العمل ،الطالب)إلى كل من 

  ل توجد فروق بين آراء الطالب وآراء معلمي الحرف حول مشكالت السالمة المهنية التي
 (.اإلدارة ،اآللة ،معلمي الحرف)من  تعود إلى كل  

 :سورية( 2002) دراسة الخزاعي -6

 .أثر التكامل بين العوامل اإلنسانية والفنية على رفع الكفاءة اإلنتاجية :عنوان الدراسة
على الدور اإليجابي الذي تلعبه العوامل اإلنسانية والفنية في سبيل تحسين  التعر ف: هدف الدراسة

 .وما المحددات اإلنسانية للكفاءة اإلنتاجية ،الكفاءة اإلنتاجية للشركة
 .(دهانات أمية)بالشركة العامة للصناعات الكيميائية ن و العامل :الدراسة عّينة

 .باستخدام قائمة استقصاء العي نةتم جمع البيانات من مفردات : أداة الدراسة
  :أهم نتائج الدراسة

  بإدخال تحسينات على النواحي  ،اإلنتاجيةتحقيق زيادات في مستوى الكفاءة دارة إلاتستطيع
 .(تصميم العمل –أساليب اإلنتاج  –مواد الخام ال –لت اآل) الفنية في العمل

 باستخدام أساليب اإلدارة  تستطيعو  ،للكفاءة اإلنتاجيةي ألساسا المحدد عدت   العوامل اإلنسانية
 .وى الكفاءة اإلنتاجية للشركةووظائف إدارة الموارد البشرية الحديثة أن تحقق زيادة في مست

 :سورية( 1009) يدراسة السويدان -2

دراسة ميدانية لدى العاملين  :الحتياجات التدريبية للعمال وعالقتها بالكفاية اإلنتاجية: عنوان الدراسة
 .في معمل الغزل والنسيج في محافظة دمشق

 الفروق على التعر فو  ،اإلنتاج زيادة في ودورها للعمال التدريبية الحاجات على التعر ف: هدف الدراسة
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 .)التدريبية الخبرة والدورات(الدراسة  لمتغيرات تبعا   التدريبية الحاجات في
 .في معمل الغزل والنسيج في دمشق عامال   (187) العي نة شملت :الدراسة عّينة

 .العامل أداء تقويم ةاستمار : أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

 لتدرب على إلى االحاجة ك ،اإلنتاجية والكفاية للعمال التدريبية الحتياجاتبين  عالقة وجود
 (.الخ...أسباب حوادث العمل  -من والسالمة شروط األ)

 سابقة وخبرة أقدم في العمل تدريبية دورات لديهم الذين العمالمصلحة ل وجود فروق.  

 :سورية( 1010)دراسة زيتون  -8

نة من العاملين في دراسة ميدانية لدى عي  : السالمة المهنية وعالقتها بالرضى المهني: عنوان الدراسة
 .مصفاة حمص
على واقع السالمة المهنية والرضى المهني من وجهة نظر عينة من العاملين  التعر ف: هدف الدراسة

 .في مصفاة حمص، والتعرف على طبيعة العالقة بين السالمة المهنية والرضى المهني
 .في الشركة العامة لمصفاة حمص عامال   (515) العي نة شملت :الدراسة نةعيّ 

 .تم استخدام مقياس للسالمة المهنية ومقياس آخر للرضى المهني: أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

  ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس السالمة
تباع و   متغير الخبرةالمهنية بحسب   .سابقة دورات تدريبيةا 

  توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس السالمة
 . المهنية بحسب متغير العمر

 ذات دللة احصائية بين درجات العاملين على مقياس السالمة المهنية  توجد عالقة ارتباطية
 .ودرجاتهم على مقياس الرضى المهني

 :دراسات عربية: ثانياا 

 :الكويت( 2000)ن يوآخر  قرطامدراسة  -1

 .الكويت في اإلنشاءات في السالمة: عنوان الدراسة
جراءات برامج تقييم :الدراسة فهد  اإلصابات على التعر ف ذلككو  المهنية، السالمة وسياسات وا 

 السالمة تواجه التي المشاكل تحديد إلى هدفت كما الخراسانية، البناء مواقع في تحدث التي الجسيمة
 السالمة، أمور على للمحافظة وحلول توصيات تقديمو  اإلنشاءات، في البناء مواقع في الكويت في
لىو   .المهنية للسالمة استراتيجيات وضع ا 
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 .الستبانه :أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

 أن كما ،منهم لجددا خاصة  ، و المهنية السالمة إجراءات على تدريبهم يتم ل العمال 
 .الشركة في األمان وسياسات برامج على طالعا لديهم ليسغالبا   والمقاولين المهندسين

 الشعور عدم يخلق وهذا ة،إصاب أي حدوث حالة في للعمال تأمين بدفع تقوم التأمين شركات 
 .العاملين حماية جاهات   ديرينوالم المهندسين لدى وليةؤ بالمس

 العمل من لبد كذلك الجدد، العمال تدريب ضرورة: منها ،التوصيات من مجموعة تقديم 
 على العمال تدريب من لبد نهأ كما ،المهنية السالمة برامج وضع في العاملين إشراك على
 .تعترضهم التي الخطر مصادر وتوضيح ،آمنة بطريقة   أعمالهم أداء كيفية

 :السعودية( 1001)دراسة الشريف  -1

السالمة وعالقتها بأداء العاملين في منشآت القطاع الخاص الصناعية بمدينة : عنوان الدراسة
 .الدمام

وعالقتها برفع مستوى أداء العاملين في  ،تحليل جدوى استخدام وسائل السالمة :هدف الدراسة
ووسائل السالمة المطلوبة في  ،ضحت الدراسة أنواع المخاطر الصناعيةأو المنشآت الصناعية، كما 

باع وسائل السالمة وتجهيزها والتدريب ت  ، ومدى قيام المنشآت الصناعية با(محل الدراسة)المنشآت 
 . يق وسائل السالمة في المنشآت الصناعيةكما أظهرت مدى الدور الرقابي في تطب ،عليها
 .بالدمام( األولى والثانية)تم تطبيق الدراسة على المدينتين الصناعيتين  :الدراسة عّينة

 .معت بيانات الدراسة المسحية عن طريق عدد من الستماراتج  : أداة الدراسة
 : أهم نتائج الدراسة

  تهتم بإيجاد قسم أو مسؤول متخصص بالسالمة %(66)غالبية المنشآت الصناعية. 

   في أن يكون ارتباط ذلك بأعلى سلطة في المنشأة  ،ه مناسب لمعظم هذه المنشآتهناك توج
على مجالت  فقطالمنشآت يركزون في تدريبهم للعاملين  مديري عي نةوأن نسبة كبيرة من 

بينما ل  ،(التدريب اإلرشادي والحلقات والتدريب العام) :من خالل ،برامج السالمة المختلفة
 .يوجد اهتمام بالتدريب المتخصص

 :فلسطين (2003( نيوآخر  انشاصىدراسة  -3

 .غزة قطاع في اإلنشاءات قطاع في واإلصابات الحوادث حول عامة نظرة: عنوان الدراسة
 على التعر فو  غزة، قطاع في اإلنشاءات قطاع في اإلصابات معدل على التعر ف :هدف الدراسة

 .الحوادث هذه وراء الكامنة األسباب
في قطاع  اإلنشاءاتالمنشآت الصناعية التابعة لقطاع  جميع من الدراسة مجتمع يتكون :الدراسة عّينة



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج
 

36 

 

 .غزة بفلسطين

صابات العمل :أداة الدراسة  . والستمارات لجمع بيانات الدراسة المسحية ،سجالت حوادث وا 
 : أهم نتائج الدراسة

 (13(% عام مابين الفترة خالل غزة قطاع في العمل حوادث من) 3001 -3991) كانت 
 األخرى المختلفة القطاعات في حدثت الحوادث من%) 99)و اإلنشاءات، قطاع في

 .وغيرها والخدمية والزراعية الصناعية
 (00 (%أخرى أسباب   إلى ترجع النسبة وباقي ،السقوط بسبب كانت الحوادث من. 
 بزيارات تقوم بحيث ؛المهنية السالمة بأمور الهتمام العمل وزارة على :بأن الباحثون أوصى 

 السالمة مجال في والتوعية الثقافة زيادة على تعمل أن يجب كما العمل، مواقع إلى يدانيةم
 .المهنية

 حتى؛ السالمة أمور على العاملين تدريب وضرورة المهنية بالسالمة المقاولين اهتمام ضرورة 
 .للحوادث األخرى األسباب من والحد   ،السقوط معدلت من التقليل يتم

 :السودان( 2004)دراسة السندي أحمد  -4

 .السودانية دور التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين بالمصارف: عنوان الدراسة
 .على العالقة بين التدريب والكفاءة اإلنتاجية التعر ف :هدف الدراسة

 .عامل من العاملين في بنك السودان( 301)الدراسة  عي نةبلغت  :الدراسة عّينة
 .السودانية للمصارف الذي يعتبر ممثال   ،زعت على العاملين في بنك السوداناستبانه و   :أداة الدراسة

 : أهم نتائج الدراسة
  والكفاءة اإلنتاجيةوجود عالقة بين التدريب. 
 والحتياجات الوظيفية ،وجود عدم تناسب بين األساليب التدريبية. 
 عدم كفاية الفترة الزمنية للدورات التدريبية. 

 :السعودية( 5005)دراسة المديفر -5

ة على دراسة مسحي   :مدى فاعلية تطبيق أنظمة األمن والسالمة المهنية والتقنية: عنوان الدراسة
 .العلمية بكليات البنات بالرياض معامل األقسام

على أنظمة األمن والسالمة المهنية والتقنية بمعامل األقسام العلمية بكليات  التعر ف: هدف الدراسة
 ،وأنظمة األمن والسالمة المهنية ،البنات، والوقوف على مستوى معرفة كل من المسؤولت عن المعامل

كذلك التحقق من مدى فاعلية أنظمة األمن ؛ والتقنية المصنعة بمعامل األقسام العلمية بكليات البنات
على متطلبات تفعيل أنظمة األمن والسالمة المهنية والتقنية  التعر فباإلضافة إلى  ،والسالمة المهنية

 .المطبقة
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 .العلمية لكليات البنات بالرياضقسام ألا جميع من الدراسة مجتمع نيتكو   :الدراسة عّينة

 . لجمع بيانات الدراسة المسحية ةالستبانه والستمار  :أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

 عدم تطبيق أنظمة األمن والسالمة المهنية والتقنية بمعامل األقسام العلمية بكليات البنات. 
  لألمن والسالمة المهنية للحماية توافر الكثير من الوسائل واألدوات والمتطلبات العامة

 .الشخصية بمعامل األقسام
   بأنظمة ووسائل  -وطالبات الدراسة ،مسؤولت المعامل :من ضعف مستوى معرفة ووعي كل

 .األمن والسالمة المهنية والتقنية المطبقة

 :فلسطين( 1005)دراسة هنية  -6

دراسة تطبيقية على : العاملين في القطاع الصناعي إنتاجيةالعوامل المؤثرة على : عنوان الدراسة
 .قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة

 في الفلسطيني القتصاد ودراسة واقع ،فيها المؤثرة والعوامل اإلنتاجية، مؤشرات استعراض :هدف الدراسة

 خالل لها ضتعر   التي الخسائر ومقدار يواجهها، التي والمعوقات المشاكل األقصى، ومدى انتفاضة ظل

 .الفترة هذه

قطاع  في الخشبية الصناعات قطاع في العاملة المنشآت جميع من الدراسة مجتمع يتكون :الدراسة عّينة
 26.6%)) تعادل بنسبة أي منشأة (160) الدراسة عي نة وبلغت تقريبا ، منشأة (600) عددها والبالغ ،غزة

 .تقريبا   (88%) بنسبة أي استبانه، (140) استرداد تم حيث غزة، قطاع مناطق جميع على موزعة

 .  تم جمع المعلومات من أصحاب المنشآت الصناعية باستخدام نظام الستبانه :أداة الدراسة

  :أهم نتائج الدراسة
 التي العوامل من عدد وبين ،الصناعات الخشبية قطاع في العاملين إنتاجية بين عالقة وجود 

 اإلسرائيلية الممارسات أثر حقوق عمالية، وجود مدى المطبق، الحوافز نظام :مثل فيها، تؤثر

 .المستثمر المال رأس حجم المتبعة،

 المقدمة، المصرفية تطوير الخدمات ضرورة :منها التوصيات من مجموعة إلى التوصل تم 

 فيها، والعاملين المنشأة بين صاحب العالقة تنظم قوانين وضع وضرورة البشرية، الموارد وتنمية

 لتسهيل اإلسرائيلية سلطة الحتاللمع  التنسيق نوع من إليجاد المسؤولة السلطة إلى اإليعاز

 .الحدودية المعابر على البضائع واألشخاص حركة

 :فلسطين( 1006)دراسة المغني  -2

واقع إجراءات األمن والسالمة المهنية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات : عنوان الدراسة
 .التحويلية في قطاع غزة
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من  ،على الواقع الذي تعيشه منشآت قطاع الصناعات التحويلية في قطاع غزة التعر ف :هدف الدراسة
 حيث التزامها بتطبيق وتطوير وتوفير األنظمة واللوائح والقوانين الخاصة بالسالمة والصحة المهنية،

 .وتحديد الدور الذي تلعبه الجهات الخارجية في الرقابة على المنشآت الصناعية في قطاع غزة
  .شخصا   (851) العي نةبلغ حجم  :الدراسة عّينة

 .  تم جمع المعلومات من أصحاب المنشآت الصناعية باستخدام نظام الستبانه :أداة الدراسة
  :أهم نتائج الدراسة

 ات دللة إحصائية بين فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنيةذ ةوجود عالقة ارتباطي، 
على صعيد  ،وبين اللتزام بتطبيق وتوفير وتطوير األنظمة واللوائح والقوانين الخاصة

 .المؤسسات الرقابية والصناعية

 ذات دللة إحصائية بين فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية  ةوجود عالقة ارتباطي
 . الرقابية والصناعية المؤسسات مستوىوى التأهيل على مست وبين

 صابات العمل  .المنشآت الصناعية ل تهتم بعمل التقارير الخاصة بحوادث وا 

  المنشآت الرقابية ل تتخذ إجراءات تأديبية في حالة عدم التزام المنشآت الصناعية بتطبيق
 .قواعد السالمة والصحة المهنية

 :فلسطين( 1009)دراسة العقاد  -8

  .تقييم العوامل المؤثرة على أداء السالمة في المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة: عنوان الدراسة
وكذلك إيجاد آلية عملية  ،على العوامل التي تؤثر على السالمة في قطاع غزة التعر ف :هدف الدراسة

 .لتقييم أداء السالمة
حاد إلى ثالث درجات طبقا  لتصنيف ات   قسيمهاشركة تم ت( 56)مسح ميداني على  :الدراسة عّينة

 (.ودرجة ثالثة ،ودرجة ثانية ،درجة أولى)المقاولين الفلسطينيين 
 .ةتضمنت أداة الدراسة عدد من الستمارات لجمع بيانات الدراسة المسحي   :أداة الدراسة

 : أهم نتائج الدراسة
  ات استخدام معد   :قطاع غزة هيأهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء السالمة في

الحماية الشخصية، واستخدام اإلشارات والعالمات والحواجز، ومراعاة أعمال الحفر، وأعمال 
 . الرفع، وأعمال السقالت

 واإلدراك الحسي ،هناك عالقة عكسية بين معدل تكرار اإلصابات. 

  مع مستوى منخفض  ،هناك مستوى كبير في معرفة مدلولت اإلشارات والعالمات والرموز
 .في استخدامها
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 :فلسطين( 1011)دراسة الهابيل وعايش  -9

من  ،تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية: عنوان الدراسة
 .وجهة نظر العاملين

 إجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية في فعاليةتقييم مدى  :هدف الدراسة
 .الجامعات الفلسطينية

ون مجتمع الدراسة من العاملين بالمختبرات العلمية في الجامعات الفلسطينية في ك  ت   :الدراسة عّينة 
 العي نةحيث بلغ حجم  ،الطبقية العشوائية في جمع البيانات الميدانية العي نةقطاع غزة، وتم استخدام 

 .من الذين شاركوا في هذه الدراسة %(13)شخصا  وبلغت نسبة السترداد ( 861)
إلى المقابالت الشخصية كأداة  فقرة، إضافة  ( 51)أبعاد تشمل ( 4)استبانه مكونة من  :أداة الدراسة

 .ثانية
 :أهم نتائج الدراسة

  التزام اإلدارة العليا يؤثر بدرجة متوسطة على فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية في
 .المختبرات العلمية

  توفير قواعد ووسائل السالمة والوقاية في بيئة العمل يؤثر بدرجة متوسطة على فعالية
 .إجراءات السالمة والصحة المهنية

 العاملين لم يتلقوا تدريبات كافية حول كيفية استخدام وسائل وأدوات السالمة المهنية. 

  ية داخل أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قسم متخصص إلدارة السالمة والصحة المهن
الجامعات، وضرورة الهتمام بتدريب العاملين لتعزيز الوعي وتطوير المهارات لديهم، والعمل 
 ،على تطبيق كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسالمة وحماية العاملين داخل المختبرات العلمية

ة داخل وتفعيل أنظمة السالم ،(7777)لسنة ( 6)وفق ما أقره قانون العمل الفلسطيني رقم 
 . المختبرات العلمية في الجامعات الفلسطينية

 :دراسات أجنبية: ثالثاا 
 :بريطانيا( Sawacha & Others, 1999)ن دراسة ساواشا وآخري -1

 : عنوان الدراسة
Factors affecting the application of safety at construction sites in Britain. 

 .في مواقع اإلنشاءات في بريطانياالعوامل المؤثرة على تطبيق السالمة 
 .على العوامل المختلفة المؤثرة على تطبيق السالمة المهنية التعر ف :هدف الدراسة

 .في بريطانيا اإلنشاءاتموقعا  لشركات ( 683)الدراسة  عي نةبلغت  : الدراسة عّينة
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 .الستبانه :أداة الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة

 والعوامل  ،عامل العمر :هناك عدة عوامل مختلفة تؤثر على السالمة في المواقع وهي
 .والعوامل التقنية ،والعوامل الشخصية ،القتصادية

  تدريب العمال على كيفية استخدام أدوات السالمة المهنية يساعد على تقليل الحوادث وتحقيق
 .السالمة

 يث اهتمام اإلدارة بتحديد مسؤولية السالمة يعتبر العامل التنظيمي العامل األهم من ح
والعمل على  ،واهتمامها بوضع الخطط وتوعية العاملين وتحديد مصادر الخطر ،المهنية

رف على أسباب والهتمام بعمل التقارير الالزمة للتع   ،متابعة وتنفيذ برامج السالمة المهنية
 .الحوادث

 وبضرورة  ،نية لمراقبة أمور السالمةأوصت الدراسة بضرورة وجود مشرف للسالمة المه
 .الهتمام بعمل كتيبات ونشرات لتوعية العاملين بأهمية تطبيق عوامل السالمة المهنية

 :استراليا( Lin & Mills, 1001)دراسة لين وميلز -1

 : عنوان الدراسة
Measuring the level of occupational health and safety for construction 

companies in Australia. 
 .قياس مستوى السالمة والصحة المهنية لشركات اإلنشاء في استراليا

تحديد العوامل التي تؤثر على مستوى السالمة في شركات القطاع اإلنشائي في  :هدف الدراسة
 .سترالياا

 .شركة إنشاء في فيكتوريا باستراليا( 44)أجريت الدراسة على  : الدراسة عّينة
 .الستبانه :أداة الدراسة

وأن  ،موضوع السالمة والصحة المهنية تهتم به الشركات خوفا  من المقاضاةإن : أهم نتائج الدراسة
المركز المالي للشركة، حيث أنه كلما كان هو ؤثر على مستوى السالمة في تلك الشركات الممل العا

 .المركز المالي للشركة كبيرا ، كان مستوى السالمة فيها أعلى

 :الوليات المتحدة األميركية( 2003Hinze & others ,(هانزي وآخرون دراسة  -3

 :عنوان الدراسة
The nature of the incidents of the fall of construction workers in the 

United States. 

 .المتحدة األمريكية الوليات في اإلنشاءات عمال سقوط حوادث طبيعة 
 األسباب على التعر فاإلنشاءات و  قطاع في تحدث التي السقوط حوادث على التعر ف :هدف الدراسة
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 .الحوادث هذه إلى يتؤد التي

 .سقوط حادث (340) تحليل الدراسة عي نة شملت :الدراسة عّينة

 .سجالت حوادث العمل والمقابالت: أداة الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة
 عام في ووصلت، %(67) تبلغ (7666) عام في كانت حيث سنويا   تتزايد السقوط حوادث 

 .الحوادث من(  %3366) السقوط حوادث تمثل حيث ،(%67) إلى) 7777)

 المباني من السقوط ونسبة حوادث ،(%36.28) بلغت األسطح من السقوط حوادث نسبة 

 من السقوط ونسبة حوادث ،%)66377) الساللم من السقوط حوادث ونسبة ،(66376%)

 .(%67376) السقالت

 العمل ظروف أو البشرية، األخطاء تكون قد الحوادث هذه ترجع خلف التي الحقيقية األسباب 

 .منةاآل غير

 كما  العمل، مواقع داخل المهنية السالمة أمور تحسين على العمل بضرورة الدراسة أوصت
نسبة  من والتقليل حياتهم على للحفاظ للعاملين؛ آمنة عمل بيئة بتوفير الهتمام بضرورة أوصت
 على وجود مشرف وضرورة المهنية، السالمة أمور على العاملين بتدريب والهتمام .الحوادث

 .العمل أثناء اآلمنة غير التصرفات من والحد   سلوكهم لمراقبة ،العمال

 :بريطانيا( Walker & Tait, 1003) دراسة والكر وتايت -4

 :عنوان الدراسة
The productivity of workers and occupational health and safety in the 

industry in Britain. 

 .بريطانيا في الصناعة في المهنية والسالمة والصحة العمال إنتاجية
 والسالمة الصحة على التعر فو  العامل، إنتاج معدل على تؤثر التي العوامل على التعر ف: هدف الدراسة

 .المختلفة الصناعات في المهنية
 .إنتاجمدير  (50) الدراسة عي نة بلغت : الدراسة عّينة

 .الستبانه :أداة الدراسة
 : أهم نتائج الدراسة

 داخل ضوضاء حارة ووجود بيئة وجود: منها العمال إنتاج على تؤثر مختلفة عوامل هناك 

 .المصانع

  الشخصية المستخدمة الوقاية معدات في نقصوجود. 

 ضحات   كما العاملون، لها يتعرض التي العوامل اإلنسانية عن كافية معلومات لديها ليس اإلدارة 

 .التدريب في ا  نقص هناك أن
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 والصحة  السالمة بإجراءات العمال توعية ضرورة :أهمها التوصيات من مجموعة تقديم تم
اإلنتاجية  لتحسين العمال تدريب بضرورة أوصت كما الحوادث، من الوقاية وكيفية ،المهنية
للعمل  خطط بوضع اإلدارة اهتمام بضرورة أوصت كما المهنية، والصحة السالمة وتوفير
 .بتطبيقها واللتزام

  :استراليا( Baker ,2004(دراسة باكير -5

 : عنوان الدراسة

Maritime accidents and human performance. 

 .الحوادث في قطاع النقل البحري وعالقتها باألداء البشري
 .ض للحوادثفي احتمال التعر   اإلنسانيعلى دور السلوك  التعر ف :هدف الدراسة

في استراليا بين عامي  عامل في قطاع النقل البحري) 885)الدراسة  عي نةبلغت  :الدراسة عّينة
(6996- 8334). 
 .الستبانه :أداة الدراسة 

 :أهم نتائج الدراسة
  من الحوادث التي  تناولتها الدراسات (%67)األخطاء البشرية مسؤولة عن. 

 (67%)   بهأو خطر مع عدم تجن   ،عن معرفة العامل بوجود خطأ من الحوادث كان ناتجا. 

   غفال بعض جوانب  ،المجازفة :رض لألخطار هيمن أهم العوامل المساهمة في التع وا 
ساءة استعمال المعدات ، ونقص المهارة،  تقدير الحالةوعدم الدقة في  ،السالمة المهنية  .وا 

 :)  2005another &Zacharatos ,( دراسة زاشارتوز وآخرون -6

 :عنوان الدراسة
 High-Performance Work Systems and Occupational Safety.  

 .أنظمة العمل العالية األداء وعالقتها بالسالمة المهنية
السالمة )والسالمة المهنية في العمل  ،العاليالكشف عن العالقة بين أنظمة األداء  :هدف الدراسة

صابات العمل  (.الشخصية وا 
عامال  من منظمتين من شركة الموارد البشرية ومشرفي  (619)الدراسة  عي نةبلغت  :الدراسة عّينة

 .السالمة المهنية
 .جمع للبيانات من المؤسسة المستهدفة بالدراسة: أداة الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة
وبين أنظمة األداء  ،يجابية بين السالمة المهنية على المستوى التنظيمي للعملوجود عالقة ارتباطية إ

 .العالي
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 :ألمانيا( Murj & Benami, (2006دراسة ميورج وبينامي  -2

 : عنوان الدراسة
Determinants of accident proneness acase study in railway workers.     

 .دراسة حالة لدى عمال السكك الحديدية  -العوامل المسببة لحوادث العمل 
 .ض عمال السكك الحديدية للحوادثتقف وراء تعر   التيالكشف عن العوامل األساسية : هدف الدراسة

 .عامال  في شركة السكك الحديدية في ألمانيا (6035) العي نةبلغت  :الدراسة عّينة
 . الستبانه :أداة الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة
   هم أكثر عرضة لحوادث العمل من غيرهم العمال األقل خدمة. 

 العمال األصغر سنا  هم أكثر عرضة لحوادث العمل من غيرهم. 

   للحوادث الذين يعانون من قلة النوم ويتعاطون التدخين األشخاصض ازدادت نسبة تعر. 

 وغير المتكيفين في العمل ،تزداد الحوادث مع األشخاص األكثر مجازفة. 

  :تركيا omer sadullah & selahattin kanten)2009 ,( وكانتين دراسة سعد اهلل -8

 :عنوان الدراسة
The Effect Of Organizational Safety Climate Upon The Safe Behaviors.  

 . تأثير المناخ التنظيمي الصحي في العمل على السلوك اآلمن لدى العمال
وبين  ،معرفة العالقة بين مناخ المنظمة من ناحية توفير شروط السالمة المهنية :الدراسةهدف 

 .السلوك المهني اآلمن لدى العمال
صالح السفن (685)الدراسة  عي نةبلغت  :الدراسة عّينة  . عامال  من العمال األتراك في مصنع لبناء وا 

 .وعة من البيانات الشخصيةومجم ،سؤال   (59)استبانه مؤلفة من : أداة الدراسة
عوامل يتضمنها المناخ التنظيمي تؤثر بشكل مباشر على ال يوجد مجموعة من :أهم نتائج الدراسة

 :وكان من أهمها ،السلوك اآلمن لدى العمال
 التدريب على استخدام اآللت الحديثة. 

 التخفيف من ضغط العمل. 

 الصيانة المستمرة لآللت. 

 الصحة العامة للعمال. 

 العالقات بين صاحب العمل والعمال. 
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 :مكانة البحث الحالي بين الدراسات السابقة: رابعاا 
البحث الحالي يلتقي مع هذه  ن للباحثة بأن  تبي   ،من خالل العرض الموجز للدراسات السابقة

ه يختلف معها جميعا  في كيفية طرحه لهذا إل أن   ،في طرح موضوع السالمة المهنية ،الدراسات
 وعالقتها  ،ت على عرض وصفي لمشكالت السالمة المهنيةن هذه الدراسات انصب  إإذ  ؛الموضوع

 ،(تدريب، توعية) لعامل نفسهبتمكين اتولي الهتمام األكبر ولم تحاول أن  ،السمات الشخصية للعاملب
يز البحث وفي ضوء ذلك يتمكما فعلت الباحثة،  ،الذي هو المستهدف الرئيس في العملية اإلنتاجية

 :الحالي بما يلي
مراعيا  عددا  من المتغيرات التي ، تناول هذا البحث موضوع السالمة المهنية من جانب توعوي -7

سنوات الخدمة،  ،كالعمر) من الممكن أن تؤثر على سلوك العاملين بعد تطبيق البرنامج التدريبي
 (.مهنيةالوضع العائلي، الدورات التدريبية السابقة في مجال السالمة ال

التي ستقوم بتقديم  ،في حدود علم الباحثة هي الدراسة األولى في الجمهورية العربية السورية -7
 .إلنتاجيةالكفاية اوتقيس عالقته ب ،السالمة المهنية لدى العمالج تدريبي مقترح لزيادة برنام



 برنامج تدريبي مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية وعالقته بالكفاية اإلنتاجية

 

 الفصل الرابع
جراءو  منهج البحث  وأدواته اتها 

 

 .منهج البحث  -1

 .ُمتغّيرات البحث  -2

 .البحث عّينةالمجتمع األصلي و   -3

 .حدود البحث  -4

 .أدوات البحث  -5

 .المهنيةتحديد االحتياجات التدريبية في موضوع السالمة استمارة  -5-1

 .مقياس الرضى المهني -5-2

 .السالمة المهنيةمقياس  -5-3

 .البرنامج التدريبي المعّد من قبل الباحثة -5-4

 .القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث -6
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 الفصل الرابع

جراءاته منهج البحث  وأدواته وا 

 : منهج البحث -1
 .التجريبي، والتحليلي الوصفي: المنهجين استخدمت الباحثة لهذا البحث

 التغّيراتوهو تغيير عمدي ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما، مع مالحظة  :المنهج التجريبي 
وقد استخدمت الباحثة هذا المنهج  .(833، صـ2002ملحم، )الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها 

والقائم على استخدام  ،لمجموعات المتكافئةالتجريبي لتصميم الباستخدام ، وذلك لمناسبته طبيعة البحث
التي حصلت على  التغّيراتلمالحظة  ،مجموعتين، مجموعة تجريبة واحدة ومجموعة ضابطة واحدة

فاعلية برنامج التدريب مدى بهدف معرفة  ،بق عليها البرنامج التدريبيالمجموعة التجريبية التي ط  
  .الكفاية اإلنتاجيةب وما عالقتهلزيادة مستوى السالمة المهنية 

 يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم  وهو: المنهج التحليلي الوصفي
بق كثيرًا في البحوث السلوكية ط  وهو ي   .ر عنها تعبيرًا كميًا أو كيفياً عب  وي   ،بوصفها وصفًا دقيقاً 

متاح الستخدام الباحث  الوصفي يمكن أن يكون أفضل منهج  التحليلي واالجتماعية، فالمنهج 
نه من مك  ت   ،الذي يرغب في الحصول على معلومات وبيانات جديدة ،المتخصص في العلوم االجتماعية

ف جاهات والتعرّ عتبر أيضًا من أكثر األساليب المستخدمة لقياس االتّ وي   .الدراسة محلوصف المجتمع 
ملحم، ) -( 9113 ت وآخرون،عبيدا) -( 9111 ريجيو،)على األوضاع السائدة في المجتمع 

2002.) 

 :البحث تغّيراتمُ  -2
 .البرنامج التدريبي الم عّد من قبل الباحثة :الُمتغّير المستقل -أ 
 :رات الديموغرافيةتغيّ المُ  -ب 

  (مطلق –أرمل  –عازب  –متزوج )الوضع األسري. 
  ًالخضوع لدورات سالمة مهنية سابقا. 
  الخدمةسنوات. 

الحاصلة في درجات المجموعة  التغّيرات والتابع في هذه الدراسة ه تغّيرم  ال :التابع تغّيرمُ ال -ج 
 .التجريبية بعد تطبيق البرنامج
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 :البحث عّينةالمجتمع األصلي و  -3
يتكون المجتمع األصلي للبحث من العاملين في شركة اإلنشاءات  :المجتمع األصلي -3-1

التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية  في محافظة ريف دمشق، المعدنية والصناعات الميكانيكية
 وبلغ عدد أفراد المجتمع األصلي .في الجمهورية العربية السورية لوزارة الصناعة بدورها ي تتبعوالت
بحسب اإلحصائيات الموجودة في مديرية  ،(2092) لعام( 869)و (2099)عامل لعام ( 830)

 .الشركةالشؤون اإلدارية في 
رضوا لحوادث البرنامج التدريبي من جميع العاملين الذين تعّ  عّينةتم اختيار  :البحث عّينة -3-2

 والمتوسطة ، وهم من أصحاب اإلصابات الطفيفةعلى مدار عشر سنوات خالل فترة عملهم عمل
والذين مازالوا يمارسون أعمالهم في شركة اإلنشاءات المعدنية  ،(كدمات، خدوش، قطع سطحي بسيط)

وذلك من خالل  ،والصناعات الميكانيكية التابعة لوزارة الصناعة السورية في محافظة ريف دمشق
عاماًل، وقسمت إلى ( 00) أفراد العّينة بلغ عدد قدو  ،اإلطالع على السجالت الذاتية للعاملين

ول ، ويبين الجدعامالً ( 20) وبلغ عدد أفراد كل مجموعة ،والثانية ضابطة ،األولى تجريبية :مجموعتين
 .البحث متغّيراتوفق الضابطة والتجريبية  عّينتينع أفراد التوزّ ( 6)رقم 

 (6)جدول رقم 

 توّزع أفراد العّينتين الضابطة والتجريبية وفق متغّيرات البحث 

 العدد العينة المتّغير

الخضوع لدورات سالمة 
 مهنية سابقة

 اتّباع دورات
 90 الضابطة

 98 التجريبية

 عدم اتّباع دورات
 90 الضابطة

 92 التجريبية

 عدد سنوات الخدمة

 سنوات 90إلى  0من 
 7 الضابطة

 6 التجريبية

 سنوات 90فوق الـ 
 93 الضابطة

 91 التجريبية
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 متغّير الوضع األسري

 أعزب
 6 الضابطة
 0 التجريبية

 متزوج
 90 الضابطة

 97 التجريبية

 أرمل
 2 الضابطة

 2 التجريبية

 مطلق
 2 الضابطة

 9 التجريبية

 :حدود البحث -4
ضوا لحوادث عمل في شركة اإلنشاءات من العاملين الذين تعرّ  عّينةهذا البحث على  اقتصر

التابعة للمؤسسة العامة للصناعات في محافظة ريف دمشق، المعدنية والصناعات الميكانيكية 
لذلك ال يمكن تعميم نتائجها  .في الجمهورية العربية السورية لوزارة الصناعةبدورها تتبع  يالت ،الهندسية

 .إال على مجتمعها اإلحصائي والمجتمعات المماثلة لها في الخصائص
 ث عمل في شركة البحث من العاملين الذين تعرضوا لحواد عّينةتكونت : الحدود البشرية

 .اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية
 منطقة عدرا  -شركة اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية : الحدود المكانية- 

  .محافظة ريف دمشق
 (2092 - 2099)تم تطبيق أدوات البحث بين العامين : الحدود الزمنية. 
 تدريبي على العينة المستهدفة بالبحث لزيادة مستوى السالمة البرنامج الط ِبق : الحدود العلمية

المهنية لدى العاملين الذين تعرضوا لحوادث عمل في شركة اإلنشاءات المعدنية والصناعات 
الميكانيكية، وتم التأكد من فاعليته استنادًا إلى أدوات أعدت لهذا الغرض، خالل الفترة 

 .2092/  8/ 28 – 2099/ 1/ 9الواقعة بين 

  :أدوات البحث -5
 :استخدمت الباحثة األدوات التالية

 .تحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنيةاستمارة  -5-1
 .مقياس الرضى المهني -5-2
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 .مقياس السالمة المهنية -5-3
 .البرنامج التدريبي المعّد من قبل الباحثة -5-4
قامت الباحثة  :المهنيةفي مجال السالمة  استمارة تحديد االحتياجات التدريبية -5-1

إعداد هذه االستمارة  استلزمو  ،تحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنيةبإعداد استمارة 
 :عدة خطوات

 .اإلحاطة النظرية بموضوعات السالمة المهنية -9
ختار العمال منها ما هو أكثر أهمية وأكثر التي سي   في مجال السالمة المهنية الموضوعات تحديد -2

 .محتوى البرنامج التدريبي فيما بعد من خاللها ممّ والتي ص   ،حاجة للتدريب عليها
ذات السلم الخماسي من أجل االستجابة لفقرات ( likert)استخدام طريقة ليكرت  وقد تمّ 

اإلجابة بتحديد درجة الحاجة  عّينةاللب من أفراد صياغتها صياغة إيجابية، وط   تاالستمارة، والتي تمّ 
, 8, 4, 0)، حسب القيم الرقمية (كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً )ج الخماسي وفق التدرّ 

 :وقد تم اعتماد حساب النسب المئوية  في تفسير النتائج. على الترتيب( 9, 2

 (30 %وما فوق ) ًيعبر عن احتياجات كبيرة جدا. 
 (60 - 71)% يعبر عن احتياجات كبيرة. 
 (40- 01 )%يعبر عن احتياجات متوسطة. 
 (20- 81 )%يعبر عن احتياجات قليلة. 
 (20 أقل من )% ًيعبر عن احتياجات قليلة جدا . 

 : صدق األداة وثباتها
مين محك  تسعة ( 1)عرضها على لجنة مؤلفة من  للتأكد من صدق األداة تمّ  :صدق المحتوى -1

ومشرف السالمة المهنية في الشركة التجارية الصناعية  ،والبعثفي جامعتي دمشق  التربية من كليتي
عطاء الرأي في  ،(7)انظر ملحق رقم  ،المتحدة وتم استفتاؤهم في كل فقرة من فقرات االستمارة، وا 

، تم مينمحك  وبعد استالم إجابات ال ،(1)انظر ملحق رقم  ،التعديل أو الحذف، أو إضافة فقرات أخرى
 .ألخذ برأي األغلبية منهم، وأعيدت صياغة االستمارة  في الصورة النهائية المكونة من تسعة مجاالتا
 .عادةاإلاالتساق الداخلي و  باستخدام طريقتي داةحساب ثبات األتم  :ثبات األداة -2

الداخلي لفقرات األداة،  ّتساقتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من اال: الداخلي ّتساقالثبات باال  -أ 
يبين معامل الثبات ألداة ( 7)والجدول  ،حيث تم استخراج معامل الثبات على مستوى األداة بالكامل

 .الدراسة
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 (7)جدول رقم 
 االحتياجات التدريبية  تمارةالس باالّتساق الداخلي قيمة الثبات 

 قيمة ألفا كرونباخ عدد البنود
1 0.17 

وهي قيمة تدل على وجود  ،(0.17)معامل ثبات أداة الدراسة بلغ  الجدول السابق يتضح أنّ وبالنظر إلى نتائج 
األمر الذي يجعل األداة بالنسبة لقياس درجة الرضى ذات وثوقية جيدة وصالحة  ،ثبات مرتفع
 .لالستخدام

ضمن الشركة  عامالً  (20) استطالعية مؤلفة من عّينةعلى  مارةتم تطبيق االست :الثبات باإلعادة -ب 
حساب معامل ارتباط  وتمّ  ،من التطبيق األول اً يوم (20)إعادة التطبيق بعد  المستهدفة بالدراسة وتمّ 

 ،(0.17)بلغت قيمة معامل االرتباط  إذ ،ونتائج التطبيق الثاني ،بيرسون بين نتائج التطبيق األول
 :يوضح ذلك( 3)رقم والجدول  ،(0.09)وهي دالة عند مستوى داللة 

 (8)جدول 
  الستمارة االحتياجات التدريبية الثبات باإلعادةقيمة  

 مجاالت التدريب على السالمة المهنية
 مستوى الداللة معامل االرتباط

0.17 0.00 

 تحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية تتمتع مارةعلى ما سبق ذكره تبين بأن است وبناءً 
 .األمر الذي يجعلها صالحة لالستخدام ،المناسبينبالصدق والثبات 

  :مقياس الرضى المهني -5-2
 .بالرضى المهني والخاص ،تاح للباحثةالتراث النفسي الم   مراجعة: الخطوة األولى
والذي  ،بالرضى المهني خاصة مقاييس بها وردت التي الدراسات واألبحاث مراجعة :الخطوة الثانية

دراسة ، (2006لباد، )دراسة : ساعد في تحديد محتوى المقياس وبنوده وأبعاده، ومن هذه الدراسات
دراسة الرضى الوظيفي للعاملين في المكتبات الجامعية بالمملكة  ،(2000 وبن طالب، ،الحيدر)

مينوسوتا  ةستبانوالصيغة المختصرة ال ،(9119 العتيبي،)دراسة ،  (9117السالم، )العربية السعودية 
 (.9139 القبالن،)قة بالرضى الوظيفي والمترجمة إلى العربية المتعل  

من خالل الزيارات الميدانية للشركة  ،رف على مهام العامل وطبيعة العملالتعّ  :الخطوة الثالثة
بما المقياس وصياغة عبارات  ،المستهدفة بالبحث، ومحاولة الباحثة اإلحاطة بجميع ظروف العمل

 . يتالءم مع هذه المهنة
بسيط  وبأسلوب   ،بنوده باللغة العربية وصياغة ،الباحثة بتحديد مجاالت المقياس قامت: الخطوة الرابعة
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جت خيارات اإلجابة لقياس درجة الرضى المهني وتدر   ،إيجابي العبارات بشكل   تممّ ص   فقد ،ومفهوم
وتقابلها  ،(أبداً  فة، غير راض  مرتفعة، متوسطة، ضعيمرتفعة جدًا، )وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي 

 (.9, 2, 8, 4, 0)الدرجات التالية عند تصحيح المقياس 
 :وصف أداة البحث

 :على قسمين مقياساشتمل ال
عدد سنوات الخدمة، الوضع : مثل عّينةوهو عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد ال: القسم األول

 .بعة في مجال السالمة المهنيةالدورات التدريبية السابقة المتّ  العائلي،
 ،أبعاد( 1)على  ةع  موز   ،الرضى المهني درجة بقياس عبارة، تتعلق( 46)من  يتكون :القسم الثاني

تحدد يارات خ بخمسة متبوعة ،العبارات أو البنود من الرضى المهني مجموعةً  من أبعاد بعد كلّ  ويضمّ 
يوضح أبعاد الرضى المهني التي ( 1)والجدول رقم ( أبداً  راض غير ــــــــــــــــــــــ مرتفعة جداً )درجة الرضى 
 .وأرقام البنود أو العبارات التي تنتمي لكل بعد ،تناولها المقياس

 ( 9)جدول رقم 
 أبعاد مقياس الرضى المهني 

 أرقام البنود عدد البنود أبعاد الرضى المهني
 6 -0 - 4 -8 -2 -9 6 الزمالءالعالقة مع 

 99 - 90 – 1 - 3 -7 0 العوائد المادية
 96 - 90 - 94 -98 -92 0 فرص الترقي
 29 - 20 -91 - 93 -97 0 ظروف العمل

 20 - 24 – 28 - 22 4 طبيعة وظروف العمل
 82 - 89 – 80 – 21 – 23 – 27 – 26 7 اإلدارة واإلشراف

 86 - 80 – 84 – 88 4 التقدير والمكانة االجتماعية
 49 - 40 – 81 - 83 - 87 0 تحقيق الذات
 46 - 40 – 44 - 48 – 42 0 السالمة المهنية

 :صدق األداة وثباتها
لبناء صدق او  مينالمحك  قامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة عن طريق صدق : صدق األداة -1

 .الداخلي
قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين  لمقياسللتأكد من صدق ا :المحكِّمينصدق  -أ 

 دمشق تيفي جامع التربية تيدريسية بكليمن أعضاء الهيئة الت ،محكمين تسعة( 1)بلغ عددهم 
 .(7)انظر الملحق باإلضافة لمشرف السالمة المهنية في الشركة التجارية الصناعية المتحدة،  ،والبعث
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ولقد  ،ومدى مالءمته لمشكلة البحث المطروح ،لالستفادة من خبراتهم في الحكم على المقياسذلك 
وبناًء على  ،عت لقياسهمن حيث قدرتها على قياس ما وض   مقياسوافق جميعهم على بنود ال

ضافة بعض األبعاد ،مالحظاتهم جرى إعادة صياغة بعض العبارات أشارت لها الباحثة في الملحق  ،وا 
 (.90) رقم
من أبعاد الرضى  بعد   قامت الباحثة بحساب العالقة االرتباطية بين كل   :الداخليالبناء صدق  - ب

 :وجاءت النتائج على الشكل التالي ،المهني والدرجة الكلية للمقياس
يوضح ( 90)والجدول رقم  ،حساب معامالت الترابط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للرضى -9

 .ذلك

 (11)جدول رقم 
 معامالت الترابط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للرضى

 أبعاد المقياس
 الدرجة الكلية للرضى

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون
 0.09دال عند  0.000 8410. العالقة مع الزمالء
 0.09دال عند  0.000 7200. العوائد المادية
 0.09دال عند  0.000 7920. فرص الترقي

 0.09دال عند  0.000 7710. العمل ظروف
 0.09دال عند  0.000 7980. طبيعة العمل

 0.09دال عند  0.000 8150. اإلدارة واإلشراف
 0.09دال عند  0.000 8220. التقدير والمكانة االجتماعية

 0.09دال عند  0.000 7490. تحقيق الذات
 0.09دال عند  0.000 0.871 السالمة المهنية

 للرضى،والدرجة الكلية  أبعاد المقياسمن خالل النظر إلى الجدول السابق يتبين أن مقدار الترابط بين 
  .وهذا يؤكد بدوره صدق المقياس ،(0.09)عند مستوى داللة ودال إحصائيًا  ،عال  ومرتفع

التجزئة طريقة الداخلي و  ّتساقتم حساب ثبات المقياس عن طريق استخدام طريقة اال: ثبات األداة -2
 .وطريقة اإلعادة النصفية

وذلك  ،الداخلي للمقياس بالنسبة لدرجة الرضى ّتساقتم حساب اال :الداخلي ّتساقالثبات باال  -أ 
 :يوضح ذلك( 99)والجدول رقم باستخدام طريقة ألفا كرونباخ 
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 (11)جدول رقم 
  الرضى المهني مقياسالداخلي ل ّتساققيمة الثبات باال  

 كرونباخ –معامل ألفا  األبعاد
 0.304 العالقة مع الزمالء
 0.312 العوائد المادية
 0.192 فرص الترقي
 0.376 ظروف العمل
 0.301 طبيعة العمل

 0.100 اإلدارة واإلشراف
 0.339 التقدير والمكانة االجتماعية

 0.321 تحقيق الذات
 0.333 السالمة المهنية
 0.302 الدرجة الكلية

بينما  ،(0.192 – 0.304)قد تراوحت بين الدرجتين  ألفا نجد أن قيمّ  ،كرونباخ ألفا اختبار باستخدام
األمر الذي  ،على وجود ثبات مرتفع وهي قيمة تدلّ  .(0.302)ساوي تلدرجة الكلية للمقياس اكانت 

 .يجعل األداة بالنسبة لقياس درجة الرضى ذات وثوقية جيدة وصالحة لالستخدام
يف باستخدام معامل تم حساب الثبات بالتجزئة النصفية أو التنص :الثبات بالتجزئة النصفية -ب 

 .يوضح ذلك( 92)والجدول رقم  سبيرمان براون،
  (12)جدول رقم 

  لمقياس الرضى المهني باستخدام معامل سبيرمان براون قيمة الثبات بالتنصيف

 معامل سبيرمان براون األبعاد
 0.347 الزمالءالعالقة مع 

 0.109 العوائد المادية
 0.339 فرص الترقي
 0.719 ظروف العمل
 0.129 طبيعة العمل

 0.321 اإلدارة واإلشراف
 0.349 التقدير والمكانة االجتماعية
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 معامل سبيرمان براون األبعاد
 0.327 تحقيق الذات
 0.336 السالمة المهنية
 0.346 الدرجة الكلية

 ، (0.129 – 0.719)نجد أن قيم االرتباط قد تراوحت بين الدرجتين  باستخدام معامل سبيرمان براون
وهذا يؤكد وجود ثبات مرتفع بحسب طريقة  ،(0.346) تساويالدرجة الكلية للمقياس كانت بينما 

 .التجزئة النصفية
وبعد مدة  ،عامالً (20)استطالعية مؤلفة من  عّينةجرى تطبيق المقياس على  :الثبات باإلعادة -ج 

السابقة الذكر، وجرى حساب  عّينةثانية على ال عيد تطبيق المقياس مرةً أ   اً يوم (20-96)تتراوح بين 
بلغت قيمة معامل الترابط بيرسون  إذ ،معامل الترابط بين نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاني

أن قيمة معامل االرتباط مرتفعة ، (96) رقمن من الجدول ويتبيّ  ،(0.776)األول والثاني  ينبين التطبيق
 .مما يدل على ثبات المقياس بطريقة اإلعادة ،ودالة

 ( 13)رقم جدول 
 لمقياس الرضى المهنيباإلعادة  الثباتقيمة 

 مستوى الداللة ارتباط بيرسون األبعاد
 0.000 9050. العالقة مع الزمالء
 0.000 7980. العوائد المادية
 0.000 8520. فرص الترقي
 0.000 6420. ظروف العمل
 0.000 7790. طبيعة العمل

 0.000 9248. اإلدارة واإلشراف
 0.000 8520. التقدير والمكانة االجتماعية

 0.000 7588. تحقيق الذات
 0.000 8460. السالمة المهنية
 0.000 7760. الدرجة الكلية

األمر  ،مقياس الرضى المهني يتمتع بالصدق والثبات المناسبين ن بأن  على ما سبق ذكره تبيّ  وبناءً 
 .الذي يجعله صالحًا لالستخدام
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 :السالمة المهنيةمقياس  -5-3
 ،بالسالمة المهنية خاصة مقاييس بها وردت التي الدراسات واألبحاثبعض  مراجعة :الخطوة األولى

 -( 2090زيتون، ) :ومن هذه الدراسات والتي ساعدت في تحديد محتوى المقياس وبنوده وأبعاده،
 .(9113البلوي، ) - (2009 القرني،) -( 2008 الطويرقي،) -( 2000 المديفر،)
ف على مخاطر العمل التي يتعرض لها العمال من خالل الزيارات الميدانية التعرّ : الخطوة الثانية 

 . للشركة المستهدفة بالبحث
بسيط  وبأسلوب ،بنوده باللغة العربية مجاالت المقياس وصياغة الباحثة بتحديد قامت: الخطوة الثالثة

ددتو  ،العبارات بشكل إيجابي تممّ ص   فقد ،ومفهوم ( أعلم)السالمة المهنية بـ خيارات اإلجابة لقياس  ح 
 (.0 - 9)وتقابلها الدرجات التالية عند تصحيح المقياس  ،(ال أعلم)أو 

 :وصف أداة البحث
 :على قسمين ل المقياساشتم

عدد سنوات الخدمة، الوضع : مثل عّينةوهو عبارة عن البيانات الشخصية ألفراد ال: القسم األول
 .اتّباع دورات سالمة مهنية سابقاً العائلي، 

 ،أبعاد (4)على  موزعة ،السالمة المهنية درجة بقياس عبارة، تتعلق( 84)من  يتكون :القسم الثاني
تحدد درجة بخيارين  متبوعةً  ،العبارات أو البنود من السالمة المهنية مجموعة من أبعاد بعد كلّ  ويضم  
وأرقام  ،يوضح أبعاد السالمة المهنية التي تناولها المقياس( 94)والجدول رقم  ،(ال أعلم -أعلم)الوعي 

 .البنود أو العبارات التي تنتمي لكل بعد
 (14)جدول رقم 

 السالمة المهنيةمقياس بعاد أ

 أرقام البنود عدد البنود السالمة المهنيةأبعاد 
 7 - 6 - 0 – 4 – 8 – 2 -9 7 مفهوم السالمة المهنية

كيفية استخدام وسائل الوقاية 
 الشخصية

99 3 - 1 – 90 – 99 – 92 – 98 – 94 – 90 
– 96 - 97 - 93 

- 20 – 24 – 28 - 22 - 29 - 20 - 91 1 أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
26 - 27 

 84 - 88 – 82 – 89 – 80 - 21 - 23 7 مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 :صدق األداة وثباتها
 بناءكمين وصدق الح  ق األداة عن طريق صدق الم  قامت الباحثة بالتأكد من صد: صدق األداة -1

  .الداخلي
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تسعة ( 1)للتأكد من صدق استبانه البحث قامت الباحثة بعرضها على : صدق المحكمين -أ 
مشرف باإلضافة لوالبعث،  دمشق ةجامعفي التربية  تيمن أعضاء الهيئة التدريسية بكلي ،محكمين

لالستفادة من  وذلك ،(7)رقم انظر الملحق  ،كة التجارية الصناعية المتحدةفي الشر السالمة المهنية 
ولقد وافق جميعهم على  ،ومدى مالءمته لمشكلة البحث المطروح ،خبراتهم في الحكم على المقياس

على مالحظاتهم فقد جرى إضافة  وبناءً  ،لقياسه ما وضع من حيث قدرتها على قياس لمقياسبنود ا
عادة صياغة بعض العبارات  (.99) اإلشارة إليها في الملحق رقم تتموالتي  ،وا 

السالمة من أبعاد  بعد   قامت الباحثة بحساب العالقة االرتباطية بين كل   :البناء الداخليصدق   -ب
 :وجاءت النتائج على الشكل التالي ،المهنية والدرجة الكلية للمقياس

( 90)لسالمة المهنية والجدول رقم د المقياس والدرجة الكلية لحساب معامالت الترابط بين أبعا -9
 .يوضح ذلك

 (15)جدول رقم 
 المهنيةسالمة المقياس والدرجة الكلية لل معامالت الترابط بين أبعاد 

 أبعاد المقياس
 سالمة المهنيةالدرجة الكلية لل

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون
 0.09دال عند  0.000 8470. مفهوم السالمة المهنية

 0.09دال عند  0.000 8880. كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
 0.09دال عند  0.000 8928. أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.09دال عند  0.000 9060. مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 0.09دال عند  0.000 8900. الدرجة الكلية

ودال  ،الجدول السابق يتبين أن مقدار الترابط بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس عال  ومرتفعومن 
 .وهذا يؤكد بدوره صدق المقياس ،(0.09)عند مستوى داللة إحصائيًا 

التجزئة الداخلي و  ّتساقتم حساب ثبات المقياس عن طريق استخدام طريقة اال: ثبات األداة -2
 .وطريقة اإلعادة النصفية

الداخلي للمقياس وذلك باستخدام طريقة ألفا  ّتساقتم حساب اال :الداخلي ّتساقالثبات باال  -أ 
 (.96) كرونباخ وفق الجدول رقم
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 (16)جدول رقم 
 السالمة المهنية  مقياسالداخلي ل ّتساققيمة الثبات باال  

 كرونباخ -ألفا األبعاد
 0.712 مفهوم السالمة المهنية

 0.300 كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
 0.342 أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.738 مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 0.300 الدرجة الكلية

كانت الدرجة  بينما، (0.342 -0.738)تراوحت بين  ألفاكرونباخ نجد أن قيمة ألفا باستخدام اختبار 
 .وهذا يؤكد وجود ثبات ألفا كرونباخ بحسب المقاييس اإلحصائية ،(0.300)الكلية للمقياس 

تم حساب الثبات بالتجزئة النصفية أو التنصيف باستخدام معامل  :التجزئة النصفيةبالثبات  -ب 
 .ح ذلكيوضّ ( 97)والجدول رقم  يرمان براون،سب

 (17)جدول رقم 
 باستخدام معامل سبيرمان براونالسالمة المهنية  بالتنصيف لمقياسقيمة الثبات  

 معامل سبيرمان براون األبعاد
 0.712 مفهوم السالمة المهنية

 0.309 كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
 0.301 أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.109 مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 0.340 الدرجة الكلية

بينما المقياس  ،(0.109 – 0.712)تراوحت بين  (ر) باستخدام اختبار سبيرمان براون نجد أن قيمة
  .فيةنصجزئة الطريقة التحسب بمرتفع وهذا يؤكد وجود ثبات  ،(0.340)ككل 

وبعد مدة  عامالً  (20)استطالعية مؤلفة من  عّينةجرى تطبيق المقياس على  :الثبات باإلعادة -ج 
السابقة، وجرى حساب معامل  عّينةأعيد تطبيق المقياس مرة ثانية على ال اً يوم (20 -96)تتراوح بين 

حيث بلغت قيمة معامل الترابط بيرسون بين  ،الترابط بين نتائج التطبيق األول ونتائج التطبيق الثاني
أن قيمة معامل االرتباط مرتفعة  ،(93)رقم ويتبين من الجدول  ،(0.102)األول والثاني  ينالتطبيق
 .مما يدل على ثبات المقياس بطريقة اإلعادة ،إحصائياً  ودالة
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 ( 18)جدول 
 الثبات باإلعادة لمقياس السالمة المهنيةقيمة 

 الداللة ارتباط بيرسون األبعاد
 0.000 9100. مفهوم السالمة المهنية

 0.000 9210. استخدام وسائل الوقاية الشخصية كيفية
 0.000 9000. أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.000 8450. مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 0.000 9020. الدرجة الكلية

يتمتع بالصدق والثبات المناسبين األمر  السالمة المهنيةمقياس  ن بأنّ على ما سبق ذكره تبيّ  وبناءً 
 .الذي يجعله صالحًا لالستخدام

 :البرنامج التدريبي المعّد من قبل الباحثة -5-4
من المعلومات النظرية والمهارات العملية التي  منظومة متكاملةهو  :التعريف بالبرنامج -5-4-1

لضمان سالمتهم أثناء العمل  ،عملهمللمتدربين بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال ق ِدمت 
 ،اً عالجي اً هو ليس برنامجف ،وي  توع البرنامج على أساس   هذا ممولقد ص  . ولضمان جودة األداء المقدمة

لتفادي  ،ه للمتدربين بهدف زيادة وعيهم ببعض موضوعات السالمة المهنيةموج   ،وقائي   ما هو برنامج  إنّ 
 . وقوع حوادث العمل في المستقبل

 :األسس التي اعتمدتها الباحثة عند بناء البرنامج -5-4-2
 التعرف عليها  والتي تمّ  ،مراعاة احتياجات العاملين الذين تعرضوا لحوادث عمل في الشركة

من خالل استمارة تحديد االحتياجات التدريبية للموضوعات األكثر أهمية في مجال السالمة 
 .المهنية

  والوسائل المستخدمة في تنفيذ البرنامج النشاطاتالتنوع في. 
  تبادل الخبرات من خالل الحرص على مشاركة مسؤولي السالمة المهنية داخل الشركة

 .المستهدفة
 وتنمية الخبرات الفردية للمشاركة في البرنامج  ،تحقيق التوازن بين الجانبين العملي والنظري

 .من الخبرة الميدانية واالستفادة ،والمناقشات التي تدور في ورش العمل
 :خطوات بناء البرنامج التدريبي المقترح -5-4-3

 في مجال تصميم  والكتب ،تم االطالع على العديد من البرامج التدريبية والدراسات التجريبية
 األحــمد،) :البرامج التدريبية لالستفادة منها في تحديد خطوات بناء البرنامج التدريبي مثل
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إســماعيل، ) -( 2002الطعاني، ) -( 2008 الطويرقي،) -( 2000 مريم،) -( 2006
 (.9113البلوي، ) - (2009 القرني،) -( 2009

  بهدف تحديد أهم الحاجات  عامالً ( 00) مؤلفة من عّينةجريت على أ   :الدراسة المسحية
والتي في ضوئها بنيت وحدات  ،المستهدفة عّينةالتدريبية في موضوع السالمة المهنية لدى ال

 .نامج التدريبيالبر 
  تحديد أهم الحاجات التدريبية للتوعية في مجال السالمة المهنية من خالل حساب التكرارات

نظر جدول رقم ، اسابقة الذكر عّينةوالنسب المئوية الستمارة االحتياجات التي طبقت على ال
والتي  (%30) ـــــمستوى الأهميتها وقد أخذت الباحثة الموضوعات التي تجاوزت  ،(91)

 :وهي ،تعبر عن حاجة كبيرة جدًا لديهم
وسائل الوقاية الشخصية وكيفية  - أسس منع حوادث العمل - مبادئ اإلسعافات األولية   

مهام مشرفي السالمة والصحة  -مفهوم السالمة المهنية ومخاطر العمل  -استخدامها 
 .القوانين واألنظمة الخاصة بالسالمة المهنية -المهنية 

 ( 19)رقم جدول 
 الحاجات التدريبية في مجال السالمة المهنية بحسب ترتيب األولوية

 النسبة المئوية موضوعات التدريب ترتيب الحاجة للتدريب

 % 66.88 مبادئ اإلسعافات األولية األول

 % 66.88 أسس منع حوادث العمل الثاني

 % 68.86 وسائل الوقاية الشخصية وكيفية استخدامها الثالث

 % 65.18 مفهوم السالمة المهنية ومخاطر العمل الرابع

 % 68.18 مهام مشرفي السالمة والصحة المهنية الخامس

 % 68.06 القوانين واألنظمة الخاصة بالسالمة المهنية السادس

 % 58.81 اإلجراءات المتخذة في حاالت اإلخالء السابع

 % 88.50 خطط الطوارئ الثامن

 % 02.88 البيئة والتخلص من المخلفات الصناعيةحماية  التاسع

 دورة في  :ريبية التي أجرتها وزارة التربية منهاقيام الباحثة بالتدريب في كثير من الدورات التد
 وكان هدفها ،م2099التي نفذتها مديرية التعليم المهني في عام  ،اإلرشاد المهنيمجال 

عدادهم لتسهيل عملية مساعدة الطلبة للوصول إلى طرق سهلة  ،تمكين المرشدين المهنيين وا 
ودورة في اإلرشاد النفسي، التي نفذتها مديرية البحوث في  .في اتخاذ القرار المهني السليم
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وغيرها من . والتي أجريت لتدريب المرشدين المعينين حديثاً في المدارس ،م8888عام 
األزمات والتي أفادت منها الباحثة في تطبيق والتعامل مع  ،المواضيع كالصحة النفسية

دارة للجلسات التدريبية نشاطاتالبرنامج التدريبي بما يتضمنه من  جراءات وا   .وا 
  بمختصين في مجال اإلسعافات األولية من العاملين بمشرفي السالمة المهنية، و االستعانة

 (. 3)ملحق رقم  نظرابالهالل األحمر السوري 
قامت الباحثة بتحديد أهداف البرنامج والمحتوى المناسب له معتمدة على  :أهداف البرنامج -5-4-4

وقد حددت للبرنامج  مستهدفة بالبحث،احتياجات العاملين الذين تعرضوا لحوادث عمل في الشركة ال
 . عامة وأخرى خاصة اً أهداف

زيادة مستوى  ة عامة إلىيهدف البرنامج التدريبي في البحث الحالي بصف :األهداف العامة -1
وتزويدهم  بعض الموضوعاتوذلك من خالل تنمية الوعي لديهم ب ،السالمة المهنية لدى المتدربين

المتدرب عند االنتهاء من تطبيق البرنامج  ليصبحو  ،المهارات التي تسهم في تحقيق السالمة المهنيةب
 : علىقادرًا 

  ّف على القوانين واألنظمة الخاصة بالسالمة المهنيةالتعر. 
  ّالسالمة والصحة المهنية في الشركة ف على مهام مشرفالتعر. 
 تحديد معدات الوقاية الشخصية الالزمة لحماية العمال خالل العمل وكيفية استخدامها. 
  ّالمخاطر المهنية ضمن العملف على التعر. 
  ّكيفية الوقاية من الحرائقف على التعر. 
  ّاألوليةف على خطوات القيام بعملية اإلسعافات التعر. 

جرائية :األهداف الخاصة -2 وحدة أو  وتتصدر بداية كل   ،تتصف األهداف الخاصة بأنها محددة وا 
 .(6)ق رقم لملح، وتفصيل ذلك في اجلسة تدريبية من جلسات البرنامج

وبعد  ،قامت الباحثة بتحديد األهداف العامة والخاصة للجلسات التدريبية :محتوى البرنامج -5-4-5
 :وعند اختيار محتوى البرنامج التدريبي راعت الباحثة ما يلي ،تم تحديد تفاصيل المحتوى ،ذلك

 التسلسل المنطقي للمحتوى مع الترابط السليم وعدم التكرار. 
 حصر االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية وترتيبها بحسب األولوية. 
 تغطية جميع األهداف التي تم تحديدها. 
  إشراك القوى البشرية وأصحاب االختصاص الذين ساهموا بالعملية التدريبية في إعداد بعض

 .  الفقرات العملية بالبرنامج
 تنظيم وحدات البرنامج بصورة تكفل له التماسك والتكامل بين عناصره. 
 عدم إدخال موضوعات ال عالقة لها بالبرنامج. 
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 ة باألهداف المحددة لكل جلسة تدريبيةأن يتضمن المحتوى مادة علمية على صلة وثيق، 
 .يستطيع المتدرب من خالله أن يتعلم ويحقق األهداف المرجوة

  يستطيع  ،وتدريبات متنوعة مصاحبة لكل جلسة تدريبية نشاطات  أن يتضمن المحتوى
 .المتدرب أن يتعلم من خاللها

  التعقيدات التي قد بعيدة عن  ،بلغة صحيحة سهلة مصاغاً جلسات البرنامج محتوى كون يأن
 .وتؤدي إلى عدم فهم المادة العلمية المقدمة ،تربك المتدرب

  الجانبين النظري والعمليأن تجمع المادة العلمية للبرنامج بين. 
   تدربأن يرتبط المحتوى بالواقع الميداني الذي يعمل فيه الم. 

 :الفنيات المستخدمة في البرنامج -5-4-6
وذلك من خالل للمعلومات  اً شفوي اً وتتضمن عرض للتدريب،وهي أسلوب شائع جدًا : المحاضرة -9

 .بهدف توعية المتدربين بموضوع التدريب ،تقديم المادة النظرية بطريقة بسيطة وموجزة
والرد على االستفسارات  ،من خالل تبادل وجهات النظر في موضوع التدريب المطروح: المناقشة -2

 .وتعديل األفكار الخاطئة ،المتدربينوتعزيز التواصل والتفاعل االيجابي بين 
إصابة أحد )عن طريق تمثيل موقف قد حصل مع أحد العمال أثناء العمل مثل : لعب األدوار -8

بعة من قبل العامل ت  ومن خالله يتم تبادل الرأي في األنماط السلوكية الم  ....( نشوب حريق -العمال 
قف، وتساعد هذه الطريقة العمال على رؤية أنماط سلوكية صحيحة تناسب المو ومحاولة تعديلها ب

 .ر مهارات االتصال لديهميالمشكلة أو الموقف من زوايا مختلفة وتطو 
طرق يتعلم العمال  :مثالً  ،نماذج سلوكية حول الموضوع المطروحمن خالل عرض  :النمذجة -4

ثناء قيامه بهذه أمن خالل مراقبة المدرب  ،التصرف في حالة انسداد المجرى التنفسي ألحد العمال
 .العملية

 .ناء والمديح الستجابات المتدربينيتمثل في الث: التعزيز االيجابي -0
يجابي بين العمال وتبادل األفكار وتساهم هذه الفنية في التفاعل اإل: العمل ضمن مجموعات -6

 .وتنمية روح الفريق لديهم
مثل الصور الثابتة  ،تم اختيار وسائل بصرية وسمعية ومطبوعة :الوسائل التدريبية -5-4-7

 .والتسجيالت الصوتية والنشرات
 :على الشكل التالي تقييم البرنامج التدريبي وفق معيارين تم :تقييم البرنامج -5-4-8
البرنامج التدريبي ومقدار  ويهتم هذا المعيار بقياس مقدار التعلم الذي تحقق نتيجة :ممعيار التعلّ   -أ 

قياس السالمة المهنية م من خالل تطبيق من هذا البرنامج وذلك المعلومات التي تم االحتفاظ بها
 .قبل تطبيق البرنامج وبعده لدى العمال
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الكفاية ويأخذ هذا المعيار في االعتبار أهداف المؤسسة، فهو يهتم بقياس  :معيار النتائج - ب
 : نتاجية وذلك من خاللاإل

  تطبيق البرنامج وبعدهالرضى المهني لدى العمال قبل استبانه لقياس درجة تطبيق. 
 وثالثة أشهر بعد تطبيقه حساب إنتاجية العامل خالل ثالثة أشهر قبل تطبيق البرنامج. 
بعد أن تم بناء البرنامج المقترح قامت الباحثة بعرض  :تحكيم البرنامج التدريبي المقترح -5-4-9

 ةفي جامعالتربية  كليتيمن أعضاء الهيئة التدريسية ب ،محكمين تسعة( 1)الصورة المبدئية منه على 
انظر  ،في الشركة التجارية الصناعية المتحدة مشرف السالمة المهنيةل باإلضافة والبعث، ،دمشق

وذلك بهدف التعرف إلى مدى مالئمة اإلجراءات والتدريبات لتحقيق أهداف كل جلسة  (7)الملحق رقم 
ومدى كفاية  ،ضع من أجلهالتي و  والتعرف إلى مدى صالحية البرنامج لتحقيق األهداف ا ،تدريبية

وقد أجريت التعديالت المطلوبة وفقًا لتعليمات . جلسة الزمن الضروري لكلّ تحديد الجلسات التدريبية و 
 :وتضمنت مايلي ،السادة المحكمين

 سلوكية اً تعديل بعض األهداف من حيث الصياغة لتصبح أهداف. 
  إلى لكثافة المعلومات فيها وحاجتها  جلسات نظراً  (4)تقسيم الجلستين الخامسة والسادسة إلى

 .جلسات تدريبية (90)أصبح عدد الجلسات ف ،فترة زمنية أكبر
وبهذا أصبح البرنامج التدريبي  ،وفي ضوء تلك المقترحات والمالحظات تم إجراء التعديالت المطلوبة

 .في صورته النهائية قاباًل للتطبيق
 :للبرنامجإجراءات التجربة النهائية  -5-4-11
 :التصميم التجريبي للبحث -

المجموعات المتكافئة، والقائم بحث هو تصميم يم التجريبي المناسب لظروف وطبيعة هذا الإن التصم
مستوى السالمة  تم قياسو  ،على استخدام مجموعتين، مجموعة تجريبة واحدة ومجموعة ضابطة واحدة

 ذلكبعد و  بثالثة أشهر، دريبيقبل تطبيق البرنامج الت ى المجموعتينلد وقياس الكفاية اإلنتاجيةالمهنية 
، بينما لم تخضع المجموعة (البرنامج المقترح)التجريبي  متغّيرتم خضوع المجموعة التجريبية لل

التجريبي، ثم تم تطبيق القياس البعدي والذي يتضمن تطبيق أدوات البحث السابقة  متغّيرالضابطة لل
حصائية مج التدريبي، وأجريت المعالجة اإلر من االنتهاء من تطبيق البرنا، بعد ثالثة أشهنفسها الذكر

وقياس  لنتائج المقياسين القبلي والبعدي لمعرفة أثر تطبيق البرنامج على العينة المستهدفة في البحث،
 :لتصميم التجريبي المتبع في الدراسة الحاليةيوضح ا (6) لشكل رقموا .ر إذا وجدغي  مقدار الت  
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 المجموعة التجريبية 
 
 
 

 
 المجموعة الضابطة

 
                                            

            
  
 

 

 (6)شكل رقم 

 بع في الدراسة الحاليةالتصميم التجريبي المتّ  
 :البرنامج التدريبي عّينة -

وبلغ عدد أفراد كل  ،من مجموعتين األولى ضابطة والثانية تجريبية عّينة البرنامج التدريبيتكونت 
على مدار عشر سنوات خالل فترة تعرضوا لحوادث عمل  من العمال الذين عامالً ( 20)مجموعة 

وقد  ،(كدمات، خدوش، قطع سطحي بسيط)والمتوسطة  ، وهم من أصحاب اإلصابات الطفيفةعملهم
 اً أن تم استبعاد العمال الذين تعرضوا إلصابات عمل سببت عجز بعد  ،بالطريقة المقصودة تم سحبهم

 . لإلصابة لعمل اإلداري نتيجةً والذين أحيلوا إلى ا ،لديهم اً دائم
 :التطبيق القبلي ألدوات البحث -

ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى  ةالسالمة المهنيألدوات البحث تحديد مستوى استهدف التطبيق القبلي 
 :وتضمن هذا التطبيق ؛قبل المعالجة التجريبية عّينةأفراد ال

  السالمة المهنية لدى العمالقياس درجة. 
 حساب قياس درجة الرضى المهني لدى العمال و فاية اإلنتاجية من خالل قياس مستوى الك

 .تطبيق البرنامج منثالثة أشهر  قبلإنتاجية العامل 
بين ت نتائج القياس القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و 

ساسي من القياس القبلي هو اختبار أفراد كل الهدف األفعلى المقاييس المستخدمة في البحث، 
ى تجانس وتكافؤ ، أّي بيان مد(قبل تقديم البرنامج التدريبي)مجموعة من المجموعتين اختبارًا قبليًا 

 القياس القبلي

مقياس السالمة المهنية تطبيق  -
 .لدى العمال

قياس مستوى الكفاية اإلنتاجية  -
من خالل تطبيق مقياس الرضى 
المهني لدى العمال وحساب 
إنتاجية العامل قبل ثالثة أشهر 

 من تطبيق البرنامج

 
 

 البعديالقياس 

مقياس السالمة المهنية تطبيق 
 .لدى العمال

قياس مستوى الكفاية اإلنتاجية  -
من خالل تطبيق مقياس الرضى 
المهني لدى العمال وحساب 
إنتاجية العامل بعد ثالثة أشهر 

 من تطبيق البرنامج

 

 لمعالجة التجريبيةخضعت ل

 (تدريبيالبرنامج الإتباع )

 

 المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث

 لم تخضع للمعالجة التجريبية 

 (التدريبيعدم إتباع البرنامج )
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من أجل الضبط التجريبي لمجموعتي التجربة،  ،في م تغي رات البحث( التجريبية والضابطة)المجموعتين 
وقد بينت النتائج أن المجموعتين متجانستان، وهذا أمر  منطقي بسبب وجود المجموعتين في بيئة 

والمكافآت، إجراءات السالمة المهنية، سياسة اإلدارة، فرص التّرقي، الحوافز : العمل ذاتها من حيث
ومن ثم فإنه نظرًا لتجانس وتكافؤ ....(. إضاءة، حرارة، ضجيج)وسائل النقل، وظروف العمل 

وعدم وجود فروق بينهما في القياس القبلي، يمكننا إرجاع التحسن ( التجريبية والضابطة)المجموعتين 
إلى تأثير البرنامج، وليس إلى  متغيرات قد يتداخل في درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي 

 .تأثيرها مع تأثير البرنامج

 :مرحلة التدريب على البرنامج -
وقد جرى تطبيق  ،22/92/2099ولغاية  99/92/2099استغرق التدريب على البرنامج وتنفيذه من 

تطبيق البرنامج مدة وقد استغرق  ،البرنامج في شركة اإلنشاءات المعدنية بريف دمشق بمنطقة عدرا
 (92)من الساعة  :ساعتين (2)جلسة تمتد لمدة  وكلّ  ،جلسات في األسبوع (0) ، بمعدلأسبوعين
االستعانة بعدد من  تساعة، وتمّ  (20)بلغت عدد ساعات تنفيذ البرنامج  إذ ،ظهراً  (2)وحتى 

متطوعين الشركة و  لسالمة المهنية فيا من مشرف ،األعضاء المشاركين في التدريب على البرنامج
يبين الخطة العملية لتنفيذ البرنامج وعرض تفصيلي ( 0)ملحق رقمانظر  من الهالل األحمر السوري،

 . لجلساته
 :التطبيق البعدي ألدوات البحث -

استهدف التطبيق البعدي ألدوات البحث تحديد مستوى السالمة المهنية ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى 
 :أفراد العّينة بعد المعالجة التجريبية؛ وتضمن هذا التطبيق

  السالمة المهنية لدى العمالقياس درجة. 
 ل وحساب قياس مستوى الكفاية اإلنتاجية من خالل قياس درجة الرضى المهني لدى العما

 .تطبيق البرنامجإنتهاء ثالثة أشهر من  بعدإنتاجية العامل 
 :سرات العمل التجريبييّ مُ  -

 :تمثلت م ّيسرات العمل التجريبي فيما يلي
  تحسين ودورها في في العمل السالمة المهنية شروط وعي إدارة الشركة بأهمية تحقيق

 .التدريبي تطبيق البرنامجلوتقديم التسهيالت الالزمة اإلنتاجية ساهم في تعاونهم 
  بحضور جميع الجلسات التدريبية في  عامالً ( 20)التزام جميع أفراد المجموعة التجريبية

 .االتفاق عليها أثناء الجلسات وبالقواعد التي تمّ  ،البرنامج
 موالرغبة في التعلّ  ،يجابية ألفراد المجموعة التجريبيةالمشاركة اإل. 
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 :صعوبات العمل التجريبي -
  ّنظرًا لكون المنتج النهائي هو محصلة عمل  ،عامل التحديد الدقيق لمستوى اإلنتاجية لكل

 .مجموعة من العاملين وكل عامل يؤدي مرحلة منه

 :القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث -6
دخالها  الحاسب اآللي استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلوم إلى بعد تفريغ االستبانات وا 

 :للوصول إلى النتائج، وتم استخدم المعالجات اآلتية( spss)تماعية االج
 الداخلي وطريقة التجزئة  ّتساقمعامل االرتباط ألفا كرونباخ لحساب الثبات بطريقة اال

 .النصفية
 المتوسطات الحسابية. 
 النسب المئوية. 
  معامل االرتباط بيرسون. 
 رنوف يسم –ف وغرالماختبار كا(Kolmograv – Simrnov )لمعرفة نوع البيانات. 
  اختبار(T- Test ) الفروق بين متوسطات العينات المستقلة والمترابطةداللة لحساب. 
 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات. 
  قياس حجم األثر بحساب مربع إيتاEta squared   (²η ) 

²ت  
²ت     درجة الحرية     

(  =²η) مربع إيتا                

 
 



 

 

 الفصل الخامس
 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 
 .اختبار التوزيع الطبيعي -1

 .اإلجابة عن أسئلة البحث ومناقشتها وتفسيرها -2

 :نتائج فرضيات البحث وتفسيرها -3

 .الفرضية األولى -3-1

 .الفرضية الثانية -3-2

 .الفرضية الثالثة -3-3

 .الفرضية الرابعة -3-4

 .الفرضية الخامسة -3-5

 .الفرضية السادسة -3-6

 .السابعة الفرضية -3-7

 .الفرضية الثامنة -3-8

 .الفرضية التاسعة -3-9

 .الفرضية العاشرة -3-11

 .الفرضية الحادية عشرة -3-11
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 الفصل الخامس
 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 :اختبار التوزيع الطبيعي -1
سمرنوف  -قبل اختبار فرضيات الدراسة قامت الباحثة بدايةً باستخدام إختبار كولمجروف

(Kolomgorov–Smirnov ) أمر لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وهو
أن يكون توزيع البيانات الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط  اختبارضروري في حالة 

 .طبيعياً 
 (21)جدول رقم 

لمقياس الرضى ( Kolomgorov–Smirnov)سمرنوف  -اختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف
 المهني

 مستوى الداللة (z)قيمة  عدد البنود أبعاد الرضى المهني
 0.090 0.9.0 6 العالقة مع الزمالء
 0.000 2.0.0 5 العوائد المادية
 0.205 ..2.2 5 فرص الترقي
 0.005 2.0.5 5 ظروف العمل

 0.5.5 2...0 . طبيعة وظروف العمل
 9...0 ..0.6 . اإلدارة واإلشراف

 9...0 59..0 . والمكانة االجتماعية التقدير
 09..0 0.690 5 تحقيق الذات
 ....0 0...0 5 السالمة المهنية

 0.620 92..0 6. المقياس بجميع أبعاده

 (21)جدول رقم 
لمقياس السالمة ( Kolomgorov–Smirnov)سمرنوف  -اختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف

 المهنية

 مستوى الداللة (z)قيمة  البنودعدد  أبعاد السالمة المهنية
 0.260 .2.20 . مفهوم السالمة المهنية

 09..0 0.690 22 كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
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 مستوى الداللة (z)قيمة  البنودعدد  أبعاد السالمة المهنية
 0.660 2...0 9 أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.009 2.0.0 . مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 .0..0 5...0 .. المقياس بجميع أبعاده
الداللة لجميع أبعاد المقياسين  إذ أن مستوياتنتائج االختبار ( 02)و( 00)رقم  الجدوالن يوّضح

، وهذا يدل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام (0.05)كانت أكبر من مستوى الداللة 
 .االختبارات المعلمية

 :اإلجابة عن أسئلة البحث ومناقشتها وتفسيرها -2
قبل وبعد ( التجريبية والضابطة) عّينةالسالمة المهنية لدى أفراد ال مستوىما  -2-1

 تطبيق البرنامج؟
 قبل تطبيق البرنامج؟( التجريبية والضابطة) عّينةالسالمة المهنية لدى أفراد ال مستوىما  -أ 

 (22)جدول رقم 
 تطبيق البرنامج قبل( ية والضابطةالتجريب) عّينةالسالمة المهنية لدى أفراد ال مستوى

المتوسط  العدد االختبار القبلي السالمة المهنية أبعاد
 الحسابي

 النسبة المئوية

 مفهوم السالمة المهنية
 %6..50 3.5600 25 تجريبية
 %....6 4.4400 25 ضابطة

كيفية استخدام وسائل 
 الوقاية الشخصية

 %.2... 3.7600 25 تجريبية
 %6. 3.9600 25 ضابطة

منع الحوادث  أسس
 ومخاطر العمل

 %...2. 3.7600 25 تجريبية
 %...5. 4.0800 25 ضابطة

مبادئ اإلسعافات 
 األولية وخطواتها

 %.5... 3.4000 25 تجريبية
 %2..5. 3.2000 25 ضابطة

 الدرجة الكلية
 %0.59. 14.4800 25 تجريبية
 %6.20. 15.6800 25 ضابطة

، %(0.59.)السالمة المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج  مستوى بلغ
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، وهي (%6.20.)طبيق البرنامج السالمة المهنية قبل ت مستوى لدى أفراد المجموعة الضابطة بلغ أما
 .متقاربة ِنَسب  

 إلىمما يشير عام لدى المجموعتين  السالمة المهنية بشكل   مستوى انخفاض منه نستنتجو 
 .لتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح الماسة الحاجة

 بعد تطبيق البرنامج؟( التجريبية والضابطة) عّينةة لدى أفراد الــــالمة المهنيـــالسمستوى  اـــــــم -ب 
 (23)جدول رقم 

 بعد تطبيق البرنامج( التجريبية والضابطة) عّينةالسالمة المهنية لدى أفراد ال مستوى 

السالمة مقياس  أبعاد
 المهنية

المتوسط  العدد االختبار البعدي
 الحسابي

 النسبة المئوية

 مفهوم السالمة المهنية
 %6.... 5.5200 25 تجريبية
 %6...5 3.8400 25 ضابطة

كيفية استخدام وسائل 
 الوقاية الشخصية

 %5...5 5.8800 25 تجريبية
 %.9.0. 4.3200 25 ضابطة

منع الحوادث  أسس
 ومخاطر العمل

 %0. 7.2000 25 تجريبية
 %52.22 4.6000 25 ضابطة

مبادئ اإلسعافات 
 األولية وخطواتها

 %0. 5.6000 25 تجريبية
 %09..5 3.8000 25 ضابطة

 الدرجة الكلية
 %.2.2. 24.2000 25 تجريبية
 %2.... 16.5600 25 ضابطة

، %(.2.2.)السالمة المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج  بلغ مستوى
عن التطبيق القبلي، وهي نسبة مرتفعة تدل على فاعلية البرنامج %( .2..6) حسنتأي بنسبة 

فراد بالنسبة ألأما  .ية لدى أفراد المجموعة التجريبيةالسالمة المهنزيادة مستوى التدريبي، ودوره في 
أي بنسبة ، %(2....)السالمة المهنية بعد تطبيق البرنامج  بلغ مستوىفقد المجموعة الضابطة 

الزيادة الطفيفة في مستوى السالمة المهنية لدى المجموعة الضابطة  وقد تكون هذه، %(5.60)حسن ت
واكتساب بعض المعلومات والمهارات نتيجة  ،بالمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامجرها نتيجة تأثّ 

 .احتكاكهم مع المجموعة التجريبية في أوقات العمل

خالل ( التجريبية والضابطة) عّينةإصابات العمل لدى أفراد المدى انتشار ما  -2-2
 شهر قبل وبعد تطبيق البرنامج؟أثالثة 
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 ( 24)جدول رقم 
 تطبيق البرنامجمن أشهر  ثالثة قبل( والضابطةالتجريبية ) عّينةإصابات العمل لدى أفراد ال

 النسبة المئوية عدد إصابات العمل عّينةعدد ال شهرأقبل تطبيق البرنامج بثالثة 
 %. 0 05 التجريبية عّينةال
 %. 0 05 الضابطة عّينةال

 ( 25)جدول رقم 
 نامجتطبيق البر  منثالثة أشهر  بعد( التجريبية والضابطة) عّينةإصابات العمل لدى أفراد ال

 النسبة المئوية عدد إصابات العمل عّينةعدد ال بعد تطبيق البرنامج بثالثة أشهر

 %0 0 05 التجريبية عّينةال
 %. 2 05 الضابطة عّينةال

إصابات العمل للمجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج بثالثة أشهر انتشار بلغت نسبة 
 .عّينةإصابات لكامل أفراد  ال( .)بمعدل %( .)

إصابات العمل للمجموعة انتشار بلغت نسبة  ، فقدأما بعد تطبيق البرنامج التدريبي بثالثة أشهر
الباحثة هذا التراجع في  ، وتعزو%(.)، أما المجموعة الضابطة فبلغت النسبة %(0)التجريبية 

إصابات العمل لدى المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي المقدم لهم، وقد يكون نتيجة لمدخالت 
، أو قصر الفترة الزمنية التي قيست فيها حوادث عّينةأخرى مثل سياسة اإلدارة، أو صغر حجم ال

 .العمل

ة لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق مستوى الكفاية اإلنتاجي مدى تطورما  -2-3
 البرنامج التدريبي المقترح؟ 

(  الرضى المهني، إنتاجية العامل)مستوى الكفاية اإلنتاجية ومكوناتها التطور في حساب نسبة  تمّ 
 :للمجموعة التجريبية بعد ثالثة أشهر من تطبيق البرنامج التدريبي المقترح وفق اآلتي

المهني لدى أفراد المجموعة التجريبية بالتطبيق البعدي على الشكل الرضى مدى تطور حساب  -2
 :التالي

 =  الرضى المهنيمدى تطور 
الرضى المهني قبل تطبيق البرنامج –الرضى المهني بعد تطبيق البرنامج 

البرنامجالرضى المهني قبل تطبيق 
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 =
2.5.20 – 20..6. 

20..6.
   =...5.% 

 %(..5...: )الرضى المهني بعد ثالثة أشهر من تطبيق البرنامج التدريبي تطورأي بلغت نسبة 
 :اإلنتاجية لدى أفراد المجموعة التجريبية بالتطبيق البعدي على الشكل التالي مدى تطورحساب  -0

 = اإلنتاجية  مدى تطور
قبل تطبيق البرنامجاإلنتاجية  –بعد تطبيق البرنامج اإلنتاجية 

برنامجالقبل تطبيق اإلنتاجية 
 

                      =                

      
   =3.56% 

 %(.56..: )اإلنتاجية بعد ثالثة أشهر من تطبيق البرنامج التدريبي تطور أي بلغت نسبة
الكفاية اإلنتاجية لدى أفراد المجموعة التجريبية بالتطبيق البعدي على الشكل  مدى تطورحساب  -.

 :التالي

  =الكفاية اإلنتاجية مدى تطور
قبل تطبيق البرنامجاإلنتاجية  الكفاية –بعد تطبيق البرنامج اإلنتاجية  الكفاية

البرنامجقبل تطبيق اإلنتاجية  الكفاية
 

                             =
.59.0.- 0.2.00  

      
  =.0..5% 

بعد ثالثة ( إنتاجية العامل+  الرضى المهني)الكفاية اإلنتاجية  في مستوى لتطوراأي بلغت نسبة 
 %(.5..0.: )أشهر من تطبيق البرنامج التدريبي

أن نسبة الرضى المهني لدى أفراد المجموعة التجريبية  :نومن خالل عرض النتائج السابقة تبيّ 
 وبلغت .%(56..)اإلنتاجية فقد بلغت  زيادةأما نسبة  .وهي نسبة مرتفعة ،%(.5...)بنسبة  ازدادت
نظرًا العتماد البرنامج  ةمنطقي زيادة وهي ،%(5..0.) تقد بلغبشكل عام  الكفاية اإلنتاجية زيادة

ومنه . األداء المهني بشكل مباشر السالمة المهنية وال تخّص  التدريب على مهارات ومعارف تخّص 
د على ق بأعمالهم قد ساعنستنتج بأن تثقيف العمال وتدريبهم على مجال السالمة المهنية المتعل  

 ،وفي تحسين شعورهم بالرضى المهني تجاه بيئة عملهم ،ملحوظ ن في مستوى اإلنتاجية بشكل  التحس  
فالكفاية اإلنتاجية تتضمن قدرة العامل  .عام مما ساهم في رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية بشكل  

وبالتالي نستنتج  ،ك المهمةمع وجود دافعية ورغبة لديه في أداء تل ،عّينةم واستعداده للقيام بأداء مهمة  
رفع مستوى الرضى المهني بشكل كبير ة قد ساهم في ذ من قبل الباحثنف  البرنامج التدريبي الم   بأنّ 

المرتفع  جاه الذي يرى أن الرضى المهنيوهذه النتيجة تتفق مع االتّ  ،األمر الذي انعكس على اإلنتاجية
 .جاه نتيجة دراسات الهاوثورن في الثالثينياتوظهر هذا االتّ  ،العاملين يؤدي إلى زيادة إنتاجية

 (29.5)نظرية هرزبرج  - (..29)نظرية ماسلو : من النظريات التالية وتتماشى مع هذا االتجاه كل  
 . (29.5)أبحاث مايو  - (..29)نظرية الدرفر  - (.296)نظرية ماكيالند  -
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  :نتائج فرضيات البحث وتفسيرها -3

 :حاول البحث التحقق من صحة الفرضيات التالية

 :الفرضية األولى -3-1

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى السالمة المهنية ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى 
 .بعد تطبيق البرنامج المجموعة التجريبية

 (26)جدول رقم 
نتاجية لدى المجموعة والدرجة الكلية للكفاية اإل معامالت الترابط بين أبعاد مقياس السالمة المهنية 

 بعد تطبيق البرنامج التجريبية

 أبعاد مقياس السالمة المهنية
 الدرجة الكلية للكفاية االنتاجية

ترابط 
 بيرسون

 القرار مستوى الداللة

 0.02دال عند  0.000 07.0. مفهوم السالمة المهنية
 0.02دال عند  0.000 06.0. كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
 0.02دال عند  0.000 06.0. أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 0.02دال عند  0.000 00.0. مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 0.02دال عند  0.000 0670. الدرجة الكلية للمقياس
 :مفهوم السالمة المهنية -أوالا 

وهو أصغر من  (0.00)ومستوى داللته  (.0..0)= باستخدام معامل بيرسون نجد أن قيمة ر
وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد عالقة ذات  (0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

 .داللة إحصائية بين مفهوم السالمة المهنية ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية
 :صيةكيفية استخدام وسائل الوقاية الشخ -ثانياا 

وهو أصغر من  (0.00)ومستوى داللته  (.0.60)= معامل بيرسون نجد أن قيمة ر باستخدام
وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد عالقة ذات  (0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

جموعة داللة إحصائية بين كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى الم
 .التجريبية

 :أسس منع الحوادث ومخاطر العمل -ثالثاا 
وهو أصغر من  (0.00)ومستوى داللته  (0.605)= باستخدام معامل بيرسون نجد أن قيمة ر
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وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد عالقة ذات  (0.05)مستوى الداللة االفتراضي 
خاطر العمل ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة داللة إحصائية بين أسس منع الحوادث وم

 .التجريبية
 :مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها -رابعاا 

وهو أصغر من  (0.00)ومستوى داللته  (..0.5)= باستخدام معامل بيرسون نجد أن قيمة ر
هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد عالقة ذات  وبالتالي (0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

داللة إحصائية بين مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة 
 .التجريبية

 :الدرجة الكلية لمستوى السالمة المهنية -خامساا 
وهو أصغر من  (0.00)ومستوى داللته  (..0.6)= باستخدام معامل بيرسون نجد أن قيمة ر

وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية أي توجد عالقة ذات  (0.05)مستوى الداللة االفتراضي 
المجموعة التجريبية بعد لكفاية اإلنتاجية لدى داللة إحصائية بين مستوى السالمة المهنية ومستوى ا

 .وهذا يؤكد فاعلية البرنامج المقترح، تطبيق البرنامج
 :لفرضية األولىتفسير نتيجة ا

بين مستوى السالمة المهنية  ذات داللة إحصائيةنت نتائج الفرضية األولى وجود عالقة يّ ب
ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، إذ لوحظت زيادة في مستوى 

أن تؤكد على ريبي وهذه النتيجة الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التد
يضاح مخاطر العمل وأهمية تنفيذهم  تدريب العمال على احترام وسائل الوقاية، ونشر الوعي الوقائي، وا 

دراسة  يتفق مع وهذا  للوائح والتشريعات الخاصة باألمن الصناعي، يؤدي إلى زيادة الكفاية اإلنتاجية
يلعب دورًا هامًا في مستوى اإلنتاجية، فعدم تّوفر جو  أن الواقـع الصحيالتي بينت ( 7997)نعامة 

صحي وآمن داخل المؤســســة، يؤدي إلى انخفـاض ملحــوظ في اإلنتــاج، كمــا يــؤدي إلى كثــرة 
 ، ودراســة(.799)وهـــو مـا أكــدته أيضــًا دراســـة محمد طــاهر الخـلف . الســلوكيات الســلبية في العمـل

Erickson ، JA(1999 )حول وجود عالقة بين السالمة المهنية واإلنتاجية. 
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 :ثانيةالالفرضية  -3-2
السالمة المهنية بين المجموعتين التجريبية ت داللة إحصائية في مستوى ال توجد فروق ذا 

 .والضابطة بعد تطبيق البرنامج

 (27) جدول رقم
السالمة المهنية بين المجموعتين التجريبية نتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في مستوى 

 والضابطة بعد تطبيق البرنامج

أبعاد مقياس السالمة 
 المهنية

نوع 
 العّينة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 القرار الداللة ح.د المحسوبة

قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا
مفهوم السالمة 

 المهنية
 1.22882 5.5200 25 تجريبية

4.501 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0.09 

 1.40475 3.8400 25 ضابطة
كيفية استخدام وسائل 
 الوقاية الشخصية

 0.92736 5.8800 25 تجريبية
4.701 48 .0000 

دالة عند 
0.02 0..2 

 1.37598 4.3200 25 ضابطة
أسس منع الحوادث 
 ومخاطر العمل

 1.50000 7.2000 25 تجريبية
6.868 48 .0000 

دالة عند 
0.02 0..9 

 1.15470 4.6000 25 ضابطة
مبادئ اإلسعافات 
 األولية وخطواتها

 1.11803 5.6000 25 تجريبية
4.754 48 .0000 

دالة عند 
0.02 0..0 

 1.52753 3.8000 25 ضابطة

 الدرجة الكلية
 2.75379 24.2000 25 تجريبية

9.108 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0.6. 

 3.16333 16.5600 25 ضابطة

 :مفهوم السالمة المهنية -أوالا 
وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (502..)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق  السالمة المهنيةت داللة إحصائية في مفهوم فروق ذا

 .(0.05)البرنامج عند مستوى داللة 
 :كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية -ثانياا 

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (02...)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
فروق ذات داللة إحصائية في وجود يدل على  مما (0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
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 :أسس منع الحوادث ومخاطر العمل -ثالثاا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (.6..6)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يدل على مما  ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامجأسس منع الحوادث ومخاطر العمل في 
 :اإلسعافات األولية وخطواتها مبادئ -رابعاا 

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (.5...)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في  يدل علىمما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

 .طة بعد تطبيق البرنامجبين المجموعتين التجريبية والضابمبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها 
 :السالمة المهنيةالدرجة الكلية لمستوى  -خامساا 

( 0.000)عند مستوى داللة  (.9.20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

السالمة المهنية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد ت داللة إحصائية في مستوى توجد فروق ذا
ذا يؤكد فاعلية البرنامج وه لصالح المجموعة التجريبية، ،(0.05)تطبيق البرنامج عند مستوى داللة 

 .المقترح
 :حول ما يمكن أن يشكل أثرًا كبيرًا أو صغيراً  (Cohen, 1992)بناًء على اقتراح كوهين و 

 .حجم تأثير صغير= ( 2..0)أقل من 
 .حجم تأثير متوسط= ( 0..0 – 2..0) من

  .حجم تأثير كبير=  (0..0)أكبر من 
بين المجموعتين التجريبية ويتضح من الجدول السابق أن حجم األثر على مقياس السالمة المهنية 

أثر متوسط ، وهذه القيمة تدل على (.0.6)حسب قيمة مربع إيتا ببلغ  البرنامجوالضابطة بعد تطبيق 
  .لتطبيق البرنامج

 :تفسير نتيجة الفرضية الثانية
وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى  بينت نتائج الفرضية الثانية

 .رق يعود لصالح المجموعة التجريبيةالسالمة المهنية بأبعادها المختلفة بعد تطبيق البرنامج، والف
إذ لوحظت زيادة في مستوى السالمة المهنية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي  

وهذه النتيجة منطقية ومتوقعة فتلقي المجموعة التجريبية مجموعة من المعلومات والمعارف والمهارات 
ا تتضمنه من مجاالت أثناء تطبيق البرنامج زاد من مستوى الوعي لديهم بموضوع السالمة المهنية، وم

كحوادث ومخاطر العمل ووسائل الوقاية الشخصية واإلسعافات األولية، وهذا التحسن في درجات 
 .المجموعة التجريبية في القياس البعدي يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي المقترح
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 : الثةلثالفرضية ا -3-3
القبلي والبعدي  ينقياسالبين  السالمة المهنيةت داللة إحصائية في مستوى ال توجد فروق ذا

 .للمجموعة التجريبية

 (28) جدول رقم
القبلي والبعدي  ينالقياسالسالمة المهنية بين روق في مستوى الفلداللة  ت ستيودنت نتائج اختبار

 لدى المجموعة التجريبية

أبعاد مقياس 
 العدد القياس السالمة المهنية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 القرار الداللة ح.د المحسوبة

قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا
مفهوم السالمة 

 المهنية
 1.41657 3.5600 25 قبلي

5.226 24 .0000 
دالة 
عند 
0.02 

0.5. 
 1.22882 5.5200 25 بعدي

كيفية استخدام وسائل 
 الوقاية الشخصية

 1.50776 3.7600 25 قبلي
5.988 24 .0000 

دالة 
عند 
0.02 

0.59 
 92736. 5.8800 25 بعدي

أسس منع الحوادث 
 ومخاطر العمل

 1.64012 3.7600 25 قبلي
7.739 24 .0000 

دالة 
عند 
0.02 

0..2 
 1.50000 7.2000 25 بعدي

مبادئ اإلسعافات 
 األولية وخطواتها

 1.60728 3.4000 25 قبلي
5.618 24 .0000 

دالة 
عند 
0.02 

0.56 
 1.11803 5.6000 25 بعدي

 الدرجة الكلية
 3.00167 14.4800 25 قبلي

11.931 24 .0000 
دالة 
عند 
0.02 

0..5 
 2.75379 24.2000 25 بعدي

 :مفهوم السالمة المهنية -أوالا 
وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (5.006)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  ينقياسمفهوم السالمة المهنية بين الفروق ذات داللة إحصائية في 

 .0.05عند مستوى داللة 
 :كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية -ثانياا 

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (..5.9)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في يدل على مما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية عند مستوى  ينقياسبين ال كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية

 .(0.05)داللة 
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 :أسس منع الحوادث ومخاطر العمل -ثالثاا 
وهو  (0.000)عند مستوى داللة  9....= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

 في وجود فروق ذات داللة إحصائية يدل علىمما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية عند مستوى داللة  ينقياسبين الأسس منع الحوادث ومخاطر العمل 

(0.05.) 
 :مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها -رابعاا 

وهو ( 0.000)عند مستوى داللة  .5.62= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار
وجود فروق ذات داللة إحصائية في  يدل علىمما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية عند مستوى داللة  ينقياسبين المبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها 

(0.05.) 
 :السالمة المهنيةدرجة الكلية لمستوى ال -اا خامس

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  22.9.2= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

القبلي والبعدي للمجموعة  ينالقياسالسالمة المهنية بين ت داللة إحصائية في مستوى فروق ذا
 .وهذا يؤكد فاعلية البرنامج المقترح (.0.05)التجريبية عند مستوى داللة 

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن حجـــم األثــر علــى مقيــاس الســالمة المهنيـــة قبــل وبعــد تطبيــق البرنـــامج و 
 كبيـر جـداً  أثـريمـة تـدل علـى ، وهـذه الق(5..0)حسـب قيمـة مربـع إيتـا ببلغ التدريبي للمجموعة التجريبية 

  .لتطبيق البرنامج
 :تفسير نتيجة الفرضية الثالثة
السالمة المهنية لدى المجموعة التجريبية وجود فروق في مستوى ة ثالثالبينت نتائج الفرضية 

نقص المعلومات في ظل  نطقيوهذا م لصالح القياس البعدي، قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي
بينته نتائج استمارة االحتياجات  لدى أفراد العينة، والذي التي تخص السالمة المهنيةوالمهارات 

حاجتهم للتدرب على بعض من خاللها العاملين  حيث أكد ،التدريبية التي طبقت على عينة البحث
وهذا التحسن في  .دد على أساسها البرنامج التدريبي فيما بعدالتي ح   السالمة المهنية، موضوعات

فاعلية البرنامج التدريبي  دل علىالمجموعة التجريبية في القياس البعدي يتوى السالمة المهنية لدى مس
 .المقترح

 :رابعةالفرضية ال -3-4
قياس البعدي للمجموعة ت داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية في الال توجد فروق ذا 

 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رالتجريبية تبعًا 
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 (29) رقمجدول 
قياس البعدي اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى السالمة المهنية في ال 

 عدد سنوات الخدمة لمتغيِّرللمجموعة التجريبية تبعاا 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات
 الداللة

 الداللة

 1.993 2 3.986 بين المجموعات
 غير دالة 7840. 2460.

 8.092 22 178.014 داخل المجموعات

 ،(....0)عند مستوى داللة  (0.0.6)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
أي ال  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

قياس البعدي للمجموعة التجريبية إحصائية في مستوى السالمة المهنية في الت داللة توجد فروق ذا
 (.0.05)عدد سنوات الخدمة عند مستوى داللة  لمتغي رتبعًا 

 :ةرابعنتيجة الفرضية ال تفسير
السالمة المهنية لدى المجموعة وجود أية فروق في مستوى  عدم رابعةال نت نتيجة الفرضيةبي  

السالمة  فكانت الزيادة في مستوى ،سنوات الخدمةعدد  لمتغي ربعد تطبيق البرنامج تعود التجريبية 
ر الباحثة هذه وتفس   .متماثلة لدى كل أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي المهنية

 ،وليست معقدة ذ للتوعية بالسالمة المهنية بسيطةالنتيجة بأن موضوعات البرنامج التدريبي المنف  
 وطريقة تنفيذ الجلسات التدريبية بما تحتويه من أنشطة ومهارات اعتمدت على مشاركة وتفاعل كل

بالتالي التفاوت بالخبرات لم ينعكس على و  ،بسنوات الخدمةن التفاوت المتدربين دون استثناء، ولهذا فإ
تطبيق البرنامج التدريبي متماثلة  بل كانت نسبة التحسن المحققة نتيجة ،حجم االستفادة من البرنامج

 .أفراد المجموعة لكلّ 
  :ةالخامسالفرضية  -3-5

قياس البعدي للمجموعة في مستوى السالمة المهنية في ال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 .دورات سالمة مهنية سابقاً  ّتباعالتجريبية تبعًا ال
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 ( 31) جدول رقم
قياس البعدي للمجموعة لداللة الفروق في مستوى السالمة المهنية في النتائج اختبار ت ستيودنت 

 دورات سالمة مهنية سابقاا  ّتباعالتجريبية تبعاا ال 

أبعاد مقياس 
المتوسط  العدد نوع العّينة السالمة المهنية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت 
 القرار الداللة ح.د المحسوبة

قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا

 السالمة المهنية مفهوم
 0.93761 5.4286 22 عدم اتّباع دورات

.4120 24 0.684 
غير 
 0.00 دالة

 1.56670 5.6364 14 دوراتاتّباع 

كيفية استخدام وسائل 
 الوقاية الشخصية

 937610. 5.5714 22 عدم اتّباع دورات
1.999 24 .0500 

دالة 
عند 
0.05 

0.2. 
 786250. 6.2727 14 وراتاتّباع د

أسس منع الحوادث 
 ومخاطر العمل

 1.44686 6.6429 22 عدم اتّباع دورات
2.269 24 .0330 

دالة 
عند 
0.05 

0.2. 
 1.30035 7.9091 14 وراتاتّباع د

مبادئ اإلسعافات 
 األولية وخطواتها

 1.07161 5.0714 22 عدم اتّباع دورات
3.112 24 .0050 

دالة 
عند 
0.02 

0.0. 
 786250. 6.2727 14 دوراتاتّباع 

 الدرجة الكلية
 2.09132 22.7143 22 عدم اتّباع دورات

3.802 24 .0010 
دالة 
عند 
0.02 

0... 
 2.34327 26.0909 14 دوراتاتّباع 

 :مفهوم السالمة المهنية -أوالا 
وهو  (..0.6)عند مستوى داللة  (0.412)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي ال توجد  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
قياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا مفهوم السالمة المهنية في ال ت داللة إحصائية فيفروق ذا

 (.0.05)دورات سالمة مهنية سابقًا عند مستوى داللة  تّباعال
 :كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية -ثانياا  

وهو  (0.050)عند مستوى داللة  (2.999)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في  يدل علىمما  ،(0.05)مستوى الداللة االفتراضي أصغر من 

دورات  تّباعقياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا الفي ال كيفية استخدام وسائل الوقاية الشخصية
 (.0.05)سالمة مهنية سابقًا عند مستوى داللة 

 :أسس منع الحوادث ومخاطر العمل -ثالثاا 
وهو  (..0.0)عند مستوى داللة  (0.069)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  يدل علىمما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
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دورات سالمة  تّباعقياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا الفي ال أسس منع الحوادث ومخاطر العمل
 .الدورات  اّتباعوهو لصالح المتوسط األكبر أي مجموعة (. 0.05)مهنية سابقًا عند مستوى داللة 

 :مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها -رابعاا 
وهو  (0.005)عند مستوى داللة  (220..)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  يدل علىمما  ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
دورات سالمة   ّتباعالبعدي للمجموعة التجريبية تبعًا الفي القياس  مبادئ اإلسعافات األولية وخطواتها

 .الدورات اّتباعوهو لصالح المتوسط األكبر أي مجموعة . (0.05)مهنية سابقًا عند مستوى داللة 
 :الكليةالدرجة  -خامساا 

وهو  (0.002)عند مستوى داللة  (00...)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

التجريبية تبعًا السالمة المهنية في المقياس البعدي للمجموعة ت داللة إحصائية في مستوى فروق ذا
وهو لصالح المتوسط األكبر أي (. 0.05)دورات سالمة مهنية سابقًا عند مستوى داللة  تّباعال

 .الدورات اتّباعمجموعة 
فـي القيـاس البعـدي للمجموعـة ويتضح من الجدول السـابق أن حجـم األثـر علـى مقيـاس السـالمة المهنيـة 

، وهـذه القيمـة تــدل (...0)حسـب قيمـة مربـع إيتـا ببلــغ  بقاً التجريبيـة تبعـًا التّبـاع دورات سـالمة مهنيـة سـا
  .قليل لتطبيق البرنامج أثرعلى 

 : خامسةالفرضية ال نتيجة تفسير
السالمة المهنية لدى المجموعة التجريبية وجود فروق في مستوى  خامسةنت نتيجة الفرضية البي  

وهذه الفروق لصالح المجموعة التي  ،دورات سالمة مهنية سابقاً  اّتباع لمتغي ربعد تطبيق البرنامج تعود 
في مجال السالمة المهنية فيما عدا مستوى الوعي بمفهوم السالمة  دورات سالمة مهنية سابقةبعت اتّ 

من معلومات يتضّ  ،مفهوم السالمة المهنيةوهو ر الباحثة هذه النتيجة بأن البعد األول وتفس   ،المهنية
 فإنّ وبالتالي  ،من حيث اللوائح والقوانين واألنظمة الناظمة للسالمة المهنية داخل العمل ثيرةنظرية ك

 .بعكس باقي األبعاد والتي تحتوي معلومات ومهارات عملية ،نسى مع الزمنهذه المعلومات قد ت  

 : ةسادسالفرضية ال -3-6

المجموعتين التجريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين 
 .والضابطة بعد تطبيق البرنامج
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 ( 31)جدول رقم 
نتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين المجموعتين التجريبية 

 والضابطة بعد تطبيق البرنامج

أبعاد مقياس الرضى 
 العدد العّينة المهني

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة ح.د
قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا

 العالقة مع الزمالء
 2.73861 24.0000 25 تجريبية

11.822 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 2.78807 14.7600 25 ضابطة

 الوضع المالي
 3.54166 19.2800 25 تجريبية

8.328 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0.59 

 3.35012 11.1600 25 ضابطة

 فرص التّرقي
 4.21584 19.2400 25 تجريبية

6.799 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0..9 

 2.79702 12.3600 25 ضابطة

 ظروف العمل
 2.69444 20.5200 25 تجريبية

10.363 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0.69 

 4.07226 10.4000 25 ضابطة

 طبيعة العمل
 2.03470 15.1600 25 تجريبية

11.486 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 2.76164 7.2800 25 ضابطة

 اإلدارة واإلشراف
 3.59537 28.4800 25 تجريبية

13.349 48 0.000 
دالة عند 
0.02 0... 

 3.77580 14.5600 25 ضابطة

التقدير والمكانة 
 االجتماعية

 2.30940 16.4000 25 تجريبية
11.659 48 0.000 

دالة عند 
0.02 0... 

 2.60640 8.2800 25 ضابطة

 تحقيق الذات
 2.16949 20.9600 25 تجريبية

16.162 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 2.58972 10.0400 25 ضابطة

 السالمة المهنية
 2.15484 21.6800 25 تجريبية

10.850 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0..2 

 3.14907 13.4000 25 ضابطة

 رضى كلي
 12.80469 185.7200 25 تجريبية

21.207 48 .0000 
دالة عند 
0.02 0.90 

 14.94791 102.2400 25 ضابطة

درجة )الكفاية اإلنتاجية 
إنتاجية  + الرضى الكلية 
 (العامل

 12.80469 359.24 25 تجريبية
21.207 48 .0000 

دالة عند 
0.02 0.90 

 14.94791 275.76 25 ضابطة
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 :العالقة مع الزمالء -أوالا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (00..22)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين ( العالقة مع الزمالء) الرضى المهني لب عد توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

 . (0.05)المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج عند مستوى داللة 
 :الوضع المالي -ثانياا 

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (.0...)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين المجموعتين التجريبية ( الوضع المالي)مستوى الرضى المهني لب عد فروق ذات داللة إحصائية في 
 .والضابطة بعد تطبيق البرنامج

 :التّرقيفرص  -ثالثاا  
وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (99..6)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين المجموعتين التجريبية  (فرص التّرقي)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .البرنامج والضابطة بعد تطبيق
 :ظروف العمل -رابعاا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (.6..20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين المجموعتين  (العملظروف )توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 
 .التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج

 :طبيعة العمل -خامساا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (6...22)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين المجموعتين  (طبيعة العمل)ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد توجد فروق 

 .التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج
 :اإلدارة واإلشراف -سادساا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (9....2)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين المجموعتين  (اإلدارة واإلشراف)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 
 .التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج
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 :التقدير والمكانة االجتماعية -سابعاا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (22.659)=  (ت)ستيودنت نجد أن قيمة ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين  (التقدير والمكانة االجتماعية)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج
 :تحقيق الذات -ثامناا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (26.260)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين المجموعتين  (تحقيق الذات)داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد توجد فروق ذات 
 .التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج

 :السالمة المهنية -تاسعاا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (50..20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
بين المجموعتين  (السالمة المهنية)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج
 :الدرجة الكلية للرضى -عاشراا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (.02.00)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

المهني بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى توجد
التجريبية، وهذا يؤكد فاعلية وهو لصالح المجموعة  ،(0.05)تطبيق البرنامج عند مستوى داللة 

 .البرنامج المقترح
 :الكفاية اإلنتاجية -الحادي عشر

 (0.000)عند مستوى داللة  (.02.00)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد 
وهو لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يؤكد فاعلية  ،(0.05)تطبيق البرنامج عند مستوى داللة 

 .البرنامج المقترح
إلنتاجيــة بــين المجمــوعتين التجريبيــة الكفايــة اويتضــح مــن الجــدول الســابق أن حجــم األثــر علــى مقيــاس 

كبيــر  أثــر، وهــذه القيمــة تــدل علــى (0.90)حســب قيمــة مربــع إيتــا ببلــغ  والضــابطة بعــد تطبيــق البرنــامج
  .جدًا لتطبيق البرنامج
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 :ةسادسالفرضية النتيجة تفسير 
وجود فروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين المجموعتين  ةلسادسنت نتائج الفرضية ابي  

نت النتائج فبي   ،وهذا الفرق هو لصالح المجموعة التجريبيةبعد تطبيق البرنامج  ،التجريبية والضابطة
 وأكثر إنتاجية مقارنةً  ،ق عليها البرنامج التدريبي كانت أكثر رضى مهنيب  بأن المجموعة التي ط  

وهذا يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ من  ،أفرادها للتدريب يخضعبالمجموعة الضابطة التي لم 
فالفرد مع زيادة قدراته  ،دور التدريب في رفع الكفاية اإلنتاجية للعمالو ويؤكد أهمية  ،قبل الباحثة

وذلك يساهم في  ،عدل إنتاجهمما يساعد في ارتفاع م ،ومعارفه ومهاراته يزيد شعوره باألمن واالستقرار
 .رفع الروح المعنوية لديه مما يحقق الكفاية اإلنتاجية

 :ةسابعالفرضية ال -3-7

القبلي والبعدي  ينقياسبين الال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية 
 .للمجموعة التجريبية

 ( 32)جدول رقم 
القبلي والبعدي  ينالقياسنتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين 

 للمجموعة التجريبية

أبعاد مقياس 
 الرضى المهني

المتوسط  العدد االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة ح.د
قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا

العالقة مع 
 الزمالء

 2.81366 14.8000 25 قبلي
11.716 24 .0000 

دالة عند 
0.02 0..5 

 2.73861 24.0000 25 بعدي

 الوضع المالي
 3.24397 11.2400 25 قبلي

8.370 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 3.54166 19.2800 25 بعدي

 فرص التّرقي
 2.63818 12.2800 25 قبلي

6.997 24 .0000 
عند  دالة

0.02 0.6. 
 4.21584 19.2400 25 بعدي

 ظروف العمل
 3.68556 10.6000 25 قبلي

10.864 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 2.69444 20.5200 25 بعدي

 طبيعة العمل
 2.73861 8.0000 25 قبلي

10.493 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0..0 

 2.03470 15.1600 25 بعدي
اإلدارة 
 واإلشراف

 3.73854 14.6800 25 قبلي
13.303 24 .0000 

دالة عند 
0.02 0... 

 3.59537 28.4800 25 بعدي
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أبعاد مقياس 
 الرضى المهني

 العدد االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 القرار الداللة ح.د المحسوبة

قيمة 
مربع 

 (²η)إيتا

التقدير والمكانة 
 االجتماعية

 2.77308 8.2400 25 قبلي
11.306 24 .0000 

دالة عند 
0.02 0... 

 2.30940 16.4000 25 بعدي

 تحقيق الذات
 2.94505 10.4400 25 قبلي

14.380 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0..9 

 2.16949 20.9600 25 بعدي

 السالمة المهنية
 3.14907 13.4000 25 قبلي

10.850 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0... 

 2.15484 21.6800 25 بعدي

 رضى كلي
 12.87025 103.6800 25 قبلي

22.594 24 .0000 
دالة عند 
0.02 0.95 

 12.80469 185.7200 25 بعدي
الكفاية اإلنتاجية 

درجة الرضى )
إنتاجية  + الكلية 

 (العامل

 12.87025 271.22 25 قبلي
29.171 24 .0000 

دالة عند 
0.02 0.9. 

 12.80469 359.24 25 بعدي

 :العالقة مع الزمالء -أوالا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (26..22)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية، (0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
 ينقياسبين ال (العالقة مع الزمالء)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .وهو لصالح االختبار البعدي، (0.05)ة القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية عند مستوى دالل
 :الوضع المالي -ثانياا 

وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (0....)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

عند مستوى  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ينبين القياس (الوضع المالي)الرضى المهني لب عد 
 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)داللة 

 :التّرقيفرص  -ثالثاا 
وهو  (0.000)عند مستوى داللة  (.6.99)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي توجد  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي  ينبين القياس (فرص التّرقي)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  والبعدي للمجموعة التجريبية
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 :ظروف العمل -رابعاا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (.6..20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية، (0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
القبلي  ينبين القياس (ظروف العمل)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  والبعدي للمجموعة التجريبية
 :طبيعة العمل -خامساا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (.9..20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،الفرضية الصفريةوبالتالي هذا ينفي صحة ، (0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

القبلي  ينبين القياس (طبيعة العمل)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 
 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  والبعدي للمجموعة التجريبية

 :اإلدارة واإلشراف -سادساا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (.0...2)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية، (0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
 ينبين القياس (اإلدارة واإلشراف)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
 :التقدير والمكانة االجتماعية -سابعاا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (06..22)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي هذا، (0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين  (التقدير والمكانة االجتماعية)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 
 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 :تحقيق الذات -ثامناا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (0....2)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية، (0.05)أصغر من مستوى الداللة االفتراضي وهو 
القبلي  ينبين القياس (تحقيق الذات)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .، وهو لصالح االختبار البعدي(0.05)عند مستوى داللة  والبعدي للمجموعة التجريبية
 :السالمة المهنية -تاسعاا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (50..20)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

القبلي  ينبين القياس (السالمة المهنية)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 
، وهو لصالح االختبار البعدي، وهذا يؤكد (0.05)عند مستوى داللة  والبعدي للمجموعة التجريبية
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 .فاعلية البرنامج المقترح
 :درجة الرضى الكلية -عاشراا 

 (0.000)عند مستوى داللة  (.00.59)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

بلي والبعدي للمجموعة الق ينقياسالرضى المهني بين التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
فاعلية البرنامج يدل على وهو لصالح االختبار البعدي، وهذا  ،(0.05)التجريبية عند مستوى داللة 

 .المقترح
 :مستوى الكفاية اإلنتاجية -الحادي عشر

 (0.000)عند مستوى داللة  (09.2.2)= ستيودنت نجد أن قيمة ت ( ت)باستخدام اختبار 
أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

القبلي والبعدي للمجموعة  ينقياسجية بين التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتا
فاعلية البرنامج  يدل علىوهو لصالح االختبار البعدي، وهذا  ،(0.05)التجريبية عند مستوى داللة 

 .المقترح
 :ةتفسير نتائج الفرضية السابع

قبل وبعد تطبيق  الكفاية اإلنتاجيةيتضح من الجدول السابق أن حجم األثر على مقياس 
 أثروهذه القيمة تدل على  ،(.0.9)بحسب قيمة مربع إيتا البرنامج التدريبي للمجموعة التجريبية بلغ 

في معرض اإلجابة عن أسئلة البحث  قد فسرت هذه النتيجة سابقاً لتطبيق البرنامج، ول كبير جداً 
 .ومناقشتها وتفسيرها

 : ةلثامناالفرضية  -3-8
قياس البعدي للمجموعة ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في الال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 

 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رالتجريبية تبعًا 

 ( 33)جدول رقم 
التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية في القياس البعدي اختبار تحليل 

 للمجموعة التجريبية تبعاا لمتغيِّر عدد سنوات الخدمة

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة الداللة

العالقة مع 
 الزمالء

 6.005 2 12.010 بين المجموعات
 غير دالة 4680. 7860.

 7.636 22 167.990 داخل المجموعات



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج

 

010 

 

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 الداللة

 الوضع المالي
 44.246 2 88.492 بين المجموعات

4.580 .0220 
عند  دالة

 9.661 22 212.548 داخل المجموعات 0.05

 التّرقيفرص 
 31.666 2 63.331 بين المجموعات

 غير دالة 1710. 1.918
 16.510 22 363.229 داخل المجموعات

 ظروف العمل
 2.996 2 5.992 بين المجموعات

 غير دالة 6800. 3920.
 7.648 22 168.248 داخل المجموعات

 طبيعة العمل
 2.199 2 4.398 بين المجموعات

 غير دالة 6080. 5090.
 4.316 22 94.962 داخل المجموعات

 اإلدارة واإلشراف
 11.913 2 23.826 بين المجموعات

 غير دالة 4150. 9150.
 13.019 22 286.414 داخل المجموعات

 التقدير والمكانة
 22.821 2 45.643 بين المجموعات

عند  دالة 0080. 6.096
 3.744 22 82.357 داخل المجموعات 0.02

 تحقيق الذات
 10.623 2 21.246 بين المجموعات

 غير دالة 1010. 2.548
 4.169 22 91.714 المجموعاتداخل 

 السالمة المهنية
 1.189 2 2.378 بين المجموعات

 غير دالة 7890. 2400.
 4.957 22 109.062 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
 للرضى المهني

 154.325 2 308.650 بين المجموعات
 غير دالة 4070. 9360.

 164.836 22 3626.390 داخل المجموعات
الكفاية اإلنتاجية 

درجة الرضى )
إنتاجية  + الكلية 

 (العامل

 154.325 2 308.650 بين المجموعات
 غير دالة 4070. 9360.

 164.836 22 3626.390 داخل المجموعات

 :العالقة مع الزمالء -أوالا 
 (.6..0)عند مستوى داللة  (6...0)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 

أي ال  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي وهو 
قياس في ال (العالقة مع الزمالء)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رالبعدي للمجموعة التجريبية تبعًا 
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 :الوضع المالي -ثانياا 
 (0.000)عند مستوى داللة  (5.0..)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 

أي وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية،  ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
قياس البعدي في ال (الوضع المالي)مستوى الرضى المهني لب عد توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رللمجموعة التجريبية تبعًا 
 .(..)ولمعرفة الفروق بين المجموعات نستخدم اختبار شيفيه والموضح بالجدول رقم 

 ( 34)جدول رقم 
التجريبية  عّينةنتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد ال

 عدد سنوات الخدمة لمتغيِّرتبعاا ( عد الوضع الماليب  )قياس البعدي في ال

 القرار مستوى الداللة الفرق بين المتوسطين عدد سنوات الخدمة عدد سنوات الخدمة

 سنوات 5دون 
 0.05عند  دالة 0230. *4.85714 سنوات 5-20

 غير دالة 1090. 4.16667 سنوات 20فوق 

 سنوات 5-20
 0.05عند  دالة 0230. *4.85714 سنوات 5دون 
 غير دالة 9020. 690480. سنوات 20فوق 

 سنوات 20فوق 
 غير دالة 1090. 4.16667 سنوات 5دون 
 غير دالة 9020. 0.69048 سنوات 5-20

مع  ((سنوات 5دون ))من الجدول السابق نجد فروق دالة بين مجموعة عدد سنوات الخدمة 
 .((سنوات 5دون ))لصالح  ((سنوات 20 -5))مجموعة 

 :التّرقيفرص   -ثالثاا 
 (0.2.2)عند مستوى داللة  (.2.92)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات في القياس ( فرص التّرقي)الرضى المهني لب عد 

 .الخدمة
 :ظروف العمل -رابعاا 

 (0.6.0)عند مستوى داللة  (90..0)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

في القياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات ( ظروف العمل)ني لب عد الرضى المه
 .الخدمة
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 :طبيعة العمل -خامساا 
 (.0.60)عند مستوى داللة  (0.509)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
في القياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات ( طبيعة العمل)الرضى المهني لب عد 

 .الخدمة
 :اإلدارة واإلشراف -سادساا 

 (25..0)عند مستوى داللة  (0.925)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  (0.05)كبر من مستوى الداللة االفتراضي وهو أ

في القياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد ( اإلدارة واإلشراف)الرضى المهني لب عد 
 .سنوات الخدمة

 :التقدير والمكانة االجتماعية -سابعاا 
 (.0.00)عند مستوى داللة  (6.096)= نجد أن قيمة ف  باستخدام اختبار التباين األحادي

أي  ،وبالتالي هذا ينفي صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)وهو أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 
في ( التقدير والمكانة االجتماعية)في مستوى الرضى المهني لب عد توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .تبعًا لمتغي ر عدد سنوات الخدمة القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 :ولمعرفة الفروق بين المجموعات نستخدم اختبار شيفيه
 (35)جدول رقم 

تجريبية ال عّينةنتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد ال 
 عدد سنوات الخدمة لمتغيِّرتبعاا ( التقدير والمكانة االجتماعية)قياس البعدي في ال

 القرار مستوى الداللة الفرق بين المتوسطين عدد سنوات الخدمة عدد سنوات الخدمة

 سنوات 5دون 
 غير دالة 2570. 1.71429 سنوات 20 -5

 غير دالة 4540. 1.50000 سنوات 20فوق 

 سنوات 5-11
 غير دالة 2570. 1.71429 سنوات 5دون 
 0.05عند  دالة 0100. *3.21429 سنوات 20فوق 

 سنوات 11فوق 
 غير دالة 4540. 1.50000 سنوات 5دون 

 0.05دالة عند  0100. *3.21429 سنوات 20 -5

 20سنوات لصالح فوق  20سنوات ومجموعة فوق  20-5دالة بين مجموعة  اً من الجدول نجد فروق
 .سنوات
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 :تحقيق الذات -ثامناا 
 (0.202)عند مستوى داللة  (..0.5)= قيمة ف  باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن

أي ال  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية، (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
في القياس البعدي ( تحقيق الذات)توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى المهني لب عد 

 .سنوات الخدمةللمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد 
 :السالمة المهنية -تاسعاا 

 (9...0)عند مستوى داللة  (0.0.0)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

عدي للمجموعة التجريبية تبعًا لمتغي ر عدد سنوات في القياس الب( السالمة المهنية)الرضى المهني لب عد 
 .الخدمة
 :الدرجة الكلية للرضى المهني -عاشراا 

 (9...0)عند مستوى داللة  (0.9.6)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى أي ال توجد ، 0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رقياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا المهني في الالرضى 
 :مستوى الكفاية اإلنتاجية -عشر الحادي

 (9...0)عند مستوى داللة  (0.9.6)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
أي ال  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)االفتراضي  وهو أكبر من مستوى الداللة

قياس البعدي للمجموعة التجريبية ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في التوجد فروق ذات داللة إحصائية ف
 .عدد سنوات الخدمة لمتغي رتبعًا 

 : ةثامنالالفرضية نتائج تفسير 
بينت نتيجة الفرضية بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية في 

عد الوضع ب  الرضى عن عدد سنوات الخدمة فيما عدا  لمتغي رالمقياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا 
بينت النتيجة وجود فروق في درجة الرضى المهني عن  فقد، التقدير والمكانة االجتماعيةعد ي وب  المال

وتفسر هذه النتيجة كون  ،سنوات مال الذين لديهم خدمة أقل من خمسالعوائد المادية لصالح الع
العامل في بداية حياته المهنية يسعى للحصول على الوظيفة بحد ذاتها دون االهتمام كثيرًا بالمقابل 

التقدير عن بعد  خدمة، سنوات 20ــ لصالح رضى العمال فوق الأما الفرق الثاني كان  ،المادي
ين عن عملهم يستمرون في عملهم لفترة عمال الراضكون البر تلك النتيجة وتفسوالمكانة االجتماعية 

أطول، ومع مرور الوقت يصبحون أكثر واقعية فيما يتعلق بما ينتظرونه من الوظيفة وهذا المستوى من 
 .رضى مهني عال   اينتج عنه خبرة المهنيةال
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  : ةتاسعال الفرضية -3-9
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاية اإلنتاجية في القياس البعدي للمجموعة  

 .سالمة مهنية سابقاً الخضوع لدورات  لمتغي رالتجريبية تبعًا 
 (36)جدول 

في القياس البعدي للمجموعة نتائج اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية 
 التجريبية تبعاا لمتغيِّر الخضوع لدورات سالمة مهنية سابقة

أبعاد مقياس 
 المهني رضىال

المتوسط  العدد االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة ح.د

 زمالءالالعالقة مع 
 دورات اتّباع

 
14 23.6429 3.02826 

.7280 24 .4740 
غير 
 2.38175 24.4545 11 دورات  اتّباععدم  دالة

 الوضع المالي
 3.68916 18.9286 14 اتّباع دورات

.5520 24 .5870 
غير 
 3.46672 19.7273 11 عدم اتّباع دورات دالة

 فرص التّرقي
 3.00275 18.6429 14 اتّباع دورات

.7930 24 .4360 
غير 
 5.45894 20.0000 11 عدم اتّباع دورات دالة

 ظروف العمل
 1.70326 20.1429 14 اتّباع دورات

.7830 24 .4420 
غير 
 3.63318 21.0000 11 عدم اتّباع دورات دالة

 طبيعة العمل
 2.26900 14.9286 14 اتّباع دورات

.6340 24 .5330 
غير 
 1.75292 15.4545 11 عدم اتّباع دورات دالة

 اإلدارة واإلشراف
 2.92770 29.4286 14 اتّباع دورات

1.529 24 .1400 
غير 
 4.12531 27.2727 11 عدم اتّباع دورات دالة

التقدير والمكانة 
 االجتماعية

 2.56348 16.5714 14 اتّباع دورات
.4110 24 .6850 

غير 
 2.04050 16.1818 11 عدم اتّباع دورات دالة

 تحقيق الذات
 2.53004 20.6429 14 اتّباع دورات

.8190 24 .4210 
غير 
 1.62928 21.3636 11 عدم اتّباع دورات دالة

 السالمة المهنية
 2.37663 21.5714 14 اتّباع دورات

.2790 24 .7830 
غير 
 1.94001 21.8182 11 عدم اتّباع دورات دالة

 رضى كلي
 12.90647 184.5000 14 اتّباع دورات

.5290 24 .6020 
غير 
 13.12319 187.2727 11 عدم اتّباع دورات دالة

الكفاية اإلنتاجية 
درجة الرضى الكلية )

 (إنتاجية  العامل+ 

 12.90647 358.02 14 اتّباع دورات
.5290 24 .6020 

غير 
 13.12319 360.792 11 دورات اتّباععدم  دالة
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 :العالقة مع الزمالء -أوالا 
وهو  (....0)عند مستوى داللة  (.0..0)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي ال توجد  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
في القياس البعدي  (العالقة مع الزمالء)الرضى المهني لب عد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 .دورات سالمة مهنية سابقةالخضوع لتبعًا لمتغي ر  للمجموعة التجريبية
 :الوضع المالي -ثانياا 

وهو  (..0.5)عند مستوى داللة  (0.550)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

الخضوع  تبعًا لمتغي رفي القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (الوضع المالي)الرضى المهني لب عد 
 .لدورات سالمة مهنية سابقة

 :التّرقيفرص  -ثالثاا 
وهو  (6...0)عند مستوى داللة  (.9..0)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
الخضوع تبعًا لمتغي ر في القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (فرص التّرقي)الرضى المهني لب عد 

 .لدورات سالمة مهنية سابقة
 :ظروف العمل -رابعاا 

وهو  (0...0)عند مستوى داللة  (....0)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

الخضوع تبعًا لمتغي ر ي للمجموعة التجريبية في القياس البعد (ظروف العمل)الرضى المهني لب عد 
 .لدورات سالمة مهنية سابقة

 :طبيعة العمل -خامساا 
وهو  (..0.5)عند مستوى داللة  (..0.6)=  (ت)باستخدام اختبار ت ستيودنت نجد أن قيمة 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
الخضوع تبعًا لمتغي ر  في القياس البعدي للمجموعة التجريبية (طبيعة العمل)الرضى المهني لب عد 

 .لدورات سالمة مهنية سابقة
 :اإلدارة واإلشراف -سادساا 

وهو  (0.2.0)عند مستوى داللة  (2.509)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

الخضوع تبعًا لمتغي ر في القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (اإلدارة واإلشراف)الرضى المهني لب عد 
 .لدورات سالمة مهنية سابقة
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 :التقدير والمكانة االجتماعية -سابعاا 
وهو  (0.6.5)عند مستوى داللة  (22..0)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
تبعًا لمتغي ر في القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (التقدير والمكانة االجتماعية)الرضى المهني لب عد 

 .الخضوع لدورات سالمة مهنية سابقة
 :تحقيق الذات -ثامناا 

وهو  (02..0)عند مستوى داللة  (29..0)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

الخضوع ًا لمتغي ر تبعفي القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (تحقيق الذات)الرضى المهني لب عد 
 .لدورات سالمة مهنية سابقة

 :السالمة المهنية -تاسعاا 
وهو  (....0)عند مستوى داللة  (0.0.9)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ، (0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
الخضوع تبعًا لمتغي ر في القياس البعدي للمجموعة التجريبية  (السالمة المهنية)الرضى المهني لب عد 

 .لدورات سالمة مهنية سابقة
 :الدرجة الكلية للرضى المهني -عاشراا 

وهو  (0.600)عند مستوى داللة  (0.509)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 
 مستوىأي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

الخضوع لدورات سالمة مهنية  لمتغي رمقياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا المهني في ا الرضى
 .سابقة

 :الكفاية اإلنتاجية -عشر الحادي
وهو  (0.600)عند مستوى داللة  (0.509)= ستيودنت نجد أن قيمة ت  (ت)باستخدام اختبار 

أي ال توجد  ،وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية ،(0.05)أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 
قياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعًا ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في الفروق ذات داللة إحصائية ف

 .الخضوع لدورات سالمة مهنية سابقة لمتغي ر
 : ةتاسعالالفرضية نتائج تفسير 

ت نتائج هذه الفرضية عدم وجود فروق تذكر في مستوى الكفاية اإلنتاجية بعد تطبيق بينّ 
في مجال  دورات سالمة مهنية سابقة اتّباعتعود إلى  ،البرنامج التدريبي لدى المجموعة التجريبية

اعليتها أو وقد يكون سبب هذه النتيجة هو مضمون الدورات التدريبية السابقة ومدى ف .السالمة المهنية
فمن المعلوم بأن التدريب يفقد نتائجه بعد فترة طويلة من  ،الفترة الزمنية التي أجريت فيها هذه الدورات
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 .على فاعليته لدى المتدربين ىالزمن وهو بحاجة إلى االستمرارية حتى يبق

 : ةعاشر الالفرضية  -3-11
قياس البعدي للمجموعة الت داللة إحصائية في مستوى السالمة المهنية في ال توجد فروق ذا 

 .الوضع العائلي لمتغي رالتجريبية تبعًا 

 (37) جدول رقم
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى السالمة المهنية في المقياس البعدي 

 للمجموعة التجريبية تبعاا لمتغيِّر الوضع العائلي

مستوى  قيمة ف المربعات متوسط درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 الداللة

 الداللة

 5.179 2 10.359 بين المجموعات
 غير دالة 5250. .664.

 7.802 22 171.641 داخل المجموعات

 (0.505)عند مستوى داللة  (.0.66)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية أي ال ، (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

قياس البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى السالمة المهنية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 (.0.05)الوضع العائلي عند مستوى داللة  لمتغي رتبعًا 

 :ةسير نتيجة الفرضية العاشر تف
بينت نتيجة الفرضية السابقة عدم وجود فروق تعزى لمتغي ر الوضع العائلي، في مستوى السالمة 
المهنية، وت فسر هذه النتيجة بكون السالمة المهنية تتضمن ما يمتلكه العامل من معارف ومعلومات 

مقارنة بباقي  حول السالمة المهنية، وبالتالي فقد ال يقوم الوضع العائلي بدور كبير في هذا الجانب
 . متغيرات البحث

 :رةالحادية عشالفرضية  -3-11
قياس البعدي للمجموعة ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في الال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف 

 .الوضع العائلي لمتغي رالتجريبية تبعًا 
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 (38) جدول رقم
قياس البعدي اإلنتاجية في الي مستوى الكفاية ف اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق

 الوضع العائلي لمتغيِّرللمجموعة التجريبية تبعاا 

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 الداللة

 الداللة

 7.020 2 14.040 بين المجموعات
 غير دالة 9610. 0390.

 178.227 22 3921.000 داخل المجموعات

 (0.962)عند مستوى داللة  (0.0.9)= باستخدام اختبار التباين األحادي نجد أن قيمة ف 
وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية أي ال ، (0.05)وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

قياس البعدي للمجموعة التجريبية ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في التوجد فروق ذات داللة إحصائية ف
 .الوضع العائلي لمتغي رتبعًا 

 :الحادية عشرةتفسير نتيجة الفرضية 
في مستوى الكفاية تعزى لمتغي ر الوضع العائلي، عدم وجود فروق  ة الفرضية السابقةبينت نتيج

تتضمن كون الكفاية اإلنتاجية بفسر هذه النتيجة وت   ،في القياس البعدي للمجموعة التجريبية اإلنتاجية
 ،...(الراتب، العالقة مع الزمالء، العالقة مع اإلدارة)مثل مهنته  رضى الفرد عن األبعاد التي تخّص 

 . في هذا الجانب مقارنة بباقي متغيرات البحث بدور كبيرالوضع العائلي  يقومقد ال فبالتالي 
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 ت السابقةنقاط االّتفاق واالختالف مع الدراسا
 اتفقت نتائج البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية واختلفت مع بعضها اآلخر

 :ضح نقاط التشابه واالختالف على النحو التاليتو  (2.)و( 0.)و (9.)ذات األرقام ول اوالجد

 (39) جدول رقم
 مع الدراسات السابقة االّتفاق واالختالفنقاط 

 نقاط االختالف فاقنقاط االتّ  السابقةالدراسة 

 (0009، يالسويدان)
وجود عالقة بين االحتياجات التدريبية 

 للعمال والكفاية اإلنتاجية

وجود فروق لصالح العمال 
دورات سالمة الذين لديهم 
وخبرة أقدم في  مهنية سابقة

 .العمل

(295.vanzelst, ) 
 مجال في العاملون يتلقاه الذي التدريب

 التأثير ذات األمن الصناعي، من العناصر
 .العمل بيئة في الحوادث وقوع معدل على

وجود عالقة بين  العمر 
في معدل  وسنوات الخدمة

 وقوع الحوادث أثناء العمل

 ( 41) جدول رقم
 نقاط االّتفاق مع الدراسات السابقة

 نقاط االتفاق الدراسة السابقة

المهني والعوامل االنسانية والفنية في رفع دور الرضى  (0009الخزاعي، )
 الكفاءة اإلنتاجية

 .(العمال الذين تعّرضوا لحوادث عمل سابقاً )طبيعة العّينة  (2999مريم، )
المعهد العربي للصحة والسالمة )

-.299المهنية في سورية لعام 
2996) 

 .دور التوعية والتثقيف بأهمية السالمة المهنية للعمال

عالقة تطبيق األسس الصحية المتعلقة بالصحة والسالمة  (2990، الخلف)
 .المهنية على اإلنتاجية بالعمل

 (0020الهابيل وعايش، )

أهم التدريبات للعّينة كانت حول كيفية استخدام وسائل 
وأدوات السالمة المهنية، وضرورة االهتمام بتدريب العاملين 

مل على تطبيق لتعزيز الوعي وتطوير المهارات لديهم، والع
 .واللوائح المتعلقة بسالمة وحماية العاملين كافة القوانين
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 نقاط االتفاق الدراسة السابقة

 (0005هنية، )
 العوامل من عدد وبين إنتاجية العاملين بين عالقة وجود
 وجود مدى المطبق، الحوافز نظام  :مثل فيها، تؤثر التي

 .حقوق عمالية
 .اإلنتاجيةوجود عالقة بين التدريب والكفاءة  (.000 ،حمدأالسندي )

 (.000انشاصي وآخرون، )
صابات العمل والتوصية  استخدام سجالت حوادث وا 
بضرورة تدريب العمال والعمل على زيادة الثقافة والتوعية 

 .في مجال السالمة المهنية لدى العمال

 (0000قرطام وآخرون، )

 الجدد، العمال تدريب ضرورة منها التوصيات من مجموعة
 برامج وضع في العاملين على إشراك العمل من البد كذلك

 كيفية على العمال تدريب من البد أنه كما المهنية السالمة
 التي الخطر مصادر وتوضيح بطريقة آمنة، أعمالهم أداء

 .تعترضهم
نتاجية العاملين (2996الفرحان والطراونة، )  .وجود عالقة بين التطوير والتدريب وا 

 (.299العبادلة، )
 فكلماالكفاية اإلنتاجية عن طريق التعزيز،  ىمستو  رفع

 كلما الوظيفي االستقرار تضمن الممنوحة الحوافز كانت
 .العمل في وخبراتهم العاملون مواهبهم أظهر

 (..29حسن، )
 أن لوحظ واإلنتاجية حيث الصناعي األمن بين عالقة وجود

 يزيد التي اإلصابة هي معدل وقوع فيها التي يقل المصانع
 .صحيح والعكس اإلنتاج، فيها

(sadullah & kanten, 2009)  دور العوامل التنظيمية داخل العمل في السلوك اآلمن لدى
 .العمال مثل التدريب والعالقة مع اإلدارة

(Baker, 2004) 
دور السالمة المهنية في تجنب أخطار العمل والحّد من 

 .الحوادث

(Hinze & others, 000.)  من ناحية أهمية التدريب على جوانب توصيات الدراسة
 .السالمة المهنية للحد من حوادث العمل

(Walker & Tait, 000.) 
 

دور طبيعة وظروف العمل والتدريب في اإلنتاجية 
والتوصيات المقدمة، من حيث ضرورة توعية العمال 

 .بإجراءات الصحة والسالمة المهنية
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 نقاط االتفاق الدراسة السابقة

(Cohen & Colligan,  (299.  

على تحقيق السالمة المهنية ودور العوامل أثر التدريب 
التنظيمية وخاصًة سياسة اإلدارة بتنفيذ إجراءات السالمة 

داخل العمل على التقليل من حوادث العمل، وضرورة توعية 
العمال بأهمية تطبيق إجراءات السالمة المهنية داخل 

 .العمل

 ( 41) جدول رقم
 مع الدراسات السابقةنقاط االختالف 

 نقاط االختالف الدراسة السابقة

(Murj & Benami, 2006) 

بينت  فقد سنوات الخدمة في السالمة المهنيةأثر متغير 
سنوات الخدمة في هما وجود عالقة بين متغير دراست

التعّرض لحوادث العمل، فالعمال األقل خدمة واألصغر 
  .سنًا هم أكثر عرضة لحوادث العمل
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 مقترحات البحث
 :في ضوء نتائج البحث السابقة تقترح الباحثة ما يلي

 وااللتزام بالكشف الدوري على  ،االهتمام بتوفير أنظمة اإلنذار واإلطفاء في جميع منشآت العمل
 .هذه األنظمة

  اهتمام اإلدارة بتطبيق األنظمة واللوائح والقوانين التي تزيد من فعالية إجراءات السالمة والصحة
صابات العمل وتعمل على الحدّ  ،المهنية  .من حوادث وا 

  ّعيل دور مشرفي الصحة والسالمة المهنية داخل منشآت العملتف  . 
 الغــــازات و  مثـــل درجــــات الحـــرارة و الرطوبــــة وشـــدة اإلضــــاءة  ،االهتمـــام بــــالظروف المحيطـــة بالعمــــل

ابقة  إلــى زيــادة و يــؤدي االهتمــام بــالظروف الســ. الخــدمات الصــحيةوالنظافــة و  وانلــالضوضــاء واألو 
انخفـــاض نســـبة تعّطـــل العمـــال عـــن العمـــل وانخفـــاض التعـــّرض ل مـــراض المهنيـــة اإلنتاجيـــة  نتيجـــة 

 .وحوادث العمل
 ( 220)و (..) ، والسـيما المادتـان2959لعـام ( 90)قـانون التأمينـات االجتماعيـة رقـم بعيل العمل تف

 . بوجوب توفير وسائل اإلسعاف الطبية في أماكن العملتقضيان  للتانامنه، و 
  تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعيـة لرفـع كفـاءة ومسـتوى أداء مشـرفي السـالمة المهنيـة بالمنشـآت

 .الصناعية
 ها ووضع االحتياطات الكفيلة لمنع تكرارهاءالتحقيق الفّعال في حوادث العمل الكتشاف السبب ورا. 
 عمــال فيمــا يتعلــق بتطبيـق أســاليب الوقايــة فــي أمــاكن تضــمن تعـاون أصــحاب األ لوســائل التــيإيجـاد ا

 . العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية الالزمة لهم عند الحاجة
 دراج مفـاهيم الصـحة لمهنية من خالل حمالت التوعية اإلتعزيز ثقافة السالمة ا عالميـة والمـؤتمرات وا 

 .تربويةوالسالمة المهنية في المناهج ال
  إعداد البحوث والنشرات والملصقات وتنظيم المحاضرات والندوات والعمل على كل ما من شأنه رفع

 . الوعي الوقائي بين أصحاب األعمال والعمال
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 بحوث مقترحة
 واقتراح  في المؤسسات الصناعية المهنية األمن والسالمة أنظمة تطبيق عيلتفّ  تعوق التي العوامل

 .عليها والتغلب العوامل هذه لمواجهة الفع الة والبرامج االستراتيجيات
 من والسالمة المهنية في المؤسسات الصناعية بين القطاعين مقارنة لمدى تطبيق أنظمة األ دراسة

 .العام والخاص
  إصابات العمل من حيث  أسبابها ومعدالت تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منهاتستهدف دراسة. 
  مشرفي السالمة المهنية بالمؤسسات الصناعيةأداء برامج تدريبية مقترحة لرفع مستوى. 



 مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية وعالقته بالكفاية اإلنتاجيةبرنامج تدريبي 

 

531 

 

 ملخص البحث باللغة العربية

برنامج تدريبي مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية وعالقته بالكفاية 
 اإلنتاجية

دراسة تجريبية على عينة من العاملين الذين تعرضوا لحوادث عمل في شركة اإلنشاءات المعدنية 
 والصناعات الميكانيكية التابعة لوزارة الصناعة السورية

 :   البحث ومسوغاته مشكلة -1
في المساهمة في تحقيق السالمة المهنية إال أن معظم  ا  لطريقة تصميم اآلالت وهندستها دور  إن

و العنصر البشري هو الدراسات التي أجريت في مجال السالمة المهنية أكدت أن العوامل البشرية أ
ومن خالل ذلك يبرز دور السيكولوجي في تدريب العمال على  في وقوع معظم الحوادث السبب الرئيس

يضاح مخاطر العمل وأهمية تنفيذ  للوائح والتشريعات ااحترام وسائل الوقاية ونشر الوعي الوقائي وا 
في الجهود المبذولة في مجال تحقيق السالمة والصحة المهنية  وبما أن .الخاصة باألمن الصناعي

الجوانب متواضعة وتحتاج للمزيد من الجّدية في التعامل وعدم االكتفاء ب ما زالتمؤسساتنا الصناعية 
جاءت هذه الدراسة رغبة من الباحثة في المساهمة في بناء برنامج تدريبي يسعى رحها النظرية بط

للوقاية من األخطار المهنية، وذلك من خالل تنمية الوعي لدى العاملين بمخاطر العمل ووسائل 
لديهم،  هنية في تحقيق الكفاية اإلنتاجيةالسالمة المزيادة مستوى والمتاحة ومعرفة دور  مكنةالوقاية الم

 :وبذلك تتبلور مشكلة البحث بالسؤال التالي
 السالمة المهنية؟ وما عالقته بالكفاية اإلنتاجية؟دريبي مقترح لزيادة مستوى ما فاعلية برنامج ت -

 :جابة ع  اسأسللة التاليةاإلحث الحالي بوفي ضوء هذه المشكلة، سعى ال
 قبل وبعد تطبيق البرنامج؟( التجريبية والضابطة)السالمة المهنية لدى أفراد العينة ما نسبة  -(1
مستوى الكفاية اإلنتاجية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج الزيادة في ما نسبة  -(2

 التدريبي المقترح؟ 
خالل ثالثة أشهر قبل وبعد ( التجريبية والضابطة)أفراد العينة ما نسبة اصابات العمل لدى  -(3

 تطبيق البرنامج؟

  :أهداف البحث -2
 :يسعى البحث إلى تحقيق هدف رئيس يتفرع عنه عدد من األهداف الفرعية

إعداد برنامج تدريبي لزيادة مستوى السالمة المهنية والتأكد من فاعليته لدى : الهدف الرئيس للبحث هو
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 : ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية. العّينة المستهدفة بالبحث
تحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية عند العاملين في المنشأة الصناعية  -أ 

 .المستهدفة في البحث، والتي ُحددت موضوعات البرنامج على أساسها
 .لعاملينزيادة مستوى السالمة المهنية لدى ا  -ب 

دراسة العالقة بين مستوى السالمة المهنية لدى العمال من جهة، وبين كفايتهم اإلنتاجية من  -ج 
 .جهٍة أخرى

 .مقارنة نتائج العينة التجريبية بالعينة الضابطة قبل تطبيق البرنامج وبعده  -د 

 :البحثعّينة  -3
خالل األعوام  لحوادث عملضوا عينة البرنامج التدريبي من جميع العاملين الذين تعرّ  نتتكو  

العشرة السابقة والذين مازالوا يمارسون أعمالهم في شركة اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية 
عامال  وذلك من ( 05)التابعة لوزارة الصناعة السورية في محافظة ريف دمشق والذي بلغ عددهم 

نة إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية العيّ  متس  خالل اإلطالع على السجالت الذاتية للعاملين، وقُ 
 .عامال  ( 20)مجموعة ضابطة وبلغ عدد أفراد كلّ 

  :أدوات البحث -4
 :استخدمت الباحثة األدوات التالية

 .استمارة لتحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية -أ 
 .مقياس الرضى المهني -ب 
 .السالمة المهنية مقياس مستوى -ج 
 .البرنامج التدريبي المعّد من قبل الباحثة -د
 :نتالج البحث -5
  وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى السالمة المهنية ومستوى الكفاية اإلنتاجية لدى

 .بعد تطبيق البرنامج المجموعة التجريبية
  لدى  (إنتاجية  العامل+  الرضى المهني) الكفاية اإلنتاجية  الزيادة في مستوىبلغت نسبة

 %(.32.20)المجموعة التجريبية بعد ثالثة أشهر من تطبيق البرنامج التدريبي 
  أي %( 81.17)السالمة المهنية لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج بلغت نسبة

 .عن التطبيق القبلي%( 68.13) تحسنبنسبة 
 والضابطة قبل تطبيق البرنامج بثالثة أشهر  بلغت نسبة إصابات العمل للمجموعتين التجريبية

 .إصابات لكامل أفراد العينة( 2)بمعدل %( 7)
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 ( 5) بلغت نسبة إصابات العمل بعد تطبيق البرنامج التدريبي بثالثة أشهر للمجموعة التجريبية%
 %(.2)أما المجموعة الضابطة فبلغت النسبة 

  عتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامجبين المجمو  السالمة المهنية ى مستو وجود فروق في 
 .التدريبي لصالح المجموعة التجريبية

  لدى المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج السالمة المهنية ى مستو وجود فروق في
السالمة المهنية لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق  حيث لوحظ زيادة في مستوى التدريبي،
 .التدريبيالبرنامج 

  تبعا  لمتغير ة التجريبية قياس البعدي للمجموعفي الالسالمة المهنية ى مستو عدم وجود فروق في
 . عدد سنوات الخدمة

  لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج تعود لمتغير السالمة المهنية ى مستو وجود فروق في
 .المجموعة التي اتبعت دورات تدريبية سابقةباع دورات سالمة مهنية سابقا  وهذه الفروق لصالح تّ ا
  وجود فروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج

 .وهو لصالح المجموعة التجريبية
 للمجموعة التجريبية وهو قياس القبلي والبعدي مستوى الكفاية اإلنتاجية بين ال وجود فروق في

 .ياس البعديقلصالح ال
 قياس البعدي للمجموعة التجريبية تبعا  لمتغير ي مستوى الكفاية اإلنتاجية في العدم وجود فروق ف

 .عدد سنوات الخدمة
  ُلصالح ( الوضع المالي)عد وجود فروق في درجة الرضى المهني لدى المجموعة التجريبية عن ب

 .العمال الذين لديهم خدمة أقل من خمسة سنوات
  التقدير والمكانة )عد في درجة الرضى المهني لدى المجموعة التجريبية عن بُ وجود فروق

 .سنوات 15 ـــــلصالح العمال الذين لديهم خدمة فوق ال  (االجتماعية
  عدم وجود فروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية بعد تطبيق البرنامج التدريبي لدى المجموعة التجريبية

 .سابقة في مجال السالمة المهنية باع دورات تدريبيةتّ اتعود إلى 
  ُير الوضع العائليعزى لمتغ  عدم وجود فروق في مستوى الكفاية اإلنتاجية ت. 
  ير الوضع العائليتغ  عزى لمُ تُ السالمة المهنية ى مستو عدم وجود فروق في. 
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 :المراجع العربية
 مكتبة : مصر(. 2. ط) عمال واالستثمار الدولىاقتصاديات األ. (1002). السالم عبد ،قحف بوأ

 .شعاع الفنيةومطبعة اإل
 علم النفس الصناعي والتنظيمي دراسات عربية وعالمية .(8811). محمود السيد ،أبو النيل .

 .دار النهضة: بيروت

 سلسلة : مصر. علم النفس الصناعي والتنظيمي عربيا وعالميا  . (5001). محمود السيد ،أبو النيل
 .دار الفكر العربي في التربية علم النفس

 ( 06)رقم  السلسلة الثقافيةفي (. 1022. )صيانتها -ستخدامهاإ -نواعهاأطفاء اليدوية إلجهزة اأ
مطابع : سوريا (.1. ط. )مديرية التدريب والتوجيه -المديرية العامة للدفاع المدنيالصادرة عن 

 .اإلدارة السياسية

 نموذج القطاع الصناعي  -نتاجيةمحددات زيادة ال (. 5008. )اسماعيل، عمر شعبان
المنظمة العربية للتنمية الصناعية  - نتاجية العربي األولاإلبحث مقدم لمؤتمر : مصر .الفلسطيني

 .والتعدين

 جامعة : فلسطين. تها بكفاءة العاملينالبرامج التدريبية وعالق(. 5001. )اآلغا، وفيق حلمي
 .غزة -األزهر

 ،ي ف للعمل العاملين كفاءة على وأثرها السالمة وسائل دراسة (.2991) .سالم بن اهلل عبد البلوي
 .، الرياضةاألمني للعلوم العربية نايف أكاديمية ،منشورة ماجستير غير رسالة. المغلقة األماكن

 ،الرضا الوظيفي لدى (. 1002. )وعمر بن طالب، إبراهيم بن صالح الحيدر، عبد المحسن
 . مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة: السعودية. العاملين في القطاع الصحي في مدينة الرياض

 السالمة والصحة المهنية في تكنولوجيا  .(8881). عبد العزيز ،وعربيات ،حكمت، جميل
 .الصناعةدار الخبرة لتكنولوجيا : األردن. الصناعة

 ،عالم مركز اإل: البحرين. نظرة عامة على السالمة المهنية. (1020). عيسى عبداهلل الحادي
 .منياأل

 الدار الجامعية للطباعة والنشر. السلوك في المنظمات(. 1002. )حسن، راوية. 
 منشورات جامعة دمشق: سوريا(. 6. ط. )علم النفس التجريبي(. 1002. )حمصي، انطون. 
 ،أثر التكامل بين العوامل النسانية والفنية على رفع الكفاءة. (1009). ماهر الخزاعي 

رسالة ماجستير في  .ميةأامة للصناعات الكيميائية دهانات الشركة العدراسة ميدانية ب -النتاجية
 .جامعة دمشق ،، كلية االقتصادعمالاألإدارة 
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 المهنية على مهنة اللحام والتشكيل في مشكالت السالمة  (.5001. )حمد عبد اهللأ ،الخطاب
 .جامعة دمشق رسالة ماجستير، كلية التربية، .محافظة حماة

 واقع السالمة المهنية لعمال النظافة في مستشفيات إحدى . (5002). عصام أحمد ،الخطيب
 .فلسطين ،جامعة بيرزيت ،معهد الصحة العامة. المحافظات الفلسطينية

 الصحة والسالمة المهنية وأثرها على الروح المعنوية والنتاج. (8885). محمد طاهر ،الخلف .
 .جامعة حلب ،رسالة ماجستير غير منشورة

 أنماط السلوك الداري لدى مديري عموم ومديري الدارات (. 5003. )الدعيس، محمد ناجي
عن ورؤساء األقسام في جامعة صنعاء في الجمهورية اليمنية وعالقتها برضا موظفي الجامعة 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. العمل

 الصادرة عن  (60)رقم  السلسلة التوجيهيةفي (. 1022. )دليل الوقاية من الحريق في المنشآت
مطابع اإلدارة : سوريا(. 2. ط. )مديرية التدريب والتوجيه -المدنيالمديرية العامة للدفاع 

 .السياسية

 وظيفة األمن الصناعي في الصناعات الكيمائية . (8880). أمل محمد شيخ حسين ،دمنهوري
جامعة الملك  ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال كلية االقتصاد واإلدارة. دراسة تحليلية -السعودية

 .المملكة العربية السعودية ،عبد العزيز

 األمن الصناعي والسالمة . (5001). رزان إبراهيم ،أبو صالح، و ناصر منصور ،الروسان
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع: األردن .المهنية

 (. ، مترجمحلميفراس ) .المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي. (8888) .ي.رونالد ،ريجيو
 .دار الشروق :األردن(. 8. ط)

 دراسة ميدانية لدى  :السالمة المهنية وعالقتها بالرضى المهني(. 5080. )زيتون، بشار حسن
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق .عينة من العاملين في مصفاة حمص

 الرياض .الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات الجامعية(. 8881. )السالم، سالم محمد :
 .مطبوعات مكتبة فهد الوطنية

 رفع الكفاءة النتاجية للعاملين  دور التدريب في. (4002). عماد الدين أحمد ،السندي أحمد
 .السودان ،الخرطوم ،المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية .يةبالمصارف السودان

 دراسة  -االحتياجات التدريبية للعمال وعالقتها بالكفاية االنتاجية(. 1009. )السويداني، عامر أحمد
 (.6) 12 مجلة جامعة دمشق. ميدانية لدى العاملين في معمل الغزل والنسيج في محافظة دمشق

 دار المعارف :مصر. حوادث العمل في ضوء علم النفس .(2922). رمضان ،السيد. 
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 السالمة وعالقتها بأداء العاملين في منشآت القطاع الخاص (. 4002. )الشريف، حسن بن أحمد
جامعة نايف العربية . دراسة مسحية على منشآت القطاع الخاص بمدينة الدمام -الصناعية

 .ر، قسم العلوم الشرطيةيللعلوم األمنية، رسالة ماجست

  السالمة والصحة المهنية ودورها في حماية الموارد البشرية. (2994). كامل صالح ،الصالح، 
ب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون المكت ،29العدد  .سلسلة الدراسات االجتماعية والعلمية

 .االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

 إنتاجية مؤسسات على والتدريب والتطوير التكنولوجيا أثر .(2996) .نوآخرو  محمد ،الطراونة 
 .مقارنة تحليلية دراسة ،األردن في والخاص العام القطاعين

 مفهومه، فعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقويمها: التدريب(. 4004. )الطعاني، حسن أحمد .
 . دار الشروق: األردن(. 2. ط)

 دار المعارف، عين : مصر. علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 2994. )طه، فرج عبد القادر
 .للدراسات والبحوث

 عامة للدفاع مدى فاعلية تخطيط برامج الغاثة بالمديرية ال(. 4002. )الطويرقي، زيد علي
 .رسالة ماجستر ، قسم العلوم الشرطية .المدني بالمملكة العربية السعودية

 ،األسمنت  شركة على بالتطبيق تحسينها وطرق واقعها النتاجية. (2991). وليد العبادلة
 .السودان درمان، أم جامعة ماجستير، سالةر . األردنية

 العدد ، ، مجلة الكفاية اإلنتاجيةالتدريبدور اتحاد العمال في . (2912). عاصم ،الحق عبد
 .ولاأل

  األمن والسالمة في المباني التعليمية واستخدام الحاسب (. 2002) .مصطفىف، ؤو عبد الر
 .، جامعة القاهرة، مصررسالة دكتوراه .اآللي في تقييم مستوى السالمة لمدارس التعليم األساسي

 البحث العلمي مفهومه وأدواته  .(2991) .كايد وعبد الحق، ،عدس، عبد الرحمن، عبيدات، ذوقان
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: األردن(. 6. ط. )وأساليبه

 دراسة  -الوالء التنظيمي وعالقته بالعوامل الشخصية والتنظيمية .(2991). العضايلة، علي محمد
  (.6)20  والدراساتمجلة مؤتة للبحوث . مقارنة بين القطاعين العام والخاص األردنيين

 دار وائل : األردن(. 2. ط. )إدارة الموارد البشرية المعاصرة .(1002). عمر وصفي ،عقيلي
 .للنشر

 دار زهران للنشر والتوزيع :األردن. إدارة القوى العاملة .(2966). عمر وصفي ،عقيلي. 

 المعلمين أثناء  تدريب  -مدخل إلى التربية ومهنة التعليم. (2994). وآخرون ؛علي ،عبد ربه
 .جامعة عين شمسمطبوعات : مصر. مةالخد
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 مطبعة: العراق(. 2. ج. )والتطبيق النظرية بين اإلنتاج إدارة. (2916). محمد الستار عبد ،العلي 
 .البصرة جامعة

 فيها المؤثرة العوامل -قياسها -مفهومها – النتاجية .(2912). الرسول عبد وجيه ،العلي .
 .الطليعة دار: بيروت

 دار  :األردن(. 2. ط. )السلوك التنظيمي في منظمات األعمال .(4004). العميان، محمود سلمان
 .وائل للنشر

 دار المعرفة الجامعية :مصر. سيكولوجية الحوادث (.2911. )محمد، عباس عوض. 

 دار المعارف :مصر. حوادث العمل في ضوء علم النفس (.2992. )محمود عباس ،عوض. 

 ،سلسلة العلمية، الكتب دار: بيروت .الصناعي النفس علم ). (1996.محمد محمد كامل عويضة 
 .النفس علم

 ط) .في موسوعة ميادين علم النفس .علم النفس واألمن العام(. 4002. )العيسوي، عبد الرحمن .
 .دار الراتب الجامعية: بيروت(. 24، المجلد 2. ج. 2

 دار الطليعة : بيروت(. 2. ط) .البحث وقواعد التحقيقأصول كتابة (. 2992. )فضل اهلل، مهدي
 .للطباعة والنشر

  وتعديالته( 9292)لعام ( 29)قانون التأمينات الجتماعية رقم. 

 (.9552)لعام( 95)رقم  قانون العاملين األساسي في الدولة 

 العربية ظيفي على الرضى الوظيفي بالمملكة و آثار التدريب ال(. 2912. )القبالن، يوسف محمد
 .الرياض .ةالسعودي

 أثر البرامج التدريبية في السالمة المهنية من اصابات حوادث (. 4002. )القريني، علي عبداهلل
 .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةالعمل

 مؤتمر الصحة والسالمة المهنية،  .حوادث وا صابات العمل (.1002. )راشد محمد ،القحطاني
 .الرياض

 دار الشروق للنشر :األردن(. 2. ط. )السلوك التنظيمي (.4000. )ريوتي، محمد قاسمالق.  

 المجلد األول .علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث .(2991) .كشرود، عماد الطيب .
 .منشورات جامعة قان يونس :الجزائر

 دار : مصر. (2. ط) (.خالد العمري، مترجم) تحقيق الرضاء الوظيفي(. 4002. )كيبلر، كاي
 .الفاروق للنشر

 الرضى المهني لدى المرشدين النفسيين العاملين في التعليم العام وعالقته (. 4006. )لباد، الزهرة
 .دراسة مقارنة بين سورية والجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق -ببعض المتغيرات

 مؤسسة الحلبي للنشر . علم النفس في الصناعة .(2969) .ماير، نورمان. 
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 واقع السالمة . (7002). مؤتمر لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة العمل العربية
 .//http:// www.yasa.org. مؤسسة األبحاث العلمية، والصحة المهنية في الدول العربية

 ،دراسة   - حوادث العمل وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية و المهنية(. 1001. )سهيلة محمد
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 .منظمة العمل العربية
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 ( 1)ملحق رقم 
 استمارة تحديد االحتياجات التدريبية في مجال السالمة المهنية

رجا  رارا ه هاال الموضاوعات ي   . بمجااتت الالاةمة الميةياةفيما يلي مجموعة من الموضوعات المتعلقة 
 .أمام المربع الاي يعكس درجة حاجتك للتدريب علييا ]×[بدرة ووضع إشاره 

 ]×[وضاااع اشااااره ت   ،إاا كاةااات درجاااة احتياجاااك للتااادريب علااا  موضاااوط   ااا  ال اااوار  متوالااا ة: مثاااا 
 .مقاب   اةة متوال ة

 .مع الشكر الجزي  لتعاوةكم

سل
سل

مت
 

 موضوعات التدريب
 درجة الحاجة

جدا  
رة 

كبي
 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يلة
قل

جدا   
لة 

قلي
 

      .     ال وار  1

      .ميام مشرفي الالةمة والصحة الميةية 2

      .حماية البيئة والت ّلص من الم لفات الصةاعية 3

      .مفيوم الالةمة الميةية وم ا ر العم  4

      .والائ  الوراية الش صية وكيفية االت داميا 5

      . أالس مةع حوادث العم  6

      .المت اه في حاتت اإل ة اإلجرا ات  7

      .مباد  اإلالعافات األولية 8

      .القواةين واألةظمة ال اصة بالالةمة الميةية 9
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 (2)ملحق رقم
 الرضى المهني مقياس

فيمااا يلااي مجموعااة ماان العبااارات المتعلقااة باابعت المواراا، المرتب ااة بعملااك، يرجاا  راارا ه هااال العبااارات 
كمااا هااو األماار  ،أمااام كاا  عباااره فااي المربااع الاااي تاارال أكثاار اة بارااا  بالةالاابة لااك ]×[بدرااة ووضااع إشاااره 

علماا  بااهن هاال اتالااتماره  .فعاة  ولاايس كماا تفضاا  أن يكاون، مااع الرجاا  عاادم تارك أيااة عبااره دون إجابااة
 . لع علييا أحد الوى الباحثةم صصة ألغرات البحث العلمي فق  ولن ي ّ 

 .مع الشكر الجزي  لتعاوةكم
 :معلومات عامة: أوت  
 ]   [: العمر -1
 ]   [: عدد الةوات ال دمة -2
 .ت ]  [ ةعم، ]  [: دورات تدريبية الابقة حو  الالةمة الميةية اتّباطرمت ب -3
 .م لق ]  [. أرم  ]   [. متزوج  ]  [. عازب  ]  [: الوضع العائلي -4

 .في المربع الاي يةئم درجة رضاك عن األمور التالية في وظيفتك ]×[إشارهضع : ثاةيا  

سل
سل

مت
 

 العبارة
 درجة الرضى

جدا  
عة 

رتف
م

 

فعة
مرت

طة 
وس

مت
يفة 

ضع
ض  

ر را
غي

بدا  
أ

 

      .عةرتي مع زمةئي في العم  1

      .تقدير زمةئي واحتراميم الش صي لي 2

      .اعترا، زمةئي بجيودي المباولة في العم  3

      .تعاون زمةئي معي عةدما تواجيةي مشاك  في العم  4

      .فرص تكوين الصدارات مع اآل رين في العم  5

      .عدالة توزيع العم  بيةي وبين زمةئي 6

      .الراتب الشيري الاي أتقاضال 7

      .مةئمة الراتب الشيري الم صص للدرجة الوظيفية التي أشغليا 8

      .كفاية ما أحص  عليه من رواتب لمالتوى المعيشة الالائد في المجتمع 9

تةاالب ما يع   لي من مكافآت مالية كتعويت عن الجيد اإلضافي  11
 .المباو  بالعم 

     

      .تةاالب الراتب الشيري مع ما أباله من جيد 11
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بدا  
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      .الفرص المتاحة لي للتقدم الوظيفي 12

      .الفرصة المتاحة لي للتقدم ميةيا  في عملي 13

      .التي رد تتاح أمامي ترّريعدالة أالس ومعايير ال 14

أمامي مع الفرص المتاحة أمام اآل رين في الوظائ،  ترّريتةاالب فرص ال 15
 .األ رى

     

      .المتاحة لي في العم  ترّريفرص ال 16

      .الحديثة في مجا  العم  اتالتفاده من األالاليب  17

تيوية  –إضا ه )الظرو، الصحية المحي ة دا   المعم  الاي أعم  فيه  18
 ...(.التعرت للعدوى  –

     

      .إتاحة الورت الكافي لي إلتمام العم  بكفا ه 19

      .توافر المواد واألجيزه والتقةية الةزمة لقيامي بعملي عل  أكم  وجه 21

      .ررب المعم  الاي أعم  فيه من مة قة إرامتي 21

      .عدد الالاعات التي أرضييا في العم  22

ورديات، العم   ة  )بعت المت لبات التي رد تفرضيا  بيعة عملي  23
 ...(.الع   

     

      .األمن واتالتقرار الوظيفي 24

      (....تهميةات، تقاعد )الضماةات التي يقدميا العم   25

      .عام  به عةد إجادتي للعم األاللوب الاي أ   26

      .الصةحيات التي تفوضيا لي إداره المعم  بما يةاالب  بيعة عملي 27

      .أاللوب معاملة اإلداره لزمةئي 28

 اا بعت القرارات المرتب ة إتاحة اإلداره الفرصة أمامي للمشاركة في اتّ  29
 .بالعم 

     

      .  اإلداره جميع العاملين ب ريقة عادلةعام  ت   31

      .في العم  التعاون بيةي وبين المشرفين عليّ  31

      .تقدير إداره المعم  لةشا اتي التي أروم بيا 32

      .ةظره المجتمع إل  عملي 33

      .تقدير اآل رين ل بيعة عملي 34
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      (.أصدرا -أرارب –جيران) ة اق العم   العةرات اتجتماعية  ارج 35

      .عةراتي األالرية 36

      .ردراتي الش صيةمةئمة العم  لميولي و  37

      .مدى تحقيق العم  ل موحاتي الش صية 38

      .مةئمة العم  ل براتي ومؤهلي الدراالي 39

      .حقق الوظيفة لي المتعة والالعاده الحقيقةت   41

      .تيح العم  الفرصة أمامي للةمو الميةيي   41

      .دوري في المعم  إجرا  الفحوص ال بية بشك    42

      .التفتيش والررابة المالتمره من رب  اإلداره عل  الةمة وصحة مكان عملي 43

      .اتهتمام الدائم بةظافة المعم  44

45 
رفازات، كمامات، مةبس ) ما يتوفر لي من والائ  رعاية صحية وورائية 

 ...(.وارية 
     

      .التدريب الاي أتلقال من أج  االتعما  والائ  الوراية الش صية 46
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 (3)ملحق رقم 
 مقياس السالمة المهنية لدى العمال 

المرتب ااة بمجااا  الالااةمة الميةيااة دا اا   ،قااة باابعت المعلوماااتفيمااا يلااي مجموعااة ماان العبااارات المتعل  
أمااام كاا  عبااااره فااي المربااع الاااي تاارال أكثااار  ]×[رجاا  راارا ه هااال العبااارات بدراااة ووضااع إشاااره ي   .عملااك

 .اة بارا  بالةالبة لك
ااا كةت تعر، حقورك وواجباتك فيما يتعلق بالالةمة الميةية دا   الشاركة التاي تعما  بياا تضاع : مثا 
 (.أعلم)ربع أمام م ]×[إشاره 

 .مع الشكر الجزي  لتعاوةكم
 :معلومات عامة

 ]  [: عدد الةوات ال دمة -1
 .ت ]  [ ةعم، ]  [: دورات تدريبية الابقة حو  الالةمة الميةية اتّباطرمت ب -2
 .م لق  ]  [. أرم  ]   [. متزوج  ]  [. عازب  ]  [: الوضع العائلي -3

ال 
تالل

م
 

 ال أعلم أعلم العبارة

   .وواجباتي فيما يتعلق بالالةمة الميةية دا   الشركة حقوري 1
   .لدى الشركة رالم  اص بالالةمة الميةية 2
   .الميام المالؤو  عةيا مشر، الصحة والالةمة الميةية في الشركة 3
   .إعداد تقرير عن ك  حادثة في مكان العم  يتمّ  4
   .دا   الشركةاللوائح والقواةين ال اصة بالالةمة الميةية  5
   .م تصة بالررابة عل  الالةمة الميةية توجد دا   الشركة جية 6
   .يحتوي الةظام الدا لي للشركة عل  أحكام متعلقة بالالةمة الميةية 7

األيدي  -العيون -الرأس -الجالم: )معرفة األدوات المالت دمة في حماية ك  من 8
 (.األرج  -الالمع -

  

9 
 -الةظارات -ال واه  –القفازات )معدات الوراية الش صية  ريقة االت دام 

   (.المعا ، -الكمامات 

   .المحافظة عل  معدات الوراية الش صية والعةاية بياكيفية  11
   .بحالب  بيعة عملك المةاالبة الش صية الوراية معدات ا تيار 11
   .في المعدات الش صية المالت دمة وجوب اإلبةغ عن أي تل، أو رصور 12
   .الغاية من االت دام أجيزه ووالائ  الوراية الش صية 13
  معاةي الصور والملصقات التحايرية التي ت ص الالةمة الميةية الموجوده دا    14
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ال 
تالل

م
 

 ال أعلم أعلم العبارة

 .الشركة
   ...(.التعام  مع اآلتت، ةق  المواد ) تعليمات العم  الموجوده دا   الشركة  15
   .ثةا  العم  بالعدد اليدويةأاتحتيا ات التي يجب مراعاتيا  16
   .أفض  ال رق للعم  اآلمن في مجا  العم  الاي أروم به 17
   .موارع أجيزه اإلةاار في الشركة 18
   (.اإل ة )التصر، المةاالب عةد الماط صفارات اإلةاار في حاتت ال وار   19
   .المترتبة عل  حوادث العم الةتائج اترتصادية  21
   .أةواط م ا ر بيئة العم  21
   .اإلجرا ات وال  وات الضرورية للتعام  مع الحرائق 22
   .أالباب حوادث العم  23
   .م ا ر العم  التي من الممكن التعرت ليا في مجا  عملي 24
   .وجود م ارج لل وار  في مكان العم  25
   .للحرائق في مكان العم وجود أجيزه إ فا   26
   .كيفية االت دام أجيزه إ فا  الحرائق في حا  وروط حريق 27
   .المباد  العامة في اإلالعافات األولية 28
   .أررام ال وار  29
   .ةزي، األة، -الجروح  –الكدمات :  رق إالعا، اإلصابات التالية 31
   .  وات القيام بعملية التةفس الصةاعي 31
   .ما تتضمةه حقيبة اإلالعافات األولية 32
   .، المةاالب في حالة وروط حوادث أو إصابات أثةا  العم التصرّ  33

فقدان وعي، تور، رلب، إصابات : كيفية إالعا، مصاب في حاتت مث  34
   .عةق/ظير
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 (4)ملحق رقم 
 برنامج تدريبي مقترح لزيادة مستوى السالمة المهنية 

 . برةامج تدريبي مقترح لزياده مالتوى الالةمة الميةية: البرنامجاسم 
 العاملين الاين تعرضوا لحوادث عم  في شركة (:الجهة المستفيدة من البرنامج)الفئة المستهدفة 

 .ةشا ات المعدةية والصةاعات الميكاةيكيةاإل
كة التجارية الصةاعية مشر، الالةمة الميةية في الشر : األعضاء المشاركون في تنفيذ البرنامج

 .ومت وعين من الية  األحمرالمتحده 
 .ةشا ات المعدةية والصةاعات الميكاةيكيةشركة اإل /ري، دمشق: مكان تطبيق البرنامج

 .يوميا   الاعتان/ أالبوعان/ة الاع( 21): عدد ساعات تنفيذ البرنامج
 .الميكاةيكيةوالصةاعات شركة اإلةشا ات المعدةية / ري، دمشق: مكان الدورة

 .ظيرا   12.11 :الساعة المعتمدة
 : هداف البرنامجأ
 : ع مع ةياية ت بيق هاا البرةامج أن يكون المتدرب رادرا  عل ور  ت  ي   

 ،عل  القواةين واألةظمة ال اصة بالالةمة الميةية التعّر. 
 ،عل  ميام مشرفي الالةمة والصحة الميةية في الشركة التعّر. 
  وكيفية االت داميا تحديد معدات الوراية الش صية الةزمة لحماية العما   ة  العم. 
 ،الم ا ر الميةية ضمن العم عل   التعّر. 
 ،كيفية الوراية من الحرائقعل   التعّر. 
 ،عل    وات القيام بعملية اإلالعافات األولية التعّر. 
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 ( 5)ملحق رقم 
 البرنامجالخطة العملية لتنفيذ 

 الزمن األدوات اإلجراءات الموضوعات توزع أيام الدورة
 اليوم األول

 األحد
11/12/2111 

 

 اتتفاقالتعار، و 
عل  رواعد 
 الجلالات

التعريااااااا، بااااااادور المتااااااادربين فاااااااي 
الدوره وتحدياد رواعاد العما   اة  

العقااااااااااااااد ) جلالاااااااااااااات البرةااااااااااااااامج 
 .(التدريبي

 2-12 لوح للتدريب

 اليوم الثاني
 االثنين

12/12/2111 

 الالةمة مقدمة في
 الميةية

المحاضاااره، والمةارشاااة، والتعريااا، 
 لقااااا  ،بههميااااة البرةااااامج، وأهدافااااه

فاااااااااي الالاااااااااةمة الميةياااااااااة  لجةاااااااااة
 .الشركة

 2-12 جياز عرت

 اليوم الثالث
الثالثاء 

13/12/2111 

معدات الوراية 
الش صية وكيفية 

 .االت داميا

للصااور  تقااديميالمةارشااة، عاارت 
لقاااا  مااااع  ،التحايريااااةوالملصاااقات 

 .الالةمة الميةية بالشركة مشر،

معدات  ،جياز عرت
، الوراية الش صية
صور وملصقات 

 .تحايرية
 

12-2 

 اليوم الرابع
 األربعاء

14/12/2111 

م ا ر العم  
البشرية )

 (.والكيميائية

وتوزياع فارق  ،المحاضره والمةارشة
عماااا  والعماااا  ضاااامن مجموعااااات 

 .تقديميوعرت  ،لتباد  األفكار

 ،تقديميجياز عرت 
لوح للتدريب، ورق 
أبيت كبير لعم  

 المجموعات،
 .أرةم ت  ي 

12-2 

 اليوم الخامس
 الخميس

15/12/2111 

أالس مةع 
الحوادث وم ا ر 

الفيزيائية )العم  
 (.واليةدالية

وتوزياع فارق  ،المحاضره والمةارشة
عماااا  والعماااا  ضاااامن مجموعااااات 

 .تقديميوعرت  ،لتباد  األفكار

 ،تقديميجياز عرت 
لوح للتدريب، ورق 
أبيت كبير لعم  

 المجموعات،
 .أرةم ت  ي 

12-2 

 اليوم السادس
األحد 

11/12/2111 
 

الوراية من الحرائق 
(1) 

وتوزياع فارق  ،المحاضره والمةارشة
عماااا  والعماااا  ضاااامن مجموعااااات 

 .تقديميوعرت  ،لتباد  األفكار

 ،تقديميجياز عرت 
ورق  لوح للتدريب،

أبيت كبير لعم  
 المجموعات،

12-2 
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 الزمن األدوات اإلجراءات الموضوعات توزع أيام الدورة
 .أرةم ت  ي 

 
 السابعاليوم 

 االثنين
11/12/2111 

الوراية من الحرائق 
(2) 

واتالااااااااااتعاةة  ،تقااااااااااديميعاااااااااارت 
 .الالةمة الميةية مشر،ب

أجيزه ا فا  الحريق 
 اليدوية

12-2 

 ثامناليوم ال
 الثالثاء

21/12/2111 

اتالعافات األولية 
(1) 

وتمثياااااااااااااااااا  األدوار  المحاضااااااااااااااااااره
واتالااااااااااتعاةة  تقااااااااااديميوعاااااااااارت 

بهشاااااا اص مااااااؤهلين باإلالااااااعافات 
 األولية من الية  األحمر

، تقديميجياز عرت 
حقيبة اإلالعافات 

 .األولية
12-2 

 التاسعاليوم 
 األربعاء

21/12/2111 

اتالعافات األولية 
(2) 

المحاضااره والمةارشااة وتوزيااع فاارق 
ن مجموعااااات عماااا  والعماااا  ضاااام

 تقااااديميلتباااااد  األفكااااار وعاااارت 
واتالاااااااتعاةة بهشااااااا اص ماااااااؤهلين 
باإلالااااعافات األوليااااة ماااان اليااااة  

 .األحمر

 ،تقديميجياز عرت 
حقيبة اإلالعافات 

 .األولية
12-2 

 اليوم العاشر
 الخميس

22/12/2111 

 الجلالة ال تامية
 

تقياااااايم المشاااااااعر واألفكااااااار لاااااادى 
المتاااااااااااااادربين حااااااااااااااو  البرةااااااااااااااامج 

 إلاااااا  وتوجيااااااه الشااااااكرالتاااااادريبي، 
إداره الشااااااركة وكاااااا  ماااااان تعاااااااون 
والاااااااااهم فاااااااااي إةجااااااااااز البرةاااااااااامج 
التاااادريبي ماااان مالااااؤولي الالاااااةمة 
الميةيااااااة والعاااااااملين فااااااي اليااااااة  

 .األحمر العربي الالوري

صةدورين، ورق أبيت 
 .صغير

12-2 
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 (6)ملحق رقم 
 الجلسات التدريبية

 ألو ا: اليوم                                          ول األ  :الجلسة
 11/12/2111 :التاريخ         الجلساتعلى قواعد  االتفاقالتعارف و  :الموضوع

 الاعتان: الزمـن
الجلالة هي من الجلالات الضرورية لتوثيق العةرة بين الباحثة والمتدربين وكالر الجليد ومن  هال -

 . ةليا يتم توضيح دور المتدربين في البرةامج وتحديد رواعد الجلالات التدريبية
 : أهـــــداف الجلسة

 .المتدربينالباحثة و  الترحيب والتعار، بين -1
 .البرةامج التدريبيب بدورل في تحقيق ي، المتدر تعر  -2
 .، عل  تورعات المتدربين من البرةامجر التع -3
 .تحديد رواعد لجلالات البرةامج التدريبي -4

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
 المةارشة. 
 تباد  األفكار. 

 .لوح للتدريب(: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية  -
 :إجراءات الجلسة -

 (.الترحيب بالمجموعة والتعارف بين الباحثة والمتدربين: )دقيقة( 31)النشاط األول 

تبدأ الباحثة بالترحيب بالمجموعة التدريبية وتعر، بةفاليا أوت  وب بيعة عمليا، وثم ت لب من ك  
يجاد ةوط من  متدرب بهن يقدم ةفاله لزمةئه وما هي  بيعة عمله بالشركة وهوايته  بقصد التعار، وا 

 . بين أفراد المجموعةاأللفة والراحة 

 (.توضيح أهداف البرنامج التدريبي ودور المتدربين في تحقيقها: )دقيقة( 31)النشاط الثاني 

 إضافة   ،تتحدث الباحثة عن البرةامج التدريبي ودور المتدربين في ت بيقه وعدد جلالاته المكون مةيا
وتوضيح  ،إل  ةوط األالاليب المالت دمة والتهكيد عل  المشاركة والتفاع  من رب  ك  أفراد المجموعة

تةمية معار، العما  ومياراتيم لضمان الةمتيم أثةا  العم   :ووه ،اليد، الرئيس من ت بيق البرةامج
ي رحيا المتدربين ومن ثم تجيب الباحثة عن جميع اتالتفالارات التي  ،وضمان جوده األدا  المقدمة

 .حو  البرةامج
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 (.عرض توقعات كل متدرب من تطبيق البرنامج التدريبي: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

متدربين وت لب الباحثة من ( 5)مجموعات تتهل، ك  مجموعة من ( 5)توزط الباحثة المتدربين إل  
م حو  البرةامج التدريبي وما ك  مجموعة أن تتباد  األفكار فيما بيةيا وتالج  مجموعة من تورعاتي

يمكن أن يقدمه ليم، ومن ثم ت لب من ش ص يمث  ك  مجموعة بعرت هال التورعات، وحيةيا تقوم 
الباحثة بتثبيت التورعات الصحيحة وتصحيح التورعات ال ا ئة والتي من الصعب تحقيقيا من 

 .البرةامج

 (.البرنامج التدريبيعلى قواعد وجلسات  االتفاق: )دقيقة( 31)النشاط الرابع 

عل  رواعد الجلالات التدريبية وت لب من ك  متدرب أن يع ي فكره عن  اتتفاقت رح الباحثة فكره 
ال ريقة التي يفض  أن تقوم علييا هال الجلالات وأع ت الباحثة مجموعة من األمثلة عل  الك مث  

وبالةياية تم كتابة الةقا  التي تم ( .الخ...عدم المقا عة، اتلتزام بالورت، إ فا  اليات، المحمو  )
علييا من رب  جميع المتدربين والتي تالم  بالعقد التدريبي عل  اللوح التدريبي والك يضمن  اتتفاق

 .اتلتزام والعم  بيا من رب  الجميع
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 لثاةيا: اليوم                             ثاةيةال  :الجلسة
 12/12/2111 :التاريخ        المهنية السالمة مقدمة في :الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 : أهـــــداف الجلسة

 .ي، المتدربين بالبرةامج التدريبيتعر  -1
 .تعري، الالةمة الميةية -2
 .بالالةمة الميةية لقواةين واألةظمة ال اصةباالتعري،  -3
 . عل  أهدا، الالةمة الميةية التعّر، -4
 .عل  ةتائج العم  بةظام الصحة والالةمة الميةية التعّر، -5
 .تحديد ميام مشر، الصحة والالةمة الميةية -6
 .عل  لجةة الالةمة الميةية في المةشهه التعّر، -7

 :االستراتيجيات المستخدمة
  فرق العم. 
 عرت تقديمي. 
 المحاضره. 
 المةارشة. 
 تباد  األفكار. 

 .جياز عرت(: األجهزة واألدوات المطلوبة)التدريبية  المعينات
 :إجراءات الجلسة

 (.قيام المتدرب بتوضيح مفهوم السالمة المهنية وأهدافها: )دقيقة( 15)النشاط األول 

مجموعات وت لب من ك  مجموعة العم  معا   وتباد  األفكار لوضع ( 5)توزط الباحثة المتدربين إل  
الالةمة الميةية وما المقصود مةيا؟ وما هي أهدافيا؟ وثم ت رح ك  مجموعة ما ردمته  لمفيوم تصور

من أفكار حو  الالةمة الميةية وبالةياية تقوم الباحثة بجمع األفكار من المتدربين وتالتكم   الةقص 
 .فييا ثم تقوم بعرت مفيوم الالةمة الميةية وأهدافيا

 (.وانين واألنظمة الخاصة بالسالمة المهنيةعرض الق: )دقيقة( 31)النشاط الثاني 

تعرت الباحثة القواةين واألةظمة ال اصة بالالةمة الميةية بهاللوب المحاضره وتقوم بمةارشتيا مع 
 .المتدربين بعد اإلةتيا  من  رحيا

 (.عرض نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهنية: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 
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في حا  رامت الشركة بتوفير شرو  الالةمة : )الؤا  مفتوح للمتدربين وهو كاآلتيتقوم الباحثة ب رح 
الميةية من معدات وراية، وت بيق فعلي للقواةين واألةظمة ال اصة بالالةمة الميةية ما هي برأيكم 

وهةا يبدأ المتدربين ب رح تورعاتيم حو  ةتائج ت بيق ( الةتائج التي اليحصدها العام  والشركة؟
ومن ثم تقوم الباحثة بتقديم عرت بوربويةت يوضح ةتائج العم  بةظام  ،مة الميةية دا   العم الالة

 .الالةمة الميةية وفوائدل عل  العام  وعل  المؤالالة التي يعم  بيا

 (.تحديد مهام مشرف الصحة والسالمة المهنية: )دقيقة( 15)النشاط الرابع 

وما هي ميامه وواجباته تجال  ،مة الميةية في الشركةالةال، المتدربين بميام مشر، الصحة و تعري
ومةارشة المتدربين في مدى تحقيق مشر، الالةمة الميةية لياا الدور ومدى ت بيق الك عل   ،العما 

 .أرت الوارع

وما هي / التعّرف على لجنة السالمة المهنية في المنشأة : )دقيقة( 31)النشاط الخامس 
 (.مهامها؟

يقوم مشر، الالةمة الميةية بلقا  المتدربين ويشرح ليم  بيعة الميام المالؤو  عةيا وما هي حقوق 
تقديم شكوى وم البة باالتةم معدات )العما  تجال ت بيق شرو  الالةمة الميةية دا   الشركة مث  

عةم الجية المالؤولة في حا  و   (.ةجود أع ا  بهجيزه ومعدات الالةمالوراية الش صية وا 
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 ثالثال :اليوم                                           لثةالثا  :الجلسة
 13/12/2111: التاريخ    معدات الوقاية الشخصية وكيفية استخدامها :الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 : أهـــــداف الجلسة

 - يناألاة وراية -ين والوجه وراية العية - وراية الرأس )التعري، بمعدات الوراية الش صية  -1
 (.حماية الجالم -وراية اليد  -الحزام الواري وحب  اإلةقاا  - وراية الجياز التةفالي -وراية القدم 

 .تدريب العاملين عل  كيفية االت داميا -2
 .عل  الملصقات التحايرية وعل  صور الالةمة الميةية ومعة  ك  صوره التعّر، -3

 :االستراتيجيات المستخدمة
 تقديمي عرت. 
 المةارشة. 

الصور /معدات الوراية الش صية /جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 .والملصقات التحاريرية

 :إجراءات الجلسة

 (.عرض المعدات الخاصة بالوقاية الشخصية: )دقيقة( 31)النشاط األول 

 . صيةيقوم مشر، الالةمة الميةية بعرت معدات الوراية الش
  .ال واه  -
 .الةظارات الوارية  -
 .الدادات األان  -
 . القفازات  -
 . الكمامات وغيرها من معدات الوراية  -

 ودورها في حماية العما  ،ومت  تالت دم ،ويشرح للمتدربين وظيفة ك  أداه
البةالتك )ال واه الوارية وتصةع من : مثا  الك .من م ا ر العم 

، (األلمةيوم، البةالتك المقوى، الةحاس، الق نال في،، الفيبر جةس، 
وراية الرأس من القو  األشيا  الم تلفة : واليد، من االتعماليا هو

، وكالك الحماية من العوام  الفيزيائية ياو من اتص دام بأعليه 
 (.الحراره، أشعة الشمس)الم تلفة 

 دمة ما هي األدوات المالت: ومن ثم تم  رح أالئلة عل  المتدربين مث 
 .؟(الجالم، الرأس، الةظر، األيدي، الالمع، األرج )في حماية ك  من 
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 (.قيام المتدربين باستخدام معدات الوقاية الشخصية: )دقيقة( 61)النشاط الثاني 

يتابع مشر، الالةمة الميةية الةشا  األو  والك بعرضه لكيفية االت دام ك  أداه وي لب من ك  
دوات والقيام باالت داميا أمام جميع متدرب ا تيار أحد األ

 . المتدربين
يقوم مشر، الالةمة الميةية بتوضيح  ريقة ارتدا  : مثا  الك

 :األرةعة الوارية
يقوم المشر، بتثبيت القةاط بشك  : رةاط الحماية من الغبار: مثة  

فضفات ويغ ي األة، والفم معا  ويشرح للمتدربين الفائده من 
  (.اليوا  تةقيةن غبار البةا  و الحماية م)االتعماله 

 (.ف على الملصقات التحذيرية وصور السالمة المهنيةالتعرّ : )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

يتم  ةله عرت لصور الالةمة الميةية والملصقات  (power point)تقدم الباحثة عرت تقديمي 
التحايرية ومعاةييا ومن ثم تقوم الباحثة بعرت بعت هال الصور من دون اكر ما تعةيه هال الصوره 

لوت لب من   ؟مااا ترمز  المتدربين توضيح معةاها وا 
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 الرابع :اليوم                                     الرابعة  :الجلسة
 2111/ 14/12:  التاريخ        (.البشرية والكيميائية) مخاطر العمل :الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 : أهـــــداف الجلسة

 .التعري، بالم ا ر الكيميائية -1
 .التعري، بالم ا ر البشرية -2

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 .لوح للتدريب/ جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)التدريبية  المعينات
 :إجراءات الجلسة

 (.عمرعرض المخاطر الناتجة عن ال: )دقيقة( 15) النشاط األول

وكي، يؤثر عمر العام  عل  تعرضه لحوادث  ،تعرت الباحثة الم ا ر البشرية الةاتجة عن العمر
 . وتجري مةارشة هال األفكار وكيفية الوراية مةيا ،العم  عن  ريقة المحاضره

 (.عرض المخاطر الناتجة عن التعب واإلجهاد: )دقيقة( 15)النشاط الثاني 

جيادل في تعرضه لحوادث العم ؟ أريد أمثلة /تقوم الباحثة ب رح الؤا   كي، يؤثر تعب العام  وا 
أمثلة عن م ا ر العم  البشرية  وتقالم المتدربين إل   مجموعات وت رح ك  مجموعة./ توضح الك

 .الةاتجة عن التعب واإلجياد، ويتم تباد  األفكار ومةارشتيا مع جميع المتدربين

  (.عرض المخاطر الناتجة عن اإلهمال والالمباالة: )دقيقة( 15)النشاط الثالث 

 power)عرت تقديمي تقوم الباحثة بتقديم 
point)   يتضمن م ا ر العم  الةاتجة عن إهما

العام  وت لب من المتدربين  رح أمثلة أ رى 
ةزط الحواجز )لحاتت اإلهما  والةمباته  مث  

إجرا  الصياةة أثةا  تشغي   –الوارية عن اآلتت 
وضع األدوات في غير األماكن  –اآللة 

ورو، العام  في أماكن   ره  -الم صصة 
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 (.مزاح العام  مع أحد زمةئه كالدفع بجاةب حافة أو آلة -ية غير ثابتة كهالف  رافعة أو أرض

 (.عرض المخاطر الناتجة عن الحالة الصحية والنفسية: )دقيقة( 15)النشاط الرابع 

تعرت الباحثة  عن  ريق المحاضره كي، تؤثر الحالة الصحية والةفالية الاليئة للعام  عل  أدائه 
اتةتبال، وعدم التركيز، وبالتالي رد يفقد الالي ره عل  وتؤدي إل  تشتيت  العم ، وكفا ته في تةفيا

 .أدوات اإلةتاج، مما رد يعرضه للم ا ر وتمت مةارشة هال األفكار مع المتدربين

 (.عرض المخاطر الناتجة عن عيوب الحواس: )دقيقة( 15)النشاط الخامس 

تعرت الباحثة الم ا ر الةاتجة عن عيوب الحواس  (power point)عرت تقديمي من  ة  تقديم 
وت رح الباحثة الؤا  كي، يمكن أن يؤثر ضع، البصر والالمع وباري الحواس في تعرت العام  

 . لحوادث العم ؟ وثم يتم تباد  األفكار ومةارشتيا مع المتدربين

 (.عرض المخاطر الناتجة عن التدريب والخبرة: )دقيقة( 15)النشاط السادس 

تعرت الباحثة الم ا ر الةاتجة عن اةعدام ال بره  (power point)عرت تقديمي  ة  تقديم  من
ال بره في العم ؟ وثم يتم تباد  األفكار  في العم  وت رح الباحثة الؤا  كي، يمكن أن تكتالب

 . ومةارشتيا مع المتدربين

اد الكيميائية المستخدمة تعريف المتدربين بطرق التعامل مع المو : )دقيقة( 31)النشاط السابع 
 (.وأنواعها

اتالتةشاق، اتمتصاص، البلع، ( اإلةالان إل  جالم الكيميائية المواد ت رح الباحثة للةقاش  رق د و 
وت لب من المتدربين  رح أفكار وآرا  حو   رق التعام  مع هال المواد وما هي  ،(ال ا ئ الحقن

 . أدوات الوراية المةاالبة للحماية من التهثرات الضاره ليال المواد
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  امسال :اليوم                                         امالةال:  الجلسة
 2111/ 15/12  :التاريخ  .(الفيزيائية والهندسية) ومخاطر العمل أسس منع الحوادث :الموضوع

 الاعتان :الزمـن
 :أهـــــداف الجلسة

 .عل  األالس المتبعة لمةع حوادث العم  التعّر، -1
 .الةتائج اترتصادية المترتبة عل  حوادث العم  -2
 .التعري، بالم ا ر البيولوجية -3
 .التعري، بالم ا ر الفيزيائية -4
 .التعري، بالم ا ر اليةدالية -5

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 .لوح للتدريب/ جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :إجراءات الجلسة

 (.عرض األسس المتبعة لمنع حوادث العمل: )دقيقة( 31)النشاط األول 

الباحثة بهاللوب المحاضره بعرت األالس التي يجب ات ااها للحد من حوادث العم  والتي تتعلق  تقوم
 . ومن ثم تتم مةارشة هال األفكار مع المتدربين( المورع، البةا ، اآلتت، المواد)با 

 (.عرض النتائج االقتصادية المترتبة على حوادث العمل: )دقيقة( 31)النشاط الثاني 

مجموعات ويوزط علييم ورق أبيت كبير وي لب من ك  مجموعة ( 5)توزيع المتدربين إل   يتم
ما هي الةتائج اترتصادية المترتبة عل  حوادث العم  برأيك : اإلجابة عن الالؤا  التالي وهو

الش صي؟ وبعدها يقوم ممث  عن ك  مجموعة بعرت عم  المجموعة والك بوضع الوررة البيضا  
 .ييا األفكار عل  لوح التدريب ويتم مةارشتيا من رب  جميع المتدربينالتي الج  عل

التعّرف على المخاطر الفيزيائية ضمن العمل وكيفية التعامل معها : )دقيقة( 31)النشاط الثالث 
 ...(.ضوضاء، حرارة، رطوبة

م  الم ا ر الفيزيائية ضمن العتعرت الباحثة  (power point)عرت تقديمي من  ة  تقديم 
وتتم مةارشة ال رق المةاالبة لتفادي هال الم ا ر (. ...ضوضا ، حراره، ر وبة)وكيفية التعام  معيا 
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 .والت في، من أضرارها

ميكانيكية، كهربائية، "التعّرف على المخاطر الهندسية ضمن العمل : )دقيقة( 31)النشاط الرابع 
 ."(مواقع العمل، تنظيم األدوات، توزيع اآلالت، الساللم

ت رح الباحثة الؤا  حو  أكثر الم ا ر التي يتعرت ليا العما  أثةا  العم  والةاتجة عن اآلتت 
والعده والكيربا  وغيرها من األ  ار في مكان العم  ومةارشة كيفية الوراية مةيا مث  الصياةة الدائمة 

  .لآلتت وغيرها
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 الادسال: اليوم                                         الادالةال  :الجلسة
 2111/ 18/12  :التاريخ                       (  1)الوقاية من الحرائق : الموضوع

 الاعتان :الزمـن
 : أهـــــداف الجلسة

 . عل  أالباب الحرائق التعّر، -1
 . عل   رق إ فا  الحرائق التعّر، -2
 .تصةي، الحاارائق -3

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 .لوح للتدريب/ جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :إجراءات الجلسة

 (.عرض ألسباب الحرائق: )دقيقة( 31)النشاط األول 

 . عن أالباب الحرائق (power point)عرت تقديمي تقديم 

 (.التعّرف على طرق إطفاء الحرائق: )دقيقة( 61)النشاط الثاني 

يوضح ال رق الثةث  (power point)عرت تقديمي عرت  رق إ فا  الحرائق عن  ريق تقديم 
 (.التبريد، ال ةق، التجويع)إل فا  الحريق وهي 

 (.تصنيف الحــرائق: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

وتكّل،  ،مجموعات( 5)ومن ثم يوزط المتدربين إل   ،لمحاضرهعرت ألةواط الحرائق عن  ريق ا
والمجموعة الثاةية تكّل، بالتحدث عن حرائق  ،المجموعة األول  بالتحدث عن حرائق المواد الصلبة

والمجموعة الثالثة تكّل، بالتحدث عن حرائق الغازات القابلة لةشتعا   ،المواد الالائلة القابلة لةشتعا 
أما المجموعة ال امالة واأل يره  ،ابعة تكّل، بالتحدث عن حرائق المواد الصلبة المعدةيةوالمجموعة الر 

 .تكّل، بالتحدث عن حرائق التجييزات الكيربائية
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 بعالالا: اليوم                                           الابعةال  :الجلسة
 2111/ 19/12  :التاريخ                       (  2)الوقاية من الحرائق : الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 :أهـــــداف الجلسة

 .المتةقلة عل  معدات إ فا  الحريق اليدوية التعّر، -1
 .عل   رق االت دام أجيزه اإل فا  اليدوية التعّر، -2
            .              التصر، المةاالب في حالة حدوث حريق الوراية من الحريق وأاللوب عل   رق التعّر، -3

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 . فاية حريق يدوية/ جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :إجراءات الجلسة

 (.المتنقلة عرض لمعدات إطفاء الحريق اليدوية) :دقيقة( 31)النشاط األول 

أةواط معدات إ فا  الحريق اليدوية   (power point)العرت التقديمي تعرت الباحثة عن  ريق 
 .ويقوم مشر، الالةمة الميةية  ة  هاا العرت بشرح كيفية عم  ك  جياز ومت  يتم االت دامه

 (.التعّرف على طرق استخدام أجهزة اإلطفاء اليدوية) :دقيقة( 61)النشاط الثاني 

يقوم مشر،  ،ل  وات االت دام أجيزه اإل فا  اليدوية (power point)عرت تقديمي بعد تقديم 
األكثر تداوت  في أماكن  وهوةوط من أجيزه اإل فا  لكيفية االت دام الالةمة الميةية بت بيق عملي 

ويبدأ بشرح ال  وات وت بيقيا عمليا  عل   ،((الضغ  المحصورجياز إ فا  البودره او ))العم  
 :الةحو التالي

  إمالاك الم فهه جيدا  بواال ة مقبت الحم . 
 االحب مالمار األمان بالم فهه . 
  ّه فوهة الم فهه إل  راعده الليبوج . 
 اضغ  عل  المقبت لتشغي  الم فهه . 
 اليروب إاا اةتشر الحريق بحيث يمكن ،أن تتهكد أن المكان الاي تق، فيه ت يشك    وره . 
وي لب من أحد المتدربين في ك  مجموعة القيام بةفس ال  وات  ،ط المتدربين إل  مجموعاتوز  وي  

 .الالابقة بمالاعده باري الفريق أو المجوعة التي يةتمي إلييا
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 المناسب في حالةالتصرف  عرض لطرق الوقاية من الحريق وأسلوب: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

 (.حدوثه

ي  وثم ت لب من المتدربين ت ّ  ،تقوم الباحثة بعرت ل رق الوراية من الحريق عن  ريق المحاضره
ما الاي تفعله في حا  حدوث الك المور، أمامك؟ : وت رح الؤا  ،(ةشوب حريق أثةا  العم ) مور، 

احثة أ يرا  بعرت ال  وات الصحيحة وتقوم الب ،وبعدها تتم تباد  األفكار ومةارشتيا مع المتدربين
 .التي يجب عل  العام  القيام بيا أثةا  ةشوب الحريق
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 ثامنال: اليوم                                       ثامةةال  :الجلسة
 21/12/2111:  التاريخ                     (  1)اإلسعافات األولية: الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 :أهـــــداف الجلسة

 .عل  مباد  اإلالعافات األولية التعّر، -1
 .  وات عمله -مالؤولياته  -المالع، عل   التعّر، -2
 .  وات ور، الةزي، -3
 .الكالور –كيفية التعام  مع الجروح الق عية  -4
 .الكااااالور المؤرت تجبيركيفية  -5

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 جياز عرت (: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :إجراءات الجلسة

 (.التعّرف على مبادئ اإلسعافات األولية: )دقيقة( 15)النشاط األول 

 ،(power point)يتم  ة  هاا الةشا  عرت مباد  اتالعافات األولية عن  ريق عرت تقديمي 
 :وهي كاآلتي

 .ال  رإبعاد المصاب عن مصدر  -1
 .إالعا، المصاب بالرعة وبعةاية -2
صعوبة  اإلصابة في حالةكان وتمزق المةبس التي بم ،الضيقة همةبالو المصاب أحاية فك  -3

 .المةبس إت إاا ارتضت الضروره الك زطويراع  عدم ة ،ةزعيا
 .حافظ عل  المصاب هادئا  مالتريحا  دافئا   -4
اا كاةت حالته   ره فة ت برل بالك ،حاو  أن ت يرى المصاب إصابته -5  .وا 
 :إالعا، المصاب يتم بالتاللال  اآلتي -6
 .فهالرط في عم  التةفس الصةاعي له ،إاا كان المصاب ت يتةفس -أ 
 .ور، الةزي، بهي  ريقة وبالرعة -ب 
 .حاو  تجبير الكالور إن وجدت -ج 
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 يجب تدفئة المصاب باالتعما  مةبس مةاالبة أو ب اةية حت  تجةبه اإلصابة بصدمة -د 
 .الحراره الزائده رد تالبب الصدمة هنمع العلم ب ،عصبية

 .حاو  عةج الصدمة العصبية -ه 
 . ف، األلم عن المصاب -و 
 ،(يميةا  أو يالارا  ) فت رأس المصاب ووجييا إل  أعل  جاةب أ ،في حالة وجود ري  -ز 

 .حت  ت تد   مواد القي  في رئة المصاب
 .تجةب الته ير في إالعا، المصاب -7
ةق  المصاب إل  أررب مالتشف  في حالة الشك في وجود إصابات دا لية غير ظاهره  يجب -8

 :الك هيل والعةمات المميزه ،مث  الةزي، الدا لي
 .بيتان واصفرار الوجه -أ 
 .الرعة التةفس والةيجان -ب 
 .بروده الجلد -ج 
 .اإلحالاس بالع ش الشديد -د 
 .رلق المصاب -ه 
 .ضع، الةبت والرعته مع صعوبة ريااله -و 
فقد يكون ةزيفا  ، إالعا، المصاب دون أن تميز البب اإلغما ت تةدفع في  ،اإلغما في حالة  -9

المصاب من مكاةه بدون العةاية  كما ت تةدفع في ةق  ،بالمخ أو تالمما  أو ما شابه الك
 .الكافية

 (.خطوات عمله -مسؤولياته  -التعّرف على المسعف : )دقيقة( 15)النشاط الثاني 

عرت عن  ريق    وات عمله –مالؤولياته  -المالع، ، عل  صفات   التعرّ يتم  ة  هاا الةشا
 .ومن ثم يتم توزيع المتدربين إل  مجموعات عم  تمييدا  للةشا  التالي، (power point)تقديمي 

 (.خطوات وقف النزيف: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

يبدأ المت وط بالية  األحمر شرح   وات ور، 
 :وهي ،المحاضرهالةزي، عن  ريق 

مكان الةزي، بق عه  الضغ  المباشر -1
 .رماش

 .رفع العضو المصاب -2
الشريان المغاي للمة قة   الضغ  عل -3

 .الةازفة
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ويتم اإلجابة  ،وي بق عمليا  هال ال  وات ،وبعدها ي لب من أحد المتدربين لعب دور ش ص مصاب
 .عن ك  تالاؤتت المتدربين حو  هاا الموضوط

 (.الكسور –كيفية التعامل مع الجروح القطعية : )دقيقة( 31)الرابع  النشاط

عن  ريق المحاضره  الكالور –كيفية التعام  مع الجروح الق عية يتم  ة  هاا الةشا  التعر، عل  
ومن ومةارشة ال  وات األالاالية والضرورية لمعالجة هال الجروح لحين ةق  المصاب إل  المالتشف ، 

 .بعت اإلالعافات بشك  عملي من رب  المتدربين وبمالاعده المت وعين بالية  األحمرثم يتم ت بيق 

 (.تجبير الكــــسور المؤقتكيفية : )دقيقة( 31)النشاط الخامس 

عرت تقديمي عن  ريق  الالليم لتجبير األ را، ،كيفية التصرّ  ، عل يتم  ة  هاا الةشا  التعرّ 
(power point)،  معة  التجبير واليد، مةه والمباد  العامة فيه عل  الشك  يوضح هاا العرت ما

    :التالي
في الحاتت ال ارئة و  .تعرضت للكالري تهو وضع دعامة الاةده لاراط أو الاق المصاب ال :التجبير

 عة من ال شب أو البةالتيك، عصا مكةاله، كتاب، رزمة ر: مث  يمكن االت دام إي شي  كجبيره
كالور تجبير ل ،والاده أو غ ا  الرير م وي عده  يات، أو لاراط أو الالاق المكالورللتجبير اجرائد، 

 .القدم والكاح  والمفاص 
 :واليد، من التجبير هو

 ور، األلم في ال ر، المصاب. 
 الةد الةيايات العظمية لمة قة الكالر. 
 عملية ةق  المصاب بهمان وراحةتاليي  . 

 :المبادىء العامة للتجبير
 ن األالاليب المتبعة في التجبير ورد تبدو هال األالاليب للوهلة األول  بالغة التعقيد إتهةاك الكثير م

فيما يلي عرت للمبادى  العامة التي يجب مراعاتيا عةد القيام و . ةأةيا في وارع األمر اليلة للغاي
 : را،ألبتجبير ا
 كش، عن مة قة اإلصابةأ. 
 ،ولكن حاار أن تضغ  عل  الجز  المؤلم الاي تعرت  أور، الةز، باالت دام الضمادات

 .لإلصابة وظيرت عليه عةمات التشو ل
  في حاتت كالور العظام التي تكون الةيايات العظمية فييا رد ا تررت الجلد وبرزت لل ارج

 .حادا   يجب عدم دفع هال الةيايات إل  مكاةيا ألن الك يالبب اتلتياب كما يالبب ةزفا  
 بما في الك المفص  الوارع فوق مة قة الكالر والمفص  الوارع )ظم المكالور يجب إبقا  الع

 .دون حركة الاكةا  ( تحت مة قة الكالر
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ومن ثم يتم ت بيق بعت اإلالعافات بشك  عملي من رب  المتدربين وبمالاعده المت وعين بالية  
 .األحمر
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 تاالعال: اليوم                                        تاالعةال:  الجلسة
 21/12/2111:  التاريخ                       (  2)اإلسعافات األولية: الموضوع

 الاعتان: الزمـن
  :أهـــــداف الجلسة

 .عل  مباد  إالعا، الحروق التعّر، -1
 .  وات إالعا، إصابات الظير والعةقعل   التعّر، -2
 .كيفية إالعا، مصاب فارد الوعيعل   التعّر، -3
 .عل    وات إالعا، ش ص تور، رلبه التعّر، -4
 .المجرى التةفالي  رق التصر، في حالة اةالداد -5

 :االستراتيجيات المستخدمة
 المحاضره. 
  فرق عم. 
 عرت تقديمي. 
 المةارشة. 

 . إلالعافات األوليةجياز عرت، حقيبة ا(: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :إجراءات الجلسة

 (.عرض لمبادئ إسعاف الحروق: )دقيقة( 15)النشاط األول 

، (power point)عرت تقديمي عن  ريق  لمباد  إالعا، الحروقيتم  ة  هاا الةشا  عرت 
 :المت وعين بالية  األحمر ب رح أالئلة عل  المتدربينويقوم بعدها 

معجون األالةان، : )حروق من الدرجة األول  ما الاي يمةع االت دامه؟، وتكون اإلجابةفي حالة ال -
 (.ريوه، التراب إلالعا، الحرق

ت داعي ألن الجلد موجود : )ه  هةاك داعي لتغلي، الحروق من الدرجة األول ، وتكون اإلجابة -
 (.ويحمي األةالجة
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فقي عدم  يجب: )لدرجة الثاةية، وتكون اإلجابةه  هةاك داعي لثقب الفقاعات الةاتجة عن حروق ا -
لالك يفض   ،ألن الفقاعة تحوي الائ  مصلي عقيم يحمي المة قة المحرورة من اإلةتان ،الفقاعات
 (.عدم ثقبيا

 (.التعّرف على خطوات إسعاف إصابات الظهر والعنق: )دقيقة( 15)النشاط الثاني 

عن  ريق العرت التقديمي،  إصابات الظير والعةقل  وات إالعا، يتم  ة  هاا الةشا  عرت 
 كي، لي أن أعر، إاا كاةت هةاك إصابة في الظير أو العةق؟: المتدربين وتاله  الباحثة

إن أهم أعرات إصابة الظير أو العةق لدى المصاب الاي لم يفقد وعيه هو : وتكون اإلجابة كالتالي
اا بدا هاا الع اا كان  رت عل  المصابااأللم الشديد، وا  فعليك أن تت ا اتحتيا ات الةزمة، وا 

ن لديه إصابة في الظير أو العةق أو كلييما والك في هن تفترت بأللوعي فعليك  المصاب فاردا  
 :الحاتت التالية

 الالقو  من ارتفاط يزيد عن مترين. 
 تعرت المصاب لضربة مباشره عل  الرأس أو العةق أو الظير. 

وكي، يالت يع العام  القيام بعملية  ،شرح آلية ةق  المصابببالية  األحمر  ونالمت وعويقوم بعدها 
لوح : ) مثا  الك ،تثبيت المصاب لحين وصوله إل  المالتشف  عن  ريق أدوات موجود في المكان

                            ...(. شبي، ب اةية، رماش لالد الثغرات

 
 (.لى كيفية إسعاف مصاب فاقد الوعيالتعّرف ع: )دقيقة( 31)النشاط الثالث 

عن  ريق المحاضره ومةارشة كيفية إالعا، مصاب فارد الوعي يتم  ة  هاا الةشا  التعر، عل  
ومن ثم يتم ت بيق بعت ال  وات األالاالية والضرورية لحين ةق  المصاب إل  المالتشف ، 

 .بالية  األحمراإلالعافات بشك  عملي من رب  المتدربين وبمالاعده المت وعين 
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 (.التعّرف على خطوات إسعاف شخص توقف قلبه: )دقيقة( 31)النشاط الرابع 

  وات يتم  ة  هاا الةشا  التعر، عل  
عن  ريق  إالعا، ش ص تور، رلبه

المحاضره ومةارشة ال  وات األالاالية 
 .والضرورية

من ثم يتم ت بيق بعت اإلالعافات بشك   
اعده المت وعين عملي من رب  المتدربين وبمال

 .بالية  األحمر

 

 

 (.المجرى التنفسي عرض لطرق التصرف في حالة انسداد: )دقيقة( 31)النشاط الخامس 

عن  ريق العرت . المجرى التةفالي عرت ل رق التصر، في حالة اةالداديتم  ة  هاا الةشا  
من حاتت اةالداد المجرى عملي لك  حالة  المت وعين بالية  األحمر بشرحالتقديمي، ويقوم بعدها 

  :وي لب من ك  مجموعة شرح   وات إحدى الحاتت التالية ،التةفالي
 : المصاب واقف -أ 

  ويلصق صدرل بظير المصاب، يق، المالع،  ل، المصاب
  .بوضعية متوازةة تحالبا  لوروط المصاب يمركز رجليهثم 

 لتحي  بب ن  من حو   صر المصاب هييدالمالع،  رريم
 .المصاب من تحت إب يه

 صبع أ) باليد األول  مالافة إصبعين من الره المصاب ةقيس
 . (في الالره وأصبع بجاةبه لألعل 

 اليد الثاةية أعل  اإلصبعين الالابقين بشك  ربضة مغلقة واإلبيام من جية المصاب توضع. 
 اليد األول  فوق القبضة توضع. 
 مماألتتم إمالة المصاب رلية  ل. 
 ،تجال جالم إب)الضغ  لألعل  والدا   ب يقوم المالع

الضغ ات يجب أن تكون ك  مةيا محاولة  ،(المالع،
مةفصلة إل راج الجالم الغريب وةالتمر بهدائيا حت  

 4المفروت أن ت ةحتاج إل  أكثر من ) روجه 



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج

 

911 

 

ت فإن رياالةا غير دريق  (.ضغ ات وا 
 :المصاب جالس -ب 

 يق، المالع،  ل، الكرالي. 
 ية فت إل  مالتوى المصاب بعضةت رجليه و ليس بظيرل. 
  يتم تةفيا المةاوره بةفس  ريقة المصاب الوار، حيث ةمي  الكرالي إل  األمام. 

 :(المسعف)المصاب هو أنت  -ج 
ويتم الك عل  ال ر، العلوي لظير الكرالي بحيث يالةد المصاب 

يدل عل   ر،  تيةفاله عل  ال ر، العلوي للكرالي واضعا  ربض
الكرالي العلوي ويكون مكان اتالتةاد عل  الجالم تحت القص 

 .مرات وهكاا 4واألضةط، بحيث ير ي المصاب جالمه 
 :المصاب ممدد على األرض -د 

 عل  المالع، أن يمدد المصاب عل  ظيرل. 
 رجاط مع تميي  الرأس إل  أحد الجاةبين  .فتح فم المصاب وا 
 الم جالمصاب بحيث تحي  ركبتي المالع، بف اي عل  األرت فوق  المالع، يجلس

 .المصاب
  (.صبع في الالره وأصبع بجاةبه لألعل أ)المصاب  الره منيقيس إصبعين 
 يجب أن تكون أصابع اليدين )فوريا  ول اليد األيضع  صبعين، ثمبعد األ الثاةية يضع كعب يدل

 (. مرفوعة
   ال للمحافظة عل  يدي مع اتةتب( باتجال صدر المصاب)الضغ  يكون لألالف  واألعل

 .المالع، مشدودتين
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 العاشر: اليوم                                   عاشرهال:  الجلسة
 22/12/2111:  التاريخ                        الجلسة الختامية: الموضوع

 الاعتان: الزمـن
 :أهـــــداف الجلسة

المشاعر واألفكار لدى المتدربين من  ة  مالاعده المشاركين عل  مراجعة أفكارهم  تقييم -1
تاحة الفرصة ليم للتعبير عن المشاعر الاللبية واإليجابية،  ومشاعرهم في ةياية الدوره التدريبية وا 

 . ة  فتره ت بيق البرةامج
 .البرةامج التدريبيتعاوةيم في إةجاز مالاهمتيم و إداره الشركة عل  إل  توجيه الشكر  -2
دعوه ك  من الاهم في تةفيا جلالات البرةامج التدريبي من مالؤو  الالةمة الميةية والعاملين في  -3

 .الية  األحمر العربي الالوري وتوجيه الشكر ليم
 .المةارشة :االستراتيجيات المستخدمة

 .صةدوران، ورق أبيت(: األجهزة واألدوات المطلوبة)المعينات التدريبية 
 :راءات الجلسةإج

 (:تمرين الصندوقان: )دقيقة( 61)النشاط األول 

  أحداهما او ألون زاهية، واآل ر رديم الي  )بتحضير صةدورين  - مالبقا   –تقوم الباحثة
 .وتضعيما في القاعة تفص  بيةيما مالافة كافية( المظير

 لبرةامجالباحثة للمشاركين أن اليد، من الجلالة هو مراجعة المشاركين لمشاعرهم رب  ا تشرح 
 .، واإلفصاح عن هال المشاعر بحريةوبعدل

  ،بيا في  كان متمالكا   ا  ر افكفي إحداها أ ليكتبثم تقدم الباحثة لك  مشارك صفحتين من الورق
عتبارها اللبية من وجية إي عةيا، بةه بصدد الت لأبداية الجلالات، ويشعر في ةياية الجلالات 

أثةا  الدوره، وشكلت لديه اتجال  اكتالبيايجابية إ ا  ر افكأأما الوررة الثاةية، فيكتب فييا . ةظرل
 .يجابي بشهن الالةمة الميةيةإ

 ،بيةما يضعون الفكره  يضع المشاركين الشعور الاي اليت لون عةه في الصةدوق القديم
 .اتيجابية التي جدت أثةا  الدوره في الصةدوق الجديد زاهي اللون

 وياتيا بتالجي  محت تقوماثةين من المت وعين لفرز األوراق في الصةدورين، و  ت لب الباحثة
 .األفكار هالعدد تكرار  ةعل  لوحتين ب   واضح مالجل

 اعر واألفكار التي  رحت أثةا  الجلالة، المشاركين عل  التعليق عل  المشالباحثة شجع ت
 .والمدلوتت التي رد تكمن ورا  تكرار بعت هال األفكار أكثر من مره

 جيودهم  ة  التدريب ويةي  التدريب عل المشاركين الباحثة شكر ت. 
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 (.توجيه الشكر لكل من ساهم في تطبيق البرنامج: )دقيقة( 61)النشاط الثاني 

في اةجاز البرةامج متمةية االتمرار  تيمالاهمإداره  وعاملين لمللشركة رامت الباحثة بتوجيه كلمة شكر 
 .اتهتمام بياا الموضوط والتجديد الدائم ل برات العما  والقيام بدورات الةمة ميةية دورية
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 (7)ملحق رقم 
 أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث

 القسم الكلية االسم متسلسل

 علم الةفس (جامعة دمشق)التربية  أميةة رزق. د. أ 1

 علم الةفس (جامعة دمشق)التربية  علي ةحيلي. د. أ 2

 علم الةفس (جامعة دمشق)التربية  محمد عماد العدا. د 3

 علم الةفس (جامعة دمشق)التربية  مةصورغالان . د 4

 علم الةفس (دمشقجامعة )التربية  مروان األحمد. د 5

 القياس والتقويم (جامعة دمشق)التربية  ةرةا روشح. د 6

 القياس والتقويم (جامعة دمشق)التربية  عزيزه رحمة. د 7

 إرشاد ةفالي (جامعة البعث)التربية  وليد حماده. د 8

 مشر، الالةمة الميةية في الشركة التجارية الصةاعية المتحده -أحمد ال شن . م 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلنتاجية بالكفاية وعالقته المهنية السالمة مستوى لزيادة مقترح تدريبي برنامج

 

911 

 

 (1)ملحق رقم 
 ن في تنفيذ البرنامجيأسماء األعضاء المشارك

 العمل االسم تسلسلم

مشر، الالةمة الميةية في الشركة  أحمد ال شن. م 1
 التجارية الصةاعية المتحده

 مت وط بالية  األحمر هشام حجازي 2

 مت وعة بالية  األحمر شيراز  ضر 3

 بالية  األحمر مت وط ماجد دكاك 4
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 (1)ملحق رقم 
عناوين الموضوعات التي قامت الباحثة بإضافتها وتعديلها في استمارة 

 االحتياجات التدريبية

 استمارة االحتياجات التدريبية في موضوعات السالمة المهنية

 الموضوع الذي دمج
دمج موضوط حماية البيئة مع موضوط 

 .ص من الم لفات الصةاعيةالت لّ 

 .موضوط     ال وار  الموضوع الذي أضيف

مثا  شارح للعما  كةمواج لمالاعدتيم لإلجابة  العبارات التي أضيفت
 .عل  بةود اتالتماره
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 (11)ملحق رقم 
مقياس األبعاد التي قامت الباحثة بإضافتها والعبارات التي تم تعديلها في 

 الرضى المهني

 المهنياستبانه الرضى 

 بعد تحقيق الاات األبعاد التي أضيفت

 العبارات التي تحتاج إلى التعديل

 .احترام زمةئي وتقديرهم لي -
 .ررب العم  من مكان الكةي -
 .معاملة اإلداره لي عةد إجادتي للعم  -
 .المتعة التي تحققيا لي الوظيفة -

 العبارات التي تم تعديلها

 .تقدير زمةئي واحتراميم الش صي لي -
 .ررب المعم  الاي أعم  فيه من مة قة إرامتي -
 .األاللوب الاي أعام  به عةد إجادتي للعم  -
 . تحقق الوظيفة لي المتعة والالعاده الحقيقية -
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 (11)ملحق رقم 
العبارات التي قامت الباحثة بإضافتها والتي تم تعديلها في مقياس السالمة 

 المهنية لدى العمال

 مقياس السالمة المهنية

العبارات التي 
 أضيفت

 .مثا  شارح للعما  كةمواج لمالاعدتيم لإلجابة عل  بةود المقياس -
 .صابات أثةا  العم وروط حوادث أو إالتصر، المةاالب في حالة  -
 .أررام ال وار  -

العبارات التي 
تحتاج إلى 

 التعديل

 .مالؤولية مشر، الصحة والالةمة الميةية في الشركة -
 .الوراية الش صيةهد، االت دام والائ   -
 .أالاليب ال رق اآلمةة للعم  -

العبارات التي تم 
 تعديلها

 .الميام المالؤو  عةيا مشر، الصحة والالةمة الميةية -
 الغاية من االت دام أجيزه ووالائ  الوراية الش صية -
 . أفض  ال رق للعم  اآلمن في مجا  العم  الاي أروم به -
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Summary of Research in English 

A proposed training program for increasing the level of 

occupational safety and its relationship with productivity 

sufficiency 

An experimental study on a sample of workers who were exposed to work 

accidents in the Metallurgical Construction  & Mechanical Industries 

Company of the Syrian Ministry of Industry 

1 - research problem and justifications: 

The machines are designed and engineered have a role in achieving  

occupational safety, however, most studies conducted in the field of 

occupational safety confirmed that human factor(s) is the main reason for 

most of the accidents. This emphasizes the role of the psychologist in: 

training workers to respect means of prevention, to circulate preventive 

awareness to clarify the risks and the importance of carrying out the 

regulations and legislation related to industrial security. since efforts in 

achieving occupational health and safety in our industrial facilities is still not 

as it should be and still in need for more seriousness in implementation and 

not to take the theoretical part only, this study came to express  the desire of 

the researcher as a  contribution to in building a training program seeks to 

prevent occupational hazards  increasing the awareness of employees towards 

work hazards and possible available means of prevention and to understand 

the role of occupational safety in achieving sufficient productivity. this paves 

the way for the research problem question: 

- What is the effectiveness of a proposed training program to increase the 

level of occupational safety? And its relationship with productivity 

efficiency? 
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 In light of this problem, current research sought to answer the following 

questions: 

1 -What is the percentage of occupational safety among the members of the 

sample (experimental and control) before and after the implementation of the 

program? 

2 - Achieved percentage of productivity efficiency of the experimental group 

after the implementation  of the proposed training program? 

3 - What is the proportion of work-related injuries among members of the 

sample (experimental and control) during three months' time before and after 

the implementation of the program? 

2 - Research Objectives: 

The current research aims to: 

1 - Prepare a training program to increase the level of  occupational safety and 

ensure it's effectiveness for the sample of research through: 

 Identifying training needs in the field of occupational safety for 

working in the targeted industrial facility in research, where issues of 

the program were determined according to these needs. 

 Increasing the level of workers awareness of occupational safety 

issues which ensure improving the level of occupational safety within 

work. 

2 - knowing the relationship between the workers level of occupational safety 

and productivity efficiency on the other hand. 

3 - Sample search: training program sample consisted of  all employees 

who have been subjected to of work incidents during the past ten years and 

who are still engaged in their work in the company of metal structures and 

mechanical industries of the Syrian Ministry of industry in the province of 

Damascus Countryside , which numbered (50) workers through access to 

records of employees. The sample was divided into two groups, trial is the 
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first, control is the second  and the number of members of each group is (25) 

factor. 

4 - Search Tools: 

The researcher used the following tools: 

1 - Form to identify training needs in the field of occupational safety. 

2 - professional satisfaction measurement. 

3 - level of awareness of occupational safety measure. 

 4 - the training program prepared by the researcher.  

5 - Search Results: 

 There is statistically significant correlative relationship between 

occupational safety and  productivity efficiency after the implementation 

of the training program was noticed. 

 percentage of the evolution of productivity efficiency (professional 

satisfaction + worker productivity) among the experimental group after 

three months from the implementation of the training program is 

(32.45%). 

 percentage of occupational safety awareness among members of the 

experimental group after the implementation of the program (81.17 %) 

which represents an evolution of (67.13 %) for the implementation of 

tribal. 

  the percentage of work-related injuries for the experimental and control 

groups before implementing the program three months (8%) at a rate of 

(4) injuries for the entire sample. 

 the percentage of work-related injuries after the three – month of 

implementing the training program for the experimental group is  (0%) 

while it was (4%) for the control group. 

 There are differences in the level of occupational safety between 

experimental and control groups after the implementation of the training 
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program for the experimental group. 

 There are differences in the level of occupational safety among the 

experimental group before and after the implementation of the training 

program, where an increase in the level of occupational safety awareness 

among the experimental group after the implementation of the training 

program was noticed. 

 There are no differences in the level of occupational safety awareness in 

the dimensional scale of the experimental group depending on the 

number of years of service variable. 

 There are differences in the level of occupational safety among the 

experimental group after the implementation of the program due to 

previously attending occupational safety  courses variable  and these 

differences are in favor of the group which attended the previous training 

sessions. 

 There are differences in the level of productivity efficiency between the 

experimental and control groups after the implementation of a program 

for the experimental group. 

 There are differences in the level of productivity efficiency between pre 

and post measure of experimental group in favor of a dimensional scale. 

 There are no differences in the level of productivity efficiency in the 

dimensional scale of the experimental group depending on the number of 

years of service variable. 

 There are differences in the degree of professional satisfaction of the 

experimental group remotely (extra income) in favor of workers who 

have less than five years' service. 

 There are differences in the degree of professional satisfaction of the 

experimental group remotely (esteem and social status) in favor of 

workers who have over the (10) years' service. 
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 There are no differences in the level of productivity efficiency after the 

implementation of the training program with the experimental group due 

to follow previous training sessions in the field of occupational safety. 

 There are no differences in the level of productivity efficiency due to 

marital status variable. 

 There are no differences in the level of occupational safety due to the 

marital status variable. 
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