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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
المقدمة 

انطالقًا من اميان اململكة الردنية الها�صمية الرا�صخ باأهمية تنمية قدرات الإن�صان الأردين, وت�صليحه   
بالعلم واملعرفة, �صعت وزارة الرتبية والتعليم, اإلى حتديث املناهج الدرا�صية وتطويرها, لتكون معيًنا 
للطلبة على الرتقاء مب�صتواهم املعريف, وجماراة اأقرانهم يف الدول املتقدمة. وقد اأولت الوزارة عناية 
امل�صكالت,  وحل  التفكري,  بتعليم  ال�صلة  ذات  واملهارات  العلمية  املفاهيم  بتنمية  بالهتمام  كاملة 
واإدماج املفاهيم احلياتية, واملفاهيم العابرة للمواد الدرا�صية, والإفادة من اخلربات الوطنية يف عمليات 

الإعداد والتاأليف.
وقد احتوى الكتاب على اأربع وحدات : ت�صمنت الوحدة الأولى مفاهيم ال�صالمة وال�صحة املهنية 
واأهمية تطبيق اإجراءات ال�صالمة املهنية يف امل�صاغل احلياة العملية مبا ينعك�ص اإيجابًا على �صالمة الطلبة 
واملعلمني, وبيئة العمل, والتوعية باأنواع املخاطر, وامللوثات وت�صنيفاتها والتمييز بني احلادث واإ�صابة 

العمل واملر�ص املهني ح�صب الت�رشيعات الأردنية .
العمل  حوادث  لتفادي  امل�صتخدمة  ال�صخ�صية  الوقاية  ملعدات  تو�صيًحا  الثانية  الوحدة  وت�صمنت 
واإ�صاباته واأهمية اللتزام با�صتخدام هذه املعدات للتخفيف من �صدة اإ�صابات العمل ومن ثم تعرف 
مفهوم احلريق وعنا�رشه واأنظمة مكافحته واأنواع الطفايات اليدوية, واإجراءات الإ�صعافات الأولية 

ومكونات حقيبة الإ�صعاف الأويل, واإجراءات الإ�صعافات الأولية لبع�ص اإ�صابات العمل .
الثالثة فت�صمنت قطاعات العمل واأنظمتها وت�صويق الذات والتمييز بني العمل واحلرفة  اأما الوحدة   
املهنة  الأردين, وتعرف اخالقيات  ال�صمان الجتماعي  قانون  العامل يف  والوظيفة وحقوق  واملهنة 
واكت�صاب املهارة باإعداد �صرية ذاتية قادرة على ت�صويق الفرد الأردين واأ�صاليب تطوير الذات واكت�صاب 

مهارات الت�صال والتوا�صل الفعال يف املقابلة ال�صخ�صية. 
من  جناحها  وعوامل  ال�صغرية  امل�صاريع  واإن�صاء  الأعمال  ريادة  فت�صمنت  الرابعة  الوحدة  يف  واأخرياً 
التمويل وموؤهالت  املالية وطرائق  لل�صجالت  ناجحة ودرا�صة جدوى وتنظيم  واإدارة  تخطيط جيد 
التجريبية( من   ( الطبعة الأولى  اإذ نقدم  الب�رشية واجلودة واملناف�صة وتقييم امل�رشوع. ونحن  الكوادر 
هذا الكتاب, فاإّنا ناأمل اأن ي�صهم يف حتقيق الأهداف والغايات النهائية لبناء �صخ�صية املتعلم, وتنمية 
اجتاهات حب التعلم ومهارات التعلم امل�صتمر, ف�صاًل عن حت�صني الكتاب, باإ�صافة اجلديد اإلى املحتوى, 

والأخذ مبالحظات املعلمني, واإثراء اأن�صطته املتنوعة.

واهلل ويل التوفيق
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الوحدة األولى

1

مفاهيم السالمة والصحة المهنية 
ومخاطر بيئة العمل

• ما أهداف السالمة والصحة المهنية؟	
• الخاصة 	 والتشريعات  القوانين  عن  تعرف  ماذا 

بالسالمة والصحة المهنية؟

اإن من اأهم م�صتلزمات ال�صالمة وال�صحة املهنية حماية القوى الب�رشية العاملة من 
احلوادث واإ�صابات العمل، ويتطلب التقدم الذي �صهدته ميادين احلياة املختلفة، 
خا�صة ال�صناعية منها ت�صافر اجلهود من الأفراد واملوؤ�ص�صات كافة وذلك للم�صي 
قدًما بهذا التطور الذي يرتكز ب�صكل رئي�س على الأيدي العاملة املدربة وهنا تربز 

اأهمية توعية العاملني باأهمية احتياطات الوقاية.
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�صة هذه الوحدة اأن يكون قادراً على اأن :
يتعرف مفهوم ال�صالمة وال�صحة املهنية. -
يبني اأهمية ال�صالمة وال�صحة املهنية. -
مييز بني مفهوم احلادث, واإ�صابة العمل والأمرا�ص املهنية وفق الت�رشيعات الأردنية. -
يعدد و�صائل تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية. -
يتعرف الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة على العامل من حوادث العمل واإ�صاباته. -
يو�صح مفهوم بيئة العمل. -
يذكر اأنواع امللوثات يف بيئة العمل )طبيعية, و�صناعية(. -
يو�صح مفهوم املخاطر يف بيئة العمل وت�صنيفاتها. -
يتعرف املخاطر الب�رشية ) العمر , احلالة ال�صحية , احلالة النف�صية, التعب, الجهاد,  -

الإهمال , قلة التدريب و قلة اخلربة .... (.
يتعرف املخاطر الفيزيائية )احلرارة , الأ�صعة , ال�صو�صاء , الإ�صاءة , والكهربائية(. -
يتعرف املخاطر امليكانيكية. -
يتعرف املخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها. -
يذكر الو�صائل والطرق ال�صليمة يف اأعمال التخزين )الداخلي واخلارجي(. -
على  - اليجابي  وانعكا�صها  املهنية,  وال�صحة  ال�صالمة  اإجراءات  اإتباع  اأهمية  يو�صح 

العامل والقت�صاد والبيئة.
يقدر اأهمية اللتزام بقواعد ال�صالمة املهنية للوقاية من مخاطر العمل. -
يطبق اإجراءات ال�صالمة وال�صحة الالزمة للمحافظة على بيئة العمل خالية من مخاطر  -

التلوث.

8
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 السالمة والصحة المهنيةأوالً

 يتعرف مفاهيم ال�صالمة وال�صحة املهنية.	•
 يذكر اأهمية ال�صالمة وال�صحة املهنية.	•
 يتعرف عنا�رش الإنتاج.	•
 يبني اأهداف ال�صالمة املهنية .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

لبد من ن�رش ثقافة ال�صالمة وال�صحة 
ت�صبح  املجتمع حتى  اأفراد  بني  املهنية 
مفهوًما متاأ�صاًل واأ�صا�صيًّا يف املجتمع؛ 
حيث ل تقل اأهمية ال�صالمة وال�صحة 
وجودته  الإنتاج  عملية  عن  املهنية 
اإنها  اإذ  به,  املتعلقة  املادية  والتكاليف 
وبالنظر  الإنتاج.  عنا�رش  على  حتافظ 
عن  تعرف  ماذا   )1-1( لل�صكل 

املفاهيم الأ�صا�صية املتعلقة بال�صالمة وال�صحة املهنية ؟ وماذا تعرف عن عنا�رش الإنتاج ؟ 
)  1 – ال�صكل ) 1 

ال�صحة   , املهنية  ال�صالمة   , العامة  ال�صالمة  الآتية:  املفاهيم   , املجموعة  يف  زمالئك  مع  ناق�ص 
املهنية, ال�صالمة وال�صحة املهنية وعنا�رش الإنتاج.

Definition•Of•Occupational•Safety•And•Health مفاهيم ال�صالمة وال�صحة املهنية
تعمل الإدارة الع�رشية لل�صالمة على تطبيق اأدوات رقابية ونظم حتكم متقدمة داخل نظم الت�صغيل 
والإنتاج وتعالج املوؤ�رشات البيئية بحكمة حتى ل تتلوث البيئة اأو توؤثر يف درجات ال�صالمة  يف 
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العامل وما �صاحبه من تطور ال�صناعات  �صهده  الذي  التقني  التطور  اإن   الإنتاج, حيث  وحدات 
الوقوع  من  احليطة واحلذر  واأخذ  اإدراكها  الإن�صان  ينبغي على  التي  املخاطر  من  الكثري  عنه  نتج 
يف م�صبباتها, لذا اأ�صبحت لل�صالمة قوانني واأنظمة يجب على العاملني معرفتها كما يجب على 
مفاهيم  بع�ص  تعريف  وميكن  بتجاوزها,  للعاملني  ال�صماح  وعدم  تطبيقها  على  العمل  اإدارات 

ال�صالمة وال�صحة املهنية  مبا ياأتي:
:)General•Safety( ال�صالمة العامة

وُتعّرف بانها : العلم الذي يهتم يف �صالمة الإن�صان, وجعله يف ماأمن من الأخطار والأ�رشار يف 
املنزل والطريق والعمل والأماكن العامة واخلا�صة وغريها.

:)Occupational•Safety(  ال�صالمة املهنية
وُتعّرف باأنها : العلم الذي يهتم يف بيئة العمل ومن �صاأنه منع وقوع ما ي�صبب الأذى اأو الأ�رشار 

املادية اأو النف�صية.
:)Occupational•Health(  ال�صحة املهنية

وُتعّرف باأنها : العلم الذي يهتم يف �صحة جميع العاملني يف القطاعات كافة واحلفاظ عليها يف 
اأعلى م�صتوى ممكن , ومنع ما قد يت�صبب مب�صاكل �صحية , وكذلك الوقاية من املخاطر ال�صحية 

يف بيئة العمل.
:)Occupational•Safety•and•Health(  ال�صالمة وال�صحة املهنية

وتعرف باأنها :العلم الذي يهتم باحلفاظ على �صالمة العامل و�صحته وذلك بتوفري بيئة عمل اآمنة 
خالية من املخاطر وم�صببات احلوادث اأو الإ�صابات اأو الأمرا�ص املهنية.

ولإدراك اأهمية ال�صالمة ل بد من معرفة فوائد خطوات تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية حيث اإن 
اإلى  يوؤدي  فاإن ذلك  منها  الوقاية  العمل وطرائق  بيئة  الكامنة يف  تعرف على املخاطر  اإذا  العامل 

تقليل اإ�صابته يف بيئة العمل:
فوائد تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية:

للعاملني. والأمرا�ص املهنية  العمل  اإ�صابات  تقليل   -  1
احلوادث والكوارث الناجتة عن العمل يف املن�صاأة. قلة   -  2

احلوادث وال�صابات فاإننا نحافظ على الأيدي العاملة املاهرة مما يوؤدي لزيادة  تقليل  عند   -  3
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الإنتاجية يف املن�صاأة ال�صناعية.
امل�رشوفة على تنفيذ تعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية يف املن�صاأة مع املبلغ  املبالغ  4 - عند مقارنة 
باتباع  كبرية  مبالغ  نوفر  اأننا  جند  الإ�صابات  وحدوث  تنفيذها  عدم  حالة  يف  �رشفه  املمكن 

تعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية.
تقليل احلوادث لالآلت فان املبالغ التي كنا �صن�رشفها على اإ�صالح الآلت املت�رشرة  عند   -  5

متكننا من �رشاء اآلت جديدة ومن ثم تطوير املن�صاأة ال�صناعية .
:)Production•Components (عنا�رش الإنتاج

وقد تبني اأن اأي �رشر اأو حادث يقع يف مكان العمل قد ت�صل نتائجه اإلى عنا�رش الإنتاج جميعها 
فما عنا�رش الإنتاج ؟

عنا�رش الإنتاج : 
العاملة. الب�رشية  القوى   -  1

للمعدات والآلت والتجهيزات. �رشاء  من  عنه  وماينتج  املال  راأ�ص   -  2
والجهزة وغريها مما يحيط بالعامل. واملواد  والهواء  املاء  وت�صمل  العمل:  بيئة   -  3

والتنظيم.                                                                                   الدارة   -  4
:)Goals•of•Occupational•Safety•and•Health( اأهداف ال�صالمة وال�صحة املهنية

من اهم اهداف ال�صالمة وال�صحة املهنية الآتي:
و�صحتهم من ال�صابات الناجمة عن مخاطر العمل : العاملني  �صالمة  على  املحافظة   -  1

اإن املحافظة على �صالمة العاملني و�صحتهم تعترب من اأهم الأمور التي تهدف اإليها ال�صالمة وال�صحة 
املهنية ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الآتي:

اأ- اختيار العامل املنا�صب �صحيًّا لطبيعة العمل.
ب- تدريب العامل على ا�صتخدام الآلت والأدوات ومعدات العمل املختلفة بطريقة علمية 

�صليمة.
جـ- توفري معدات الوقاية ال�صخ�صية للعاملني , وتدريبهم على ا�صتخدامها واإلزامهم بها.

د- توفري بيئة عمل �صحية من حيث الإ�صاءة والرطوبة ودرجة احلرارة وغريها؛ ل�صمان �صبل 
الراحة للعاملني.
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هـ-  اإجراء فحو�صات دورية للعاملني, والتاأكد من منا�صبة بيئة العمل, وبيان تاأثريها يف �صحة 
العاملني بعد مرور مدة من الزمن.

احلوادث وال�صياع والتلف : من  وامل�صنعة  الأولية  املواد  على  املحافظة   -  2
بها  تهتم  التي  العنا�رش  من  رئي�ًصا  عن�رًشا  يعد  وبعده  الت�صنيع  قبل  الأولية  املواد  على  املحافظة  اإن 

ال�صالمة وال�صحة املهنية ويتم ذلك من خالل تنفيذ الآتي:
املتفجر  ومنها  لال�صتعال  القابل  فمنها  وامل�صنعة  الأولية  املواد  مبوا�صفات  العامل  تعريف  اأ- 

ومنها امل�صع, وذلك لتجنب مخاطر �صوء ا�صتخدامها ونقلها وتخزينها.
اأ�صاليب نقل املواد الأولية وامل�صنعة وتداولها, جتنب  العامل تدريًبا جيًدا على  ب- تدريب 
ا�صتخدام املواد اخلطرة وال�صارة اإذا توافر البديل الأقل �رشًرا, واإل فيجب التعامل مع هذه 

املواد ح�صب اإجراءات ال�صالمة املالئمة.
باإنتاج مواد ح�صب موا�صفات  جـ- اختيار املعدات والآلت والعمليات ال�صناعية الكفيلة 

اجلودة لتقليل تلف هذه املواد واحلد من خ�صارتها.
: والآليات  واملعدات  الآلت  على  املحافظة   -  3

ب�صبب  وذلك  الإ�صابات  اأخطر  من  والآليات  واملعدات  الآلت  مع  التعامل  عن  الناجتة  الإ�صابات  تعد 
التعامل املبا�رش معها, لذا يجب املحافظة على الآلت واملعدات وتركيبها والآليات من خالل تنفيذ الآتي:
ب�صكل �صحيح  وت�صغيلها  وتركيبها  واملعدات  الآلت  نقل  اأثناء  ال�صالمة  اجراءات  اإتباع  اأ- 
على  واحلر�ص   , املن�صاأة  يف  الهند�صي  وتوزيعها  لها,  ال�صانعة  ال�رشكة  تعليمات  ووفق 

نظافتها ونظافة املكان الذي تو�صع فيه.
ب- تدريب العاملني على كيفية عمل الآلت و�صيانتها, وتعريفهم اإجراءات ال�صالمة التي 

ينبغي مراعاتها عند ذلك.
جـ- تاأري�ص الآلت واملعدات كافة التي تعمل بالتيار الكهربائي حلماية العاملني من ال�صعقة 
الكهربائية, وحماية الآلت واملعدات من الأ�رشار الناجمة عن التيار الكهربائي كاحلريق 

وغريه.
العاملني  جتنب  واقية  وحواجز  باأغطية  الآلت  من  ال�صاخنة  اأو  املتحركة  الأجزاء  تزويد  د- 

خطرها.
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املحافظة على بيئة العمل خالية من املخاطر : ُتعدُّ بيئة العمل هي كل ما ُيحيط بالعامل من هواء   - 4
وماء ومواد واأدوات واأجهزة وبناء داخل موقع العمل لذا يجب الأهتمام بها ملعرفة املخاطر 
التي حتيط بالعامل وحتديد طرق الوقاية الالزمة , و�صن�صتعر�ص اأهم املخاطر املوؤثرة ببيئة العمل 

لحًقا.

الأولية  املواد  حول  وحتذيرية  اإر�صادية  لوحات  بتوفري  تلتزم  اأن  موؤ�ص�صة  كل  على  »يجب 
عن  الناجتة  املخاطر  على  تدل  املختلفة  والعمليات  والآلت  امل�صنعة  واملواد  امل�صتخدمة 
من  للوقاية  ال�رشورية  الفنية  التعليمات  يت�صمن  اأن  على  والآلت,  املواد  هذه  مع  التعامل 
الإ�صابات وحوادث العمل. وتعلق هذه اللوحات يف اأماكن بارزة ويف اأماكن العمليات 
املختلفة« - نظام الوقاية وال�صالمة من الآلت واملاكنات ال�صناعية ومواقع العمل رقم 43 

ل�صنة 1998/ املادة رقم 6 ال�صادر عن وزارة العمل .

التقويماإلثراء والتوسع

ارجــع اإلــى املوقــع الإلكــرتوين لإحــدى 
ال�رشكات الأردنية الكربى مثل: الفو�صفات 
وتعــرف  البــرتول,  وم�صفــاة  والبوتا�ــص 
الأ�صاليــب التي تتبعها يف تطبيــق اإجراءات 

ال�صالمة وال�صحة املهنية للعمل فيها.

الأتية:  بامل�صطلحات  املق�صود  و�صح   - 1
ال�صالمــة العامــة , ال�صالمــة املهنيــة , 
ال�صحــة املهنيــة , ال�صالمــة وال�صحــة 

املهنية.
الإنتاج الأ�صا�صية؟ عنا�رش  ما   -  2

3 - اذكر اأهداف ال�صالمة وال�صحة املهنية.
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وسائل تطبيق السالمة والصحة المهنيةثانيًا

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

How to approach Occupational Safety and Health

 يتعرف القوانني والت�رشيعات التي تنظم ال�صالمة وال�صحة املهنية.	•
 يبني و�صائل ال�صالمة وال�صحة املهنية .	•
 يو�صح املفاهيم : احلادث, اإ�صابة العمل, املر�ص املهني.	•
 يتعرف الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة على العامل من حوادث العمل واإ�صاباته.	•

من  بد  ل  �صليم  ب�صكل  ال�صناعية  املن�صاأت  يف  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  مبادئ  ُتطّبق  لكي 
م�صاركة جميع الأفراد العاملني, وذلك  لأن �صالمة الأفراد واملن�صاآت ال�صناعية تخ�ّص العمال 
القوانني  تعرف عن  ماذا   )1-2( ال�صكل  اإلى  بالنظر  الوطني.  املن�صاأة والقت�صاد  واأ�صحاب 

تنظم  التي  والت�رشيعات 
املهنية؟  وال�صحة  ال�صالمة 
الأفراد  من  كل  دور  وما 
العمل  واأ�صحاب  والدولة 
ال�صالمة  و�صائل  تطبيق  يف 
وال�صحة املهنية؟                                                                   

ال�صكل )1-2(

ناق�س مع زمالئك يف املجموعة:
؟ املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  تطبيق  و�صائل  ما   -  1

ما دور الأفراد واأ�صحاب العمل واحلكومة يف تطبيق و�صائل ال�صالمة وال�صحة املهنية ؟  -  2
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اقرأ وتعلم
و�صائل تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية

Occupational•Safety•And•Health  How•to•approach

اإن م�صوؤولية تطبيق تعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية تبداأ من الفرد العامل واإدراكه ملدى اخلطورة 
التي قد يتعر�ص لها يف حال جتاهله لتلك التعليمات.

ول�صمان حتقيق اأهداف ال�صالمة وال�صحة املهنية ل بد من تطبيق الو�صائل الأتية : 
تطبيق القوانني والت�رشيعات التي حتقق اأهداف ال�صالمة وال�صحة املهنية التي اأهمها:  -  1

• على 	 الأردنية  احلكومة  حر�صت  :حيث  الأردنية  والأنظمة  والت�رشيعات  القوانني 
تنظيم العالقة بني العامل و�صاحب العمل وحددت تعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية 
الواجب توافرها يف بيئة العمل للحد من وقوع احلوادث والإ�صابات, ومن اأهم هذه 

القوانني والت�رشيعات والأنظمة:
اأ-قانون العمل الأردين رقم 8 ل�صنة 1996 - وزارة العمل - .

معلومة اإثرائية :
املادة 78 من قانون العمل الأردين وتعديالته ل�صنة 1996م يف الف�صل التا�صع :

1- توفري الحتياطات والتدابري الالزمة حلماية العمال من الأخطار والأمرا�ص التي قد تنجم 
عن العمل وعن الآلت  امل�صتعملة فيه.

2- توفري و�صائل احلماية ال�صخ�صية والوقاية للعاملني من اأخطار العمل واأمرا�ص املهنة كاملالب�ص 
والنظارات والقفازات والأحذية وغريها واإر�صادهم اإلى طريقة ا�صتعمالها واملحافظة عليها 

وعلى نظافتها.
3- اإحاطة العامل قبل ا�صتغاله مبخاطر مهنته و�صبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها, واأن يعلق 
وفق  منها  الوقاية  وو�صائل  املهنة  مخاطر  فيها  تو�صح  وار�صادات  تعليمات  ظاهر  مبكان 

الأنظمة والقرارات التي ت�صدر بهذا ال�صاأن.
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ب- قانون ال�صمان الإجتماعي رقم 1 ل�صنة 2014 – موؤ�ص�صة ال�صمان الأجتماعي-.
جـ - قانون ال�صحة العامة رقم 47 ل�صنة 2008 – وزارة ال�صحة -.

د- قانون املوا�صفات واملقايي�ص رقم 22 ل�صنة 2000 – موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ص
2- التوعية والتثقيف بقواعد ال�صالمة وال�صحة املهنية وتعليماتها، وذلك من 

خالل :

املخاطر  من  احلد  يف  الرئي�صة  الو�صائل  من  يعترب  و  اأ-التدريب 
رب العامل على ت�صغيل  املوجودة يف مواقع العمل, حيث ُيدَّ

الوقاية  معدات  وا�صتخدام  �صليم  ب�صكل  وتخزينها  وتداولها  املواد  نقل  الآلت وطرق 
ال�صخ�صية.

ب- ا�صتخدام اللوحات والن�رشات الإر�صادية, انظر ال�صكل)1-3(
جـ- الإفادة من و�صائل الإعالم املرئية وامل�صموعة واملقروءة, خا�صة املواقع الإلكرتونية التي 

ت�صهم يف ن�رش التوعية والتعريف باأخطار بيئة العمل وتو�صيح كيفية جتنبها.    
تعريف مفاهيم  تتعلق بحوادث العمل:             

:An•Accident اأول : احلادث
�صليمة  غري  عمل  لظروف  نتيجة  م�صبًقا  له  مخطط  وغري  متوقع  غري  حدث  اأي   : باأنه  ويعرف 

وُطرق عمل غري �صليمة؛ ما قد يت�صبب يف وقوع اإ�صابات لالأ�صخا�ص وخ�صائر يف املمتلكات.

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً

4- توفري و�صائل الإ�صعاف الطبي واأجهزته للعمال يف املوؤ�ص�صة وفقًا للم�صتويات التي حتدد 
بقرار من الوزير بعد ا�صتطالع اآراء اجلهات الر�صمية املخت�صة.

ب. ل يجوز حتميل العمال اأي نفقات ترتتب على تنفيذ اأو توفري ما ورد يف الفقرة )اأ( 
من هذه املادة.

ال�صكل )1-3(
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٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً
                            :Nearmiss ثانياً : احلادث الو�صيك
وُيعرف باأنه : اأي حدث غري مخطط له يقع 
نتيجــة لظروف عمل اأو ت�رشفات غري �صليمة 
ولكن دون حــدوث اإ�صابات اأو خ�صائر يف 
املمتلكات.   كما يو�صح ال�صكل )1-4(.               
                                                                             

:Work•Injury  ثالثاً : اإ�صابة العمل
وتعرف باأنها : الإ�صابة النا�صئة عن حادث وقع للموؤّمن عليه ) ال�صخ�ص العامل ( اأثناء تاأديته لعمله 
اأو ب�صببــه مبــا يف ذلك اأي حادث يقع له خالل ذهابه لعمله اأو عودتــه منه �رشيطة اأن يكون الطريق 
الــذي �صلكه م�صاًرا مقبوًل للذهــاب للعمل اأو الإياب منه – قانون موؤ�ص�صــة ال�صمان الأجتماعي 

للعام 2014 .
:  Occupational•Disease رابعاً : املر�س املهني

ويعــرف باأنه :املر�ص الــذي ي�صيب العامل اأثنــاء عمله اأو ب�صبب العمل يف مهنــة محددة نتيجة 
تعر�صــه ملخاطر مهنيــة ذات تاأثري �صار على �صحته. وقد يكون مبا�ــرًشا مثل احل�صا�صية وغري مبا�رش 

مثل فقدان الب�رش نتيجة التوهج.
بيئة  العامل يف  لها  يتعر�ص  التي  العمل  وا�صابات  احلوادث  على  املرتتبة  النتائج  ت�صنيف  وميكننا 

العمل اإلى ما ياأتي:
نتائج مبا�رشة, مثل: اإ�صابات العمل والأمرا�ص املهنية التي ت�صيب العمال بالعجز الكلي اأو   -  1
اأجلزئي , وحالت الوفاة الناجمة عن حوادث العمل املختلفة, كل تلك الأمثلة نتائج مبا�رشة 

لظروف العمل اخلطرة التي افتقرت ل�صرتاطات ال�صالمة وال�صحة املهنية.
- نتائج غري مبا�رشة ذات طابع اقت�صادي وبيئي, حيث تظهر اخل�صائر املادية التي تتكبدها املن�صاة   2
عن  تنتج  التي  املهنية  والأمرا�ص  والإ�صابات  العمل  حوادث  نتيجة  عام  ب�صكل  الدولة  اأو 

ظروف بيئة العمل غري الآمنة , ويظهر ذلك يف اأيام العمل ال�صائعة ) املفقودة(.

ال�صكل )1-4(
حادث عمل غري اآمنحادث و�صيكحادث
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اإلثراء والتوسع

التقويم

املعتمدة  ال�رشوط  اإلى  وتعرف  الجتماعي   ال�صمان  ملوؤ�ص�صة  الإلكرتوين  املوقع  اإلى  ارجع 
لعتبار املر�ص املهني اإ�صابة عمل.

املادة رقم 32 من قانون ال�صمان الإجتماعي, رقم 1 ل�صنة 2014 - موؤ�ص�صة ال�صمان 
الجتماعي:

و�صح املق�صود بامل�صطلحات الآتية : احلادث , اإ�صابة العمل , املر�ص املهني.  -  1
اذكر و�صائل تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية .  -  2

قارن بني النتائج املبا�رشة وغري املبا�رشة للحوادث واإ�صابات العمل.  -  3
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بيئــــة العمل و مخاطرهــــــاثالثًا

 يو�صح مفهوم بيئة العمل .	•
 يذكر اأنواع امللوثات يف بيئة العمل )طبيعية و�صناعية(.	•
 يو�صح مفهوم املخاطر يف بيئة العمل وت�صنيفاتها.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

مــن ال�صعب الق�صــاء على 
م�صكلــة التلّوث نهائّيًا اإّل اأّنه 
مع مرور الوقــت اأ�صبح من 
املمكــن ا�صتخــدام تقنيــات 
تقّلــل من التلوث البيئي دون 
التاأثــري على حيــاة الإن�صان, 
حيث اإّن هناك طرائق لت�صغيل 
التلــوث,  قليلــة  امل�صانــع 
وو�صعت الت�رشيعات من قبل 

احلكومــات لتقليل حدة التلوث البيئي. بالنظــر اإلى ال�صكل  )5-1( ما اأهم عنا�رش البيئة املتاأثرة 
بالتلوث البيئي النا�صئ عن القطاع ال�صناعي؟

ال�صكل )1-5(

The Work Environment And It’s Risks

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة العبارة الآتية :“ ل يوجد عمل من دون مخاطر, ولكنها تتفاوت 
بيئة” ماذا  كل  اإلى  امل�صندة  واملهام  الوظائف  وطبيعة  بها  املحيطة  والظروف  العمل  بيئة  ح�صب 

تعرف عن املخاطر يف بيئة العمل ؟ وما ت�صنيفاتها ؟

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً
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)The•work Environment( اأوًل : بيئة العمل
تعد املحافظة على بيئة العمل اإحدى الأهداف الرئي�صة لتعليمات ال�صالمة وال�صحة املهنية وميكن 

تعريف بيئة العمل: باأنها كل ما هو موجود يف مكان العمل بوجود العامل.
ومن هذا التعريف جند اأن محتويات بيئة العمل كثرية, ميكن ت�صنيفها اإلى: العن�رش الب�رشي, العنا�رش 
العنا�رش  هذه  مع  التعامل  يكون  وعندما  وغريها.  والبيولوجية  والكيميائية  والفيزيائية  الهند�صية 

�صحيًحا فاإن هذا يوؤدي اإلى تدين معدلت حوادث العمل واإ�صاباته , وزيادة اإنتاجية العامل.
وميكن تعريف التلوث )pollution(: باأنه الإ�رشار بنقاء مكونات الطبيعة من ماء وهواء وتربة 

ب�صبب وجود ملوثات يف بيئة العمل . ويف ما ياأتي تو�صيح لأبرز ملوثات عنا�رش البيئة الرئي�صة:
تلوث الهواء : يتلوث الهواء بالغبار والأبخرة والدخان الناجت من حرق الوقود يف امل�صانع   -  1

وكذلك من احرتاق املواد الكيميائية وينتج عن ذلك عدد من الظواهر اأبرزها :

                                                        ال�صكل )1-6(
 اأ- ال�صب��اب الدخ��اين : وهــو خليط من الدخــان وال�صباب الذي يغطي �صمــاء العامل ال�صناعي. 
مــا قد ينتج عنه م�صــكالت �صحية, مثل : اإلتهــاب يف العيون و�صعوبــة يف التنف�ص انظر 

ال�صكل)1-6(
ب-املطر احلم�صي: وينتج من تفاعل ملوثات الهواء الناجتة عن حرق الوقود الإحفوري مع املاء 

املوجود يف الغالف اجلوي؛ لتكوين اأحما�ص قوية تهبط مع ماء املطر.

اقرأ وتعلم

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً
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املاء: وُيعّرف تلوث املاء باأّنه وجود اأّي مواد فيزيائية,  تلوث   -  2
زائدة  بكميات  املاء  يف  )بيولوجية(  حيوية  اأو  كيميائية,  اأو 
انظر  احلية.  بالكائنات  ال�رشر  وتلحق  جودته,  من  ُتغرّي  قد 
من  ال�صادرة  العادمة  ال�صوائل  اإن  حيث   )1-7( ال�صكل 
الثقيلة  واملعادن  الزيوت  على  املحتوية  ال�صناعية  املن�صاأة 

ال�صارة ومركباتها , كالر�صا�ص والزئبق توؤدي اإلى تلوث م�صادر املياه كاملياه اجلوفية ما ي�رش 
بالإن�صان اإ�رشاًرا مبا�رًشا عندما ي�صتخدمها لل�رشب , وقد ت�صبب له �رشًرا غري مبا�رش عند اأكله 
من املزروعات اأو حلوم املوا�صي امل�صقية باملياه امللوثة.                                                                    

الرتبة: هو التغرُيّ العاّم يف  اخل�صائ�ص الطبيعّية )الفيزيائّية, اأو الكيميائّية, او البيولوجّية(  تلوث   -  3
ي ذلك اإلى َفقد الرتبة خل�صوبتها, والتاأثري يف تثبيت عن�رش النيرتوجني الالزم لُنمّو  للرتبة, ويوؤدِّ

النباتات, كما تت�صَبّب يف قتل البكترييا التي ُت�صهم يف حتُلّل املواّد الع�صوّية.
)Work Enviroment Risks( ثانياً : مخاطر بيئة العمل

يتعلق  ما  واإن�صاءاته, ومنها  العمل  يتعلق مبكان  ما  منها  املخاطر  العديد من  اإلى  العامل  يتعر�ص 
مبواد العمل وخاماته ومنتجاته وهناك ما يتعلق بالعمال اأنف�صهم وبطريقة تنظيم العمل يف املن�صاأة 
الب�رشي , مخاطر طبيعية , مخاطر  العن�رش  اإلى مخاطر  العمل. وُت�صّنف هذه املخاطر  اأو مكان 

هند�صية , ومخاطر كيميائية. ويبني ال�صكل )8-1( ابرز مخاطر بيئة العمل .

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً

ال�صكل )1-7(

ال�صكل )1-8(
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التقويماإلثراء والتوسع

امل�صاكل  اأكرب  من  الرتبة  ث  تلُوّ ظاهرة  ُتَعّد 
ي هذه  البيئّية التي ُتواجه العامل؛ حيث توؤِدّ
ر بالكائنات احلّية,  الظاهرة اإلى اإحلاق ال�رشَّ
املختلفة,  الَب�رَشّية  والأن�صطة  والنباتات, 
الإلكرتونية   املــواقــع  ــدى  اإح ــى  اإل ارجــع 

واأبحث عن اأ�صباب تلوث الرتبة.

- و�صح املق�صود بامل�صطلحات الآتية:   1
الرتبة,  تلوث  التلوث,  العمل,  بيئة 

وال�صباب الدخاين ؟
2 - و�صح كيف يكون للمن�صاآت ال�صناعية 

اأثر �صلبي يف تلوث الهواء واملاء والرتبة.
العمل. بيئة  يف  املخاطر  اأبرز  اذكر   -  3
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مخاطر بيئة العمل / مخاطر العنصر البشريرابًعا

 يتعرف املخاطر الب�رشية )العمر, احلالة ال�صحية, احلالة النف�صية, التعب, الجهاد, الإهمال, 	•
الالمبالة, عيوب احلوا�ص, وقلة التدريب واخلربة(.

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

Work Environment Risks / Human Risks

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً

اأدائه  على  للعامل  ال�صيئة  ال�صحية  احلالة  توؤثر 
للمخاطر  يعر�صه  ما قد  العمل  تنفيذ  يف  وكفاءته 
فالعامل املري�ص ي�صعر بالإجهاد ب�صكل اأ�رشع بكثري 
من العمال الأ�صحاء. وبالنظر لل�صكل )9-1 ( ماذا 
تعرف عن مخاطر العن�رش الب�رشي يف بيئة العمل ؟ 

وما ت�صنيفاتها ؟  

العامل املهمل قد يعر�ص نف�صه  الب�رشي فمثاًل  العن�رش  ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة مخاطر 
ثم  اإجراء ال�صيانة, ومن  الواقية عن الآلت عند  ينزع احلواجز  اأكرب وقد  وزمالئه للخطر ب�صكل 

ي�صّغل الآلة “.
اقرأ وتعلم

ال�صكل )1-9(

مخاطر العن�رش الب�رشي :
اإلى املحافظة عليه ولكن يف كثري من الأحيان  الذي نهدف  الأ�صا�ص  الب�رشي هو  العن�رش  يعترب 
يكون هذا العن�رش م�صدر اخلطر الأ�صا�صي, وقد يت�صبب بكوارث ل حتمد عقباها ولي�ص م�صادفة 
اأن نبداأ بالعن�رش الب�رشي بو�صفه اأحد م�صببات احلوادث. وبالرجوع اإلى اإح�صاءات احلوادث وجد 
اأن العن�رش الب�رشي ي�صكل ما ن�صبته %80  تقريًبا من اأ�صباب وقوع احلوادث. اإن تعريف العامل 
مبخاطر العمل وكيفية التعامل معها يوؤدى اإلى اأداء �صليم من العامل جتنًبا لوقوع مثل هذه املخاطر. 

ومن اأبرز العوامل التي تعتمد عليها  مخاطر العن�رش الب�رشي ما ياأتي: 
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1- العمر: 
حيث مينع ت�صغيل الأطفال؛ لأن العمل اخلطر يجب اأن يعتمد على عمال يف اأعمار متو�صطة 

بالإ�صافة اإلى اأن العامل امل�صن ت�صبح رّدة فعله بطيئة لتجنب اخلطر.
- الإهمال والالمبالة:  2

العامل املهمل  يركز اهتمامه على اأ�صياء اأخرى غري العمل؛ مما يعر�صه وزمالءه للخطر ب�صكل 
اأكرب, وميكن اأن يكون تعر�ص زمالئه للخطر اأكرب لأن معظم الأعمال مرتبطة ببع�صها. ومن 
اأثناء ت�صغيل الآلة, و�صع  اإجراء ال�صيانة  الأمثلة على ذلك نزع احلواجز الواقية عن الآلت, 
الأدوات يف غري الأماكن املخ�ص�صة , وقد يقف العامل املهمل يف اأماكن خطرة كاأ�صفل رافعة 
اأو اأر�صية غري ثابتة , قد يوؤدي مزاح اأحد العمال مع زميله اإلى تعر�ص زميله للخطر كالدفع 

بجانب حافة اأو اآلة.
ال�صحية: -احلالة   3

توؤثر احلالة ال�صحية ال�صيئة للعامل يف اأدائه وكفاءته يف تنفيذ العمل الأمر الذي قد يعر�صه للمخاطر 
العطا�ص واملر�ص, عندما يحتاج  اإلى حادث عند  يوؤدي  اآلة دوارة قد  لعامل على  فالر�صح مثاًل 
عمله اإلى جمهود فكري كبري اأو ع�صلي ي�صعره بالإجهاد ب�صكل اأ�رشع بكثري من العمال الأ�صحاء.

النف�صية: -احلالة   4
تلعب احلالة النف�صية ال�صيئة للعامل على ت�صتيت الذهن وعدم الرتكيز ومن ثّم قد يفقد ال�صيطرة 

على اأدوات الإنتاج ما يعر�صه اإلى املخاطر.
اإن احلالة النف�صية ال�صيئة ميكن اأن تكون قبل قدوم العامل للعمل اأو من خالل عدم راحة العامل 

يف عمله اأو نتيجة لتعر�صه ل�صغوط نف�صية من �صاحب العمل وغريه.
-التعب والجهاد:  5

اإن اإرغام العامل على العمل املُ�صني وال�صاق لفرتات طويلة يعر�صه اإلى التعب والإجهاد ما يوؤثر 
على اأدائه ويعر�صه للمخاطر وهذا ي�صتدعي وجود فرتات راحة منا�صبة خالل فرتات العمل.

واخلربة: التدريب   -  6
ُتعّد اخلربة يف العمل من اأ�صا�صيات احلماية من املخاطر, وميكن اأن تكت�صب اخلربة من خالل 

ندوات توعية وحلقات تدريب على العمل جترى للعمال قبل ت�صلمهم العمل.
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التقويماإلثراء والتوسع

ارجع اإلى موقع وزارة العمل وابحث عن 
العمل  قانون  يف  والعطل  الإجازات  نظام 
الأردين , واكتب بحثًا عن الهدف من منح 
الإجازات  اأيام  وعدد  للعمال  الإجازات 
�صاعات  وعدد  للعامل  والعر�صية  املر�صية 

العمل.

1 -و�صح كيف توؤثر احلالة ال�صحية واحلالة 
النف�صية للعامل على اأدائه للعمل. 

مخاطر العن�رش الب�رشي. اأهم  -اذكر   2
اأهمية التدريب للعامل اجلديد قبل  3 -ما 

ت�صلمه العمل؟
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مخاطر بيئة العمل / المخاطر الطبيعية )الفيزيائية(خامًسا

 يتعرف املخاطر الفيزيائية )احلرارة ,الربودة , الرطوبة, الإ�صعاعات , الإ�صاءة , وال�صو�صاء(.	•
  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

Work Environment Risks / Natural Risks

املخاطــر الفيزيائيــة هــي مخاطــر 
ت�صيب العاملني نتيجــة تعر�صهم اإلى 
موؤثرات غــري مالئمة مثــل احلرارة , 
والربودة, ... , ما يوؤدي اإلى اإ�صابتهم 
باأ�ــرشار مختلفــة.  وبالنظــر لل�صكل 
) 10-1( حيــث اإن مناطــق العمل 
البــاردة ُتعد مناطق عمــل اإجبارية ل 
ميكن زيــادة درجــات احلــرارة فيها 

كالــربادات. مــاذا تعرف عن مخاطر الربودة يف بيئة العمل ؟ ومــا طرق الوقاية  من مخاطر 
الربودة ؟   

اقرأ وتعلم

ال�صكل  )1-10(

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة العبارة الآتية: “ ل�صمان �صالمة العاملني ل بد من اإجراء قيا�صات 
دورية للمخاطر الفيزيائية وتوثيقها ومقارنتها يف احلدود امل�صموح بها  “.

املخاطر الفيزيائية )املخاطر الطبيعية(:
ف باأنها كل ما ين�صاأ من اأ�رشار لالإن�صان العامل نتيجة وجود عوامل طبيعية غري محتملة يف  ُتعرَّ
بيئة العمل , مثل احلرارة املرتفعة اأو الربودة اأو الرطوبة اأو الإ�صعاعات اأو ال�صو�صاء اأو الإ�صاءة غري 

املنا�صبة ما يوؤدي اإلى اإ�صابتهم باأ�رشار مختلفة. ومن اهم املخاطر الفيزيائية: 
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 اأ- مخاطر احلرارة  املرتفعة:
ميكننا القول اإن احلرارة  من اأكرث ما يتعر�ص له العمال من اأ�رشار ومخاطر, حيث يتاأثر الإن�صان 
باحلرارة تبًعا لدرجاتها املوؤثرة؛ بحيث تبداأ هذه التاأثريات باإ�صطرابات تنف�صية وع�صبية و�صعور 
اأعرا�صها التعرق ال�صديد,  اأي�صا الإجهاد احلراري وهو حالة  ت�صمل  بال�صيق ومن التاأثريات 
و�رشعة النب�ص نتيجة ارتفاع درجة حرارة اجل�صم. ويعترب الإجهاد احلراري واحًدا من ثالثة 
ال�صم�ص  و�رشبة  اأخفها,  تعترب  التي  احلرارية  الت�صنجات  مع  باحلرارة,  عالقة  لها  متالزمات 
التي تعترب ا�صدها, لذا يجب اخذ الحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل, واللتزام 
بامل�صتويات املاأمونة لدرجات احلرارة التي ميكن العمل �صمنها دون حدوث اإ�رشار بالعاملني 

ويجب اأن تتنا�صب مع طبيعة العمل ومقدار اجلهد املبذول .
• اإن اأف�صل درجة حرارة لبيئة العمل هيo 21 م مع رطوبة ن�صبية يف حدود 40%.	

طرق الوقاية من مخاطر درجة احلرارة :
1- اإجراء تقييم لدرجات احلرارة املوؤثرة يف ظروف بيئة العمل, وعمل قيا�صات دورية .

2- اإبعاد العاملني امل�صابني باأمرا�ص القلب والكلى عن العمل يف الأماكن ذات احلرارة العالية.
3- التوعية ال�صحية للعمال و تقدمي كميات من ال�صوائل والأقرا�ص التي حتتوى على اأمالح معدنية 

لتعوي�ص ما يفقده اجل�صم من �صوائل واأمالح نتيجة التعر�ص للحرارة.
4- توفري اأماكن ذات ظروف مالئمة للعمال لق�صاء فرتات راحة.

5- عمل نظام لتبادل العاملني الذين يتعر�صون للحرارة يف اأماكن عملهم فمثاًل تعمل جمموعة اأمام 
الأفران ثم تنقل للعمل داخل امل�صاغل وتعمل جمموعة امل�صاغل امام الفران لنقلل تعر�صهم 

للحرارة.                                                              
ب- مخاطر الربودة :

اإذا نق�صت درجة احلرارة فاإن ج�صم الإن�صان يولّد الطاقة احلرارية لغر�ص املحافظة على  اأما 
ثبات درجة حرارة املركز الع�صبي يف الدماغ ل�صمان �رشيان الدم اإلى اأجزاء اجل�صم واأطرافه 
تنخف�ص,  ج�صمه  حرارة  درجة  فاإن  طويلة  فرتة  باردة  عمل  لبيئة  العامل  تعر�ص  فاإذا  كافة, 
الأوعية  تتقل�ص  الآتي:  ال�صكل  على  ج�صمه  يف  وظيفية  تغريات  حدوث  اإلى  ذلك  ويوؤدي 
وال�صعريات الدموية يف اجللد والأطراف؛ ما ينتج عنه نق�ص يف كمية الدم التي ت�صل اجللد 
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اأو املنطقة املعر�صة للربودة وقد ي�صبب جتمًدا يف الع�صو ومن ثّم موت الأن�صجة وحتدث حالة 
ت�صمى )الغرغرينا( ما قد يف�صي اإلى فقدان ذلك الع�صو,واإذا انخف�صت درجة حرارة ج�صم 
الإن�صان عن)o 37 م ( اإلى )28oم( فاإنه يفقد الوعي وي�صاب بعجز يف القلب ويتعر�ص اإلى 

املوت اإذا مل يعالج فوراً بو�صعه يف حمام حار اأو دافئ من اأجل رفع درجة حرارة ج�صمه.
طرق الوقاية من مخاطر الربودة :

اإن مناطق العمل الباردة مناطق عمل اإجبارية ل ميكن زيادة درجات احلرارة فيها بو�صائل كالربادات 
لذا حفاًظا على �صحة العمال و�صالمتهم املهنية نلجاأ اإلى:

1- ارتداء املالب�ص الواقية من الربودة .
2- تاأمني غرف و�صيطة بني الغرف املنخف�صة درجة احلرارة واجلو اخلارجي.

3- اإختيار الغرف الغرف الباردة ذات اأقفال �صهلة الفتح من الداخل.
4- اإعطاء العمال ال�صوائل دافئة لرفع درجة حرارة اجل�صم.

مخاطر الرطوبة :
اإلى  بالإ�صافة  املاء  بخار  من  الهواء  يحمله  ما  كمية  هي  الرطوبة: 
مكوناته الأخرى. وقد تكون الرطوبة عاماًل اأ�صا�صيًّا يف بع�ص ال�صناعات 
ال�صناعات  التربيد وكذلك  واأعمال  واملرطبات  الثالجات  مثل �صناعة 
ال�صكل  وغريها  .انظر  والت�صخني  للحرارة  م�صادر  على  حتتوي  التي 
                                                                                        .)1-11(

ويوؤدي ارتفاع ن�صبة الرطوبة يف بيئة العمل, خا�صة عند ثبوت درجات احلرارة اإلى اإعاقة الإن�صان 
عن القيام بعمله و�صعوره بالتعب والإرهاق ال�رشيع  وذلك نتيجة ارتفاع احلرارة الداخلية للج�صم 
وعدم تبخر العرق عن �صطح اجللد وهذا ما يعرف بال�صدمة احلرارية كما وحُتدث الرطوبة الزائدة 
اأو  اجل�صم  بلل  من  اأو  اجلو  زيادة رطوبة  نتيجة  واآلًما ع�صبية وذلك  تنف�صية وروماتزمية  اأمرا�صًا 
املالب�ص ويبني اجلدول )1-1( اأبرز التاأثريات على العاملني عند درجات احلرارة املختلفة وكميات 

الرطوبة الن�صبية املختلفة .            

ال�صكل )1-11(
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اجلدول )1-1( تاأثريات درجة احلرارة والرطوبة على الن�صان

التاأثرياتالرطوبة الن�صبيةدرجة احلرارة

21

راحة تامة40
العمل ب�صعوبة75
ال�صعور بالإجهاد85
تعب وعدم راحة91

24

عدم ارتياح65
تعب �صديد80

ا�صتحالة القيام باأعمال �صعبة100

30

العمل من دون تعب25
اإمكانية العمل50
ارتفاع يف حرارة اجل�صم80

اجلدول )1-1(
مخاطر الإ�صعاعات :

اأو  )حرارية  الطاقة  اأنواع  من  نوع  اأنها  الإ�صعاعات  وتعرف 
�صوئية اأو كهربائية اأو ذرية ( وت�صنف كما ياأتي :                    

                                                                            
والنار  ال�صم�ص  عن  ت�صدر  التي  احلرارية:  الإ�صعاعات   -  1

واملعادن املن�صهرة, وت�صبب اأذًى للعينني.
بع�ص  وعن  ال�صم�ص  اأ�صعة  عن  وتنتج  البنف�صجية(:  فوق  )الأ�صعة  ال�صوئية  فوق  -الإ�صعاعات   2  
امل�صابيح الكهربائية, ولها تاأثري مطهر وت�صتخدم يف ال�صناعة لتعقيم املياه اأو املواد الغذائية املحفوظة.

الإ�صعاعات الذرية : تتفاوت يف قوة نفاذها واخرتاقها جل�صم الإن�صان, وت�صبب التهابات ج�صيمة   -  3
والبي�صاء  احلمراء  الدم  كريات  يف  ا  ونق�صً واملفا�صل  والعظام  الأظافر  ,وتاآكل  والأ�صابع  اليدين  يف 

ا وراثية وعقم, وغري ذلك. انظر ال�صكل )1-12(. وحدوث �رشطانات مختلفة يف اجل�صم واأمرا�صً

ال�صكل )1-12(
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طرائق الوقاية من مخاطر الإ�صعاعات ال�صارة:
1-اإجراء الفح�ص الطبي الدوري ال�صهري للعمال املعر�صني لهذه الإ�صعاعات.

2-تخزين املواد امل�صعة ونقلها وا�صتعمالها وفق مبادئ ال�صالمة.
3-توفري اأجهزة قيا�ص م�صتويات الأ�صعة ال�صارة يف بيئة العمل, والتاأكد اأنها يف احلدود امل�صموح 

بها.
4-توعية العاملني باأخطار الأ�صعة وكيفية الوقاية منها, وارتداء معدات الوقاية ال�صخ�صية.

5-عزل مناطق الإ�صعاعات بوا�صطة القواطع الر�صا�صية وغريها من املعادن التي ل تخرتقها الأ�صعة.
ه� .مخاطر الإ�صاءة :

الإ�صاءة  جودة  قيا�ص  وميكن  معينة,  م�صاحة  على  ال�صاقط  ال�صوء  كمية  باأنها  وتعرف  الإ�صاءة: 
با�صتخدام الفوتومرت, ووحدة قيا�ص الإ�صاءة هي )لوك�ص(.

وتنق�صم الإ�صاءة ح�صب م�صادرها اإلى ق�صمني:
اأن الإ�صاءة الطبيعية جمانية و�صحية اإل اأنها ل تكون منتظمة اأكرث الأحيان  اإ�صاءة طبيعية: رغم   - 1

ما يوؤثر على الأعمال التي تتطلب دقة معينة.
الإ�صاءة. اأجهزة  عن  ناجتة  وهي  �صناعية:  اإ�صاءة   -  2

طرق الوقاية من مخاطر الإ�صاءة:
يجب توفري الإ�صاءة املنا�صبة لنوع العمل الذي جترى مزاولته �صواء كانت اإ�صاءة طبيعية اأو �صناعية 

ومراعاة الأمور الآتية:
متجان�صًا  توزيعًا  ال�صوء  بتوزيع  الطبيعية  الإ�صاءة  وفتحات  واملناور  النوافذ  توزيع  ي�صمح  1-اأن 
واأل  دائمة  ب�صفة  واخلارج  الداخل  من  نظيفًا  زجاجها  ويكون  العمل,  اأماكن  على  منتظمًا 

يكون محجوبًا باأي عائق.
2-اأن تت�صمن م�صـادر ال�صوء الطبيعي اأو ال�صناعي اإ�صاءة متجان�صة, واأن ُتتخذ الو�صائل املنا�صبة 

لتجنب الوهج وال�صوء املنعك�ص.
3-ارتداء معدات الوقاية ال�صخ�صية, مثل: النظارات اخلا�صة باأعمال اللحام والقطع وغريها.

4-ا�صتخدام األوان الدهانات املنا�صبة التي ت�صاعد على توفري الإ�صاءة املنا�صبة.
5-البتعاد عن و�صع حواجز اأو معدات اأو اأثاث يوؤدي اإلى تقليل الإ�صاءة.



31

و - مخاطر ال�صو�صاء:
تعرف باأنها: خليط من املوجات ال�صوتية التي تنت�رش يف بيئة العمل, حيث توؤثر يف ن�صاط العاملني 
وتقلل من اإنتاجيتهم, بالإ�صافة اإلى ما حتدثه على املدى الطويل من �صعف تدريجي يف قوة ال�صمع 

ورمبا ينتهي اإلى ال�صمم الكامل.
اإذا زادت �صدة ال�صوت عن 85 دي�صيبل للعامل ملدة ثماين �صاعات خلم�صة ايام متتالية فيجب اتخاذ 

الإجراءات الالزمة للوقاية الالزمة من مخاطر ال�صوت.
طرق الوقاية من مخاطر ال�صو�صاء:

1- منع ال�صو�صاء من م�صدرها عن طريق حت�صني ت�صميم املاكينات والأجهزة.
واملواد  العازلة  احلوائط  بوا�صطة  ال�صو�صاء,  ت�صدر عنها  التي   ) )امل�صاغل  العمل  اأماكن  2-عزل 

املا�صة لل�صوت يف الأ�صقف واجلدران.
3-توفري اأجهزة قيا�ص م�صتوى ال�صو�صاء يف بيئة العمل, والتاأكد من اأنها يف احلدود امل�صموح بها.

4-تقليل الذبذبات برتكيب املاكينات على قواعد مطاطية ما�صة لالهتزاز .
5-ا�صتخدام معدات الوقاية ال�صخ�صية للعمال مثل ) �صدادات الأذن - اأغطية الأذن(.

6-اإجراء الفح�ص الطبي الدوري ال�صهري للعمال املعر�صني لل�صو�صاء.

التقويماإلثراء والتوسع

على  البحث  محركات  اإلىاإحدى  ارجع 
فيزيائية  مخاطر  عن  واأبحث  الإنرتنت 
مهنتكم  يف  تواجهكم  اأن  ميكن  اأخرى 
امل�صتقبلية , وناق�صها مع زمالئك باإ�رشاف 

املعلم.

اأهم املخاطر الفيزيائية. اأذكر   -  1
احلرارة  من  كل  توؤثر  كيف  و�صح   -  2
املرتفعة , الرطوبة , والإ�صعاعات على 

اأداء العاملني.
3 - ما  طرائق الوقاية من مخاطر ال�صو�صاء.
4 - اكتب �صعورك عند زيارتك لإحدى 

املناجر.
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مخاطر بيئة العمل / مخاطر الكهرباءسادًسا

 يتعرف مخاطر الكهرباء وطرق الوقاية منها.	•
  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

Work Environment Risks / Electrical Risks

اقرأ وتعلم

للوقايــة من مخاطــر الكهرباء يو�صــى بت�صغيل 
الدوائر الكهربائية بوا�صطــة اليد الي�رشى ولي�صت 
اليد اليمنى حتى ُيبعــد الوجه عن ال�رشر والفرقعة 
فى حال حدوثها,كذلك ف�صل جميع الأحمال من 
الدائــرة الكهربائية قبل ت�صغيلها, وبالنظر لل�صكل 
) 13-1(  ماذا تعرف عن مخاطر الكهرباء ؟ وما 

طرق الوقاية من هذه املخاطر؟
ال�صكل )1-13(

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة وباإ�رشاف املعلم الن�ص الآتي: »يف حالة اإ�صابة اأي �صخ�ص ب�صدمة 
كهربائية يجب عدم مالم�صته على الإطالق والقيام اأوًل بف�صل التيار الكهربائي ومن ثم اإبعاده عن 
م�صدر التيار الكهربائي بوا�صطة لوح من اخل�صب اجلاف اأو اأي مادة عازلة اأخرى, وبعدها يتم 
اإجراء الإ�صعاف الأويل )اإذاكان ال�صخ�ص مدرًبا على ذلك( وي�صمل التنف�ص ال�صطناعي لل�صخ�ص 

امل�صاب اأو نقله اإلى امل�صت�صفى«.
و�صح ما املق�صود بال�صدمة الكهربائية, وبِّني اأ�صباب حدوثها.

مخاطر الكهرباء:
تعترب الكهرباء من اأهم م�صادر الطاقة والقوى املحركة وت�صتخدم يف معظم اأوجه احلياة, ولكن 
على الرغم من الفوائد الكثرية للكهرباء , اإل اإنها لها بع�ص املخاطر على الإن�صان وعلى املمتلكات, 
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اإذا مل ت�صتخــدم ح�صب الأ�صول الفنية 
ال�صليمــة وح�صب تعليمــات ال�صالمة 
اخلا�صــة بها , حيــث اإّن اأي تهاون يف 
اتخــاذ احتياطيات الأمــان وال�صالمة 
اخلا�صــة بالكهربــاء قــد يــوؤدى اإلــى 
وللمن�صاآت. لالأفراد  حوادث ج�صيمة 

انظر ال�صكل )1-14(
�صنفت املخاطر الكهربائية ح�صب تاأثريها اإلى �صنفني رئي�صني:

1-مخاطر توؤثر على الإن�صان :
يت�صبب مرور التيار الكهربائي يف ج�صم الإن�صان نتيجة مالم�صته لأجزاء حاملة للتيار يف اإحداث 
اآثار خطرية على الإن�صان لأن للتيار الكهربائي اآثاًرا حرارية قد ت�صبب احلروق واآثاًرا كيميائية قد 
تت�صبب يف حتليل الدم واخلاليا الع�صبية , وينتج عن ذلك الآتي :                                                                                   
اأ- ال�صدمة الكهربائية : وحتدث عند حدوث ات�صال بني اأي جزء من اجل�صم مع م�صدر كهربي مما 
ي�صبب مرور تيار كهربائي كاٍف من خالل اجللد, الع�صالت, اأو ال�صعر )يف الإن�صان(, وعادة 
ن�صتخدم تعبري“ال�صدمة الكهربائية”لو�صف التعر�ص للكهرباء,  يعتمد مدى تاأثري �صدة الإ�صابة 

بال�صدمة الكهربائية يف ج�صم الن�صان على:
• �صدة التيار املار ونوعه باجل�صم )فالتيار الثابت اأقل تاأثرياً من التيار املرتدد(.	
• مدة �رشيان التيار يف اجل�صم , فكلما زادت مـدة �رشيان التيار يف اجل�صم زاد تاأثريه ال�صار.	
• الع�صو الذي ي�رشي فيه التيار فاجلهاز الع�صبي والقلب اأكرث الأع�صاء تاأثراً بالكهرباء.	
• درجة رطوبة اجللد.	
• )احلالة 	 ح�صب  لآخر  �صخ�ص  من  تختلف  حيث  الكهرباء  لتاأثري  ال�صخ�ص  مقاومة  مدى 

ال�صحية والوزن وال�صن وكذلك اجلن�ص (.
ب- احلروق:حتدث عندما يلم�ص الإن�صان الأ�صالك اأو املعدات الكهربائية  نتيجة ال�صتخدام اخلاطئ 

اأو اأثناء ال�صيانة  وعادة ت�صيب هذه احلروق اليدين.

ال�صكل )1-14(
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ج�- انبهار العني: ينتج عن ال�صدمة الكهربائية فتحدث عتامة يف العد�صة نتيجة لدخول التيار املبا�رش 
اأو �رشيانه وينتج عن تعر�ص العني للومي�ص الكهربائي.

واملمتلكات: املن�صاآت  يف  توؤثر  مخاطر   -  2
ويف هذه احلالة قد حتدث انفجارات وحرائق اأو تلف باملعدات, ب�صبب �صوء ا�صتخدام الكهرباء 
ولقد دلت الإح�صائيات على اأن اأ�صباب احلوادث الناجمة عن ا�صتعمال الكهرباء تنح�رش يف الآتي:

اأ- احلمل الزائد, ق�صور الدائرة.
ب- ا�صتعمال معدات اأو اأدوات كهربائية تالفة.

جـ- �صوء ال�صتعمال للمعدات والأدوات الكهربائية.
د- مل�ص اأجزاء مكهربة.

طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء:

يجب اأن ُتنّفذ التمديدات الكهربائية على اأيدي فنيني مخت�ص�صني يف جمال الكهرباء واأن   -  1
تكون هذه التمديدات مطابقة للموا�صفات واملقايي�ص الردنية.

2- يجب اأّل جترى اأية �صيانة اأو تركيبات يف الأجهزة الكهربائية اإل بعد ف�صل التيار الكهربائي 
من القاطع الرئي�ص يف لوحة التوزيع الكهربائية.

3- يجب عدم حتميل اأي مقب�ص كهربائي زيادة عن حده وعند مالحظة اأي �صخونة يف املفاتيح اأو 
التو�صيالت الكهربائية اإبالغ الفني املخت�ص.

احلالت  يف  التيار  لقطع  الكهربائي  احلمل  مع  تتنا�صب  التي  الكهربائية  قواطع  ا�صتخدام   -4
ال�صطرارية و يف حالة حدوث متا�ص كهربائي.

التيار  خطر  من  الواقية  املعدات  ا�صتخدام  وكذلك  جيًدا  املعزولة  اليدوية  العدد  ا�صتخدام   -5
الكهربائي كالقفازات والأحذية املطاطية.

6- يجــب عمــل اأر�صيات عازلــة اأمام لوحــات التوزيــع الكهربائيــة وخلفها من مــواد عازلة 
)الكاوت�صوك(.

7- ف�صل التيار الكهربائي عن الأجهزة واملعدات عند انتهاء العمل.
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التقويماإلثراء والتوسع

تعتــرب الكهربــاء اأكــرث الأ�صبــاب ال�صائعة 
حلدوث احلرائق  �صواء يف املنازل اأو اأماكن 
العمــل  وال�صبــب الرئي�ــص حلدوثهــا هو 
ال�صتخــدام اخلاطئ للمعــدات والأجهزة 
الو�صــالت  تعتــرب  الكهربائيــة  وكذلــك 
ذات املقاومة العالية هــي امل�صدر الرئي�صي 
لال�صتعال لذا يجب عند اختيار الو�صالت 
الكهربائية مراعــاة اأن تكون النوعية ذات 
قدرة كهربائيــة منا�صبة لالحمال املطلوبة.  
ارجــع اإلىاإحدى محــركات البحث على 
الإنرتنــت وابحث عــن م�صببات حدوث 
احلرائــق  وانــدلع  الكهربائــي  التما�ــص 
يف بع�ــص املن�صــاآت ال�صناعيــة, بنــاًء على 
اإح�صائيات مديرية الدفاع املدين, وناق�صها 

مع زمالئك باإ�رشاف املعلم.

1 - ما طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء؟
عليها �صدة  تعتمد  التي  العوامل  ما   -  2

الإ�صابة بال�صدمة الكهربائية؟
3 - ما ت�رشفك اإذا �صاهدت �صخ�صًا تعر�ص 

اإلى �صدمة كهربائية؟
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مخاطر بيئة العمل / المخاطر الكيميائيةسابًعا

 يتعرف املخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها.	•
  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

Work Environment Risks / Chemical Risks

٥-٤١-٣١-١

٧-٦١-١

١٥-١

٨-١

٩-١

SAFETY FIRST

السالمه أوالً

للوقايــة من املخاطر الكيميائية يجب توعية العاملــني باأخطار املواد الكيميائية املوجودة يف 
بيئة العمل, ول بد من تعريفهم اإلى ال�صارات التحذيرية املثبتة على عبواتها ومعنى كل �صارة 
وبالنظر اإلى ال�صكل )15-1( ماذا تعرف عن مخاطر املواد الكيميائية ؟ وما طرق الوقاية 

من هذه املخاطر  ؟

ال�صكل )1-15(

استكشف

زر مخترب الفيزياء يف مدر�صتك )اإن وجد( وباإ�رشاف املعلم وتعرف املواد الكيميائية املوجودة يف 
املخترب واإلى ال�صارات التحذيرية املثبتة على عبواتها وطرق ت�صنيفها وتخزينها وطرق الوقاية من 

مخاطرها. 
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اقرأ وتعلم

املخاطر الكيميائية :
املواد  وتختلف  واأعقدها,  ال�صناعة  �صعوبة يف  العمل  مخاطر  اأكرث  من  الكيميائية  املخاطر  تعترب 

على  تاأثريها  يف  املتداولة  اأو  امل�صتخدمة  الكيميائية 
وتركيبها  نوعها  بح�صب  لها  املعر�صني  العاملني 
غازية,  اأو  اأو �صلبة  �صائلة  الطبيعية  الكيميائي وحالتها 
واملواد الكيميائية تاأتي خطورتها ما حتدثه من اأمرا�ص 
مهنية, ثم ما ت�صببه للعاملني من انخفا�ص يف قدراتهم 
الذهنية والبدنية نتيجة هذه الأمرا�ص ما يجعلهم عر�صة 

لالإ�صابات واحلوادث. انظر ال�صكل )1-16(.  
         

وميكن ت�صنيف اأى مادة باأنها مادة خطرة اإذا كانت مدرجة �صمن ك�صوف املواد امل�صنفة خطرة 
ح�صب الت�رشيعات الدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة.

اخلطورة البيئية للمواد الكيميائية: هي الآثار التخريبية املبا�رشة اأو املتاأخرة الناجمة عن مخلفات املواد 
النباتي,  املياه,  الغطاء  )الرتبة,  العامة  البيئة  عنا�رش  على  والغازية(  )ال�صائلة وال�صلبة  الكيميائية 

احليوان, الغالف اجلوي(.
طرق الوقاية من اأخطار املواد الكيميائية:

توفري الحتياطات الالزمة لوقاية العاملني من اأخطار التعر�ص للمواد الكيميائية امل�صتخدمة   -  1
او التي تت�رشب اإلى بيئة العمل كالغازات والأبخرة والتربة وما قد يوجد يف بيئة العمل من �صوائل 

واأحما�ص وغريها, بحيث ل تزيد عن احلدود املاأمونة.
للمخاطر  يعر�صهم  بعمل  التحاقهم  عند  العمال  على  البتدائي  الطبي  الفح�ص  اجراء   -  2
تعر�صهم  عند  ب�صدة  العمال  على  توؤثر  كامنة  اأو  ظاهرة  مر�صية  حالة  اأية  الكيميائية, لكت�صاف 

للملوث الكيميائي.
اإجراء الفح�ص الطبي الدوري على العمال املعر�صني للمخاطر الكيميائية لكت�صاف اأي   -  3

ال�صكل )1-16(
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مر�ص مهني مبكراً نتيجة التعر�ص لها والتاأكد من ا�صتمرار لياقة العمال الطبية لطبيعة العمل.
توفري الو�صائل الفنية الفعالة للوقاية من املواد الكيميائية ال�صارة مثل:  -  4

اأ- اأن ُي�صتبدل بالعمليات ال�صناعية التي ت�صتخدم مواّد �صارة بال�صحة, اأخـرى غري �صارة اأو 
اأقل �رشراً.

العمال  عدد  لتقليل  بها  خا�صة  اأماكن  فى  بال�صحة  ال�صارة  ال�صناعية  العمليات  عزل  ب- 
املعر�صني مع اإعداد و�صائل الوقاية لهذا العدد القليل من العمال.

جـ- ا�صتخدام املاكينات املقفلة متامًا والتي ل ينتج عن ا�صتعمالها اأي �صوائب ول حتتاج ملالم�صة 
العاملني ملكان ال�رشر كلما اأمكن ذلك.

د- ا�صتخدام طرق الرت�صيب اأو الرتطيب للتخل�ص من الأتربة اأو الأدخنة ال�صارة.
هـ- ا�صتخدام التهوية �صواء كانت تهوية عـامة اأم تهوية مو�صعية بجوار مكان ت�صاعد 

الغازات والأبخرة اأو الأدخنة اأو الأتربة ال�صارة لتجميعها والتخل�ص منها قبل اأن ت�صل 
اإلى محيط تنف�ص العمال .

و- توفري معدات الوقاية ال�صخ�صية للعاملني, والتي تتنا�صب مع طبيعة العمل الذي يقومون 
به وان تكون مطابقة للموا�صفات الفنية لذلك.

ز - عدم ا�صتخدام حوا�ص اللم�ص اأو ال�صم اأو التذوق يف متييز املواد الكيميائية.

التقويماإلثراء والتوسع

بالرجــوع اإلــى اأحــد املواقــع الإلكرتونية 
املخت�صــة باملخاطر الكيميائيــة تعرف اإلى 
ُتثبَّت  املل�صقات التحذيرية الدوليــة والتي 
على حاويات املــواد الكيميائية, وناق�صها 

مع زمالئك باإ�رشاف املعلم .

1 - و�صح كيف ُت�صنف املادة الكيميائية 
باأنها مادة خطرية.

للمواد  البيئية  باخلطورة  نق�صد  ماذا   -  2
الكيميائية.

الوقاية من  اذكــر خم�ًصــا من طرق   - 3
املخاطر الكيميائية.

البتدائي  الطبي  الفح�ص  بني  قــارن   - 4
والفح�ص الطبي الدوري للعاملني.



39

مخاطر بيئة العمل / المخاطر الميكانيكية والطرق اآلمنة للتخزينثامنًا

يتعرف املخاطر امليكانيكية  وطرق الوقاية منها.	•
يذكر الو�صائل والطرائق ال�صليمة يف اأعمال التخزين ) الداخلي واخلارجي(.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

Work Environment Risks / Mechanical Risks And Safety Methods For Storage

اقرأ وتعلم

ُتعــّد العمليــات والآلت امليكانيكيــة م�صدر 
ملخاطــر كثــرية علــى العاملــني, اإذ تنجم عنها 
ن�صبة كبــرية من الإ�صابات التــي ت�صبب عجًزا 
جزئيًّا اأو عجًزا كليًّا  وبالنظر لل�صكل )1-17( 
ماذا تعرف عن املخاطر امليكانيكية؟ وما طرق 

الوقاية من هذه املخاطر؟

ال�صكل )1-17(

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة وباإ�رشاف املعلم طبيعة املخاطر التي يتعر�ص لها العاملون يف م�صاغل 
ميكانيك ال�صيارات وم�صاغل اخلراطة وم�صاغل ت�صكيل املعادن واحلدادة وم�صاغل النجارة,  وما 

طرق تفادي هذه املخاطر؟ 

اأوًل : املخاطر امليكانيكية:
امل�صتخدمة,  اليدوية  والعدد  والآليات  واملعدات  ال�صناعية  الآلت  عن  تنجم  التي  املخاطر  هي 
وت�صكل ن�صبة ل ي�صتهان بها من احلوادث ال�صناعية وحيث اإن هذه الإ�صابات قد ت�صبب عجًزا 

ا للعمال. ومن اهم اأ�صباب املخاطر امليكانيكية ما ياأتي: جزئيًّا اأو دائمًّ
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1 - اأنظمة   ت�صغيل  على  امل�صبق  التدريب  لعدم  نتيجة  واملاكينات,  الآلت  مع  اخلاطئ  التعامل 
احلماية وال�صالمة لهذه الآلت.

2 -  اإزالة اأنظمة ال�صالمة واحلماية مثل: احلواجز الواقية و الكوابح والقواطع الكهربائية  عن هذه  
الآلت.

3 - عدم توفر العدد اليدوية واملعدات الالزمة للعمل, وعدم ا�صتخدام الأداة املنا�صبة يف العملية  
املخ�ص�صة لها.

4 - عدم اإجراء ال�صيانة الدورية لالآلت ما يف�صي اإلى عطب اأجزائها املتحركة وتطايرها ووقوع  
احلوادث.

طرق الوقاية من املخاطر امليكانيكية:
تتم الوقاية من املخاطر امليكانيكية من خالل اللتزام بالإجراءات الآتية:

1 - ت�صغيل الآلت واملاكينات بطرق اآمنة من قبل فنيني مدربني ب�صكل جيد على ا�صتخدامها. 
2 - العتناء ب�صيانة الآلت ونظافتها, واإ�صالح الأعطال فوراً ومن دون تاأخري, مع اإزالة الأجزاء  

التالفة وقطع الغيار التي ا�صتبدلت واأزيلت عن الآلت.
3 - ا�صتخدام العدد اليدوية املنا�صبة يف اأعمال ال�صيانة والإ�صالح ويجب اإعادة هذه العدد اإلى  

مكانها وعدم تركها على املاكينات اأو على الأر�ص بعد النتهاء من العمل.
4 - توفري احلواجز الواقية على الآلت التي توفر احلماية للعامل جّراء مالم�صته لالأجزاء الدوارة  

واخلطرة يف تلك الآلت.
5 - اأو   اآمنة حول التجهيزات واملعدات ت�صمح مبرور العمال ول تعوق العمل,  ترك م�صافات 

عمليات ال�صيانة.
6 - مطابقة التجهيزات واملعدات امل�صتخدمة يف اأماكن العمل ملوا�صفات الأمن وال�صالمة . 
7 - من   للوقاية  ال�صالمة  اإجراءات  تبني  واملعدات  التجهيزات  بجوار  اإر�صادية  لوحات  و�صع 

اأخطارها.
ثاني���اً : التخزين يف املن�صاآت ال�صناعية:

يعرف التخزين باأنه �صيا�صة �صمان املواد وتاأمينها وا�صرتدادها عند احلاجة اإليها لالإنتاج, بال�رشوط 
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واملوا�صفات املطلوبة من حيث النوع والكمية والزمان واملكان, كما اأن اأهم اأغرا�ص التخزين هو 
توفري اجلهد والوقت حتقيقًا لأكرب فائدة ممكنة.انظر ال�صكل )1-18(.

ال�صكل )1-18(

اأنواع امل�صتودعات :
هناك اأنواع كثرية للم�صتودعات, ح�صب جمال املن�صاأة, فمنها :

1-  مخازن العدد وقطع الغيار وتكون بها العدد وقطع الغيار الالزمة للم�صنع: مثل املحركات  
واملولدات وال�صالمل والأرفف وغريها.

2-  مخازن الوقود  ويتوفر فيها الوقود الالزم ل�صيارات النقل اأو ت�صغيل الآلت على �صبيل املثال. 
3-  مخازن املواد اخلام وتكون قريبة من مناطق الإنتاج حيث يتوفر بها املواد الأولية التى ت�صتخدم  

يف ق�صم الإنتاج: مثل احلديد والزجاج والأخ�صاب.
4- التي   املواد  من  وغريها  والورق  والكراتني  البال�صتيك  مثل  والتعبئة  التغليف  مواد  مخازن   

ت�صتخدم فى عملية التغليف.
الو�صائل والطرائق ال�صليمة يف التخزين:

ت�صنيف املواد ح�صب طبيعتها وخ�صائ�صها, وتنفيذ التعليمات املكتوبة على الطرود اخلا�صة   -  1
بها ويجب مراعاة جتان�صها عند التخزين.
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و�صع املواد املخزنة على قوائم واأرفف معدنية حلمايتها من التلف.  -  2
الكهربائية التي ل حتدث �رشر باأماكن تخزين املواد التي ينبعث  املفاتيح والو�صالت  ا�صتخدام   - 3

منها اأبخرة مع العناية بالتهوية امل�صتمرة حتى ل ترتاكم الأبخرة .
توفري ال�صالمل املاأمونة ل�صتخدامها لتخزين املواد اأو تناولها من على الأرفف.  -  4

توفري معدات الوقاية ال�صخ�صية للعاملني والتي تتنا�صب مع طبيعة العمل الذي يقومون به   -  5
للحفاظ عليهم من اإ�صابات العمل.

6 -اإجراء ال�صيانة الدورية لأجهزة الإطفاء ومعداتها املوجودة باملخازن وتعليقها يف اأماكن ظاهرة 
ي�صهل الو�صول اإليها .

ب�صفة م�صتمرة. واحل�رشات  القوار�ص  -مكافحة   7
تقارير ال�صالمة اخلا�صة باملواد الكيميائية  املنتجة  يف  ال�رشكة  من  الواردة  التعليمات  مراعاة   -  8

)MSDS( عند تخزين املواد الكيميائية .
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التقويماإلثراء والتوسع

يظهر ال�صكل ) 19-1(  نظام التحكم بوا�صطة 
 :Two•Hand•Control اليدين الثنتني
ال�صغط  بوا�صطة  اإل  الآلة  ل  ُت�صغَّ ل  بحيث 
اإدخال  عدم  ل�صمان  اثنني  مفتاحني  على 

العامل ليديه فى منطقة اخلطر.
على  البحث  محركات  اأحد  اإلى  ارجع 
اأخرى  و�صائل  عن  وابحث  الإنرتنت 
وناق�صها  امليكانيكية,  املخاطر  من  للوقاية 

مع زمالئك باإ�رشاف املعلم. 

مــن اأ�صبــاب املخاطر  ثالثــة  اذكــر   -  1
امليكانيكية.

للوقاية  املتبعة  الإجراءات  اأهم  اذكر   -  2
من املخاطر امليكانيكية.

الى  يوؤدي  اخلاطئ  التخزيــن  علــل:   - 3
تلف املواد.

ال�صكل )1-19(
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التقويم الذاتي
أستطيع بعد دراستي هذه الوحدة أن:

موؤ�رشات الأداء
معايري الداء ب�صكل الرقم

قليل
ب�صكل 
متو�صط

ب�صكل 
جيد

ب�صكل 
كبري

اأو�صح مفهوم ال�صالمة وال�صحة املهنية. 1

اأبني اأهمية ال�صالمة وال�صحة املهنية. 2

اأميز بني مفهوم احلادث واإ�صابة العمل واملر�ص 
املهني.

3

اأعدد و�صائل تطبيق ال�صالمة وال�صحة املهنية. 4

اأعرف احلوادث وا�صابات العمل على العامل. 5

اأو�صح مفهوم بيئة العمل. 6

اأذكر اأنواع امللوثات يف بيئة العمل. 7

ح مفهوم املخاطر يف بيئة العمل وت�صنيفاتها. اأو�صّ 8

اأُمّيز بني املخاطر الب�رشية واملخاطر الفيزيائية 9

اأُمّيز بني املخاطر الكهربائية والكيميائية وامليكانيكية. 10

اأذكر الو�صائل والطرق ال�صليمة يف اأعمال التخزين. 11

اأُطّبق اإجراءات الالزمة للمحافظة على بيئة العمل 
خالية من مخاطر التلّوث.

12



45

الوحدة الثانية

2

معدات السالمة المستخدمة 
للوقاية من حوادث العمل وإصاباته

• الوقاية 	 العمل في  بيئة  السالمة في   ما أهمية استخدام معدات 
من حوادث العمل وإصاباته؟

•  ما أهمية وجود معدات مكافحة الحريق في سرعة التعامل معه، 	
والتقليل من آثاره المدمرة؟

•  ما اهمية اإلسعافات األولية في إنقاذ العاملين في بيئة العمل في 	
حال وقوع إصابات العمل؟
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�صة هذه الوحدة اأن يكون قادراً على اأن :
 يتعرف اأنواع معدات الوقاية ال�صخ�صية. -
مالب�ص  - الكمامات,  الراأ�ص,  )خوذة  ال�صخ�صية  الوقاية  معدات  ا�صتخدامات  يعدد   

العمل,....(.
 يو�صح اأهمية اللتزام با�صتخدام معدات الوقاية ال�صخ�صية للتخفيف من �صدة اإ�صابة  -

العمل.
 مييز بني معدات الوقاية ال�صخ�صية الواجب ا�صتخدامها يف امل�صاغل. -
 ي�صتخدم معدات الوقاية ال�صخ�صية يف العمل. -
 يذكر اأهمية ال�صيانة باأنواعها يف الوقاية من احلوادث. -
 يتعرف مفهوم احلريق. -
 يذكر عنا�رش احلريق )الوقود, احلرارة, الك�صجني, �صل�صلة التفاعل الكيماوي(. -
 يتعرف اأنظمة مكافحة احلريق. -
 يتعرف ت�صنيف احلرائق ح�صب الت�صنيف الردين. -
 يذكر اأنواع طفايات احلريق اليدوية وا�صتخداماتها. -
 يطّبق مترينًا على اإطفاء احلريق باإ�رشاف املعلم ومندوب من كوادر الدفاع املدين. -
 يتعرف مفهوم الإ�صعافات الأولية واأهميتها. -
 يتعرف اأولويات الإ�صعاف الأويل. -
 يعدد املكونات الأ�صا�صية حلقيبة الإ�صعافات الأولية. -
الك�صور,  - اجلروح,  الآتية:  احلالت  من  لكل  الأولية  الإ�صعافات  اإجراءات  يتعرف   

الإنعا�ص القلبي والرئوي, احلروق, وال�صدمة الكهربائية.
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معدات الوقاية الشخصيةأوال

يتعرف اأنواع معدات الوقاية ال�صخ�صية الآتية :)وقاية الراأ�ص, الوجه, العينني, الأذنني, اجلهاز 	•
التنف�صي, اليدين واجل�صم, القدمني, اأحزمة ال�صالمة, وحبال الإنقاذ ومالب�ص العمل املنا�صبة (.

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

Personal Protective Equipment’s

اقرأ وتعلم

ال�صكل)2-1(

توجد عدة اأنواع من معدات الوقاية ال�صخ�صية, وعند اختيارها لبد اأن تكون منا�صبة لنوع املخاطر 
يف بيئة العمل, ومطابقتها للموا�صفات القيا�صية املعتمدة دوليًّا ومحليًّا لتكون فعالة يف الوقاية من 
الأخطار التي يتعر�ص لها العامل, كما يجب اأن تكون خفيفة الوزن ذات كفاءة ول تعيق العمل, 

فما اأنواع معدات الوقاية املتوفرة يف امل�صغل؟

هذه  من  العمال  حلماية  اتباعها  الواجب  الوقاية  وطرق  العمل,  بيئة  مخاطر  اإلى  �صابًقا  تعرفت 
ال�صخ�صية ل متنع وقوع احلادث ولكنها قد متنع  الوقاية  ا�صتخدام معدات  باأّن  املخاطر ونذّكرك 
او تقلل من وقوع الإ�صابات والأ�رشار, ما يعني �رشورة اختيار معدات الوقاية ال�صخ�صية بحيث 

تكون مطابقة للموا�صفات العاملية حتى تقلل من املخاطر التي ت�صتخدم للوقاية منها.

وطرق  العمل  بيئة  مخاطر  اإلى  �صابًقا  تعرفت 
معدات  عن  تعرف  ماذا  ولكن  منها  الوقاية 
ال�صالمة ال�صخ�صية؟ وما اأهميتها ؟ اأنظر ال�صكل 

)2-1(
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معدات الوقاية ال�صخ�صية:
منه,  اأجزاء  اأو  ج�صمه,  العامل  بها  يغطي  التي  املعدات  باأنها:  ال�صخ�صية  الوقاية  معدات  ُتعّرف 

حلمايته من مخاطر بيئة العمل.
ال�رشوط الواجب توافرها يف معدات الوقاية ال�صخ�صية

1-  يجب اختيار معدات الوقاية ال�صخ�صية بحيث تكون مطابقة للموا�صفات العاملية حتى تقلل  
املخاطر التي ت�صتخدم من اأجلها  اإلى اأقل حد ممكن , اأي اأنها يجب اأن تكون فعالة يف الوقاية 

من املخاطر التي يتعر�ص لها العامل.
2-  يجب اأن تكون منا�صبة للج�صم ومريحة للعامل و�صهلة ال�صتخدام, مبعنى اأن متّكن العامل من  

القيام باحلركات ال�رشورية لأداء العمل واإجناز املهام من دون �صعوبة وحتى ل ُيهمل العامل 
ا�صتخدامها.

3-  يجب اأن يكون حجمها منا�صًبا و�صكلها مقبوًل, واأن تتحمل ظروف العمل بحيث ل تتلف  
ب�صهولة.

اأنواع معدات الوقاية ال�صخ�صية:
اأنواع من معدات الوقاية ال�صخ�صية, وهي تغطي جميع اأع�صاء اجل�صم تقريًبا, ويبني  يوجد عدة 

ال�صكل )2-2( اأهم اأنواع هذه املعدات ح�صب اجلزء من اجل�صم الذي يتم وقايته.

ال�صكل)2-2(

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢

معدات الوقاية 
ال�صخ�صية

معدات 
وقاية 
الراأ�ص

معدات 
وقاية 
الأذنني معدات 

وقاية 
العني 
والوجه

معدات 
وقاية 

اجلهاز 
التنف�صي

مالب�ص 
وقاية 
اجل�صم

احلزام 
الواقي 
وخبل 
الإنقاذ

معدات 
وقاية 
اليدين

معدات 
وقاية 

القدمني
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) Head•Protection•Equipment’s(  معدات وقاية الراأ�س
) Safety•Helmet ( ت�صمى معدات وقاية الراأ�ص بخوذة الراأ�ص

وت�صتخدم حلماية الراأ�ص من الأج�صــام ال�صلبة التي قد ت�صقط فوقها 
اأوا�صطدامها باملــواد والأجهــزة, يوجد منها اأنواع كثرية تعتمد على 
املواد الداخلة يف تركيبها ونوعية املخاطر املحتمل وقوعها وكذلك 
على مالئمتها حلجم الراأ�ص, فغالبيتها يقاوم ال�صدمات وبع�صها يقاوم 

ال�صكل  انظر  وغريها  والزيوت  واملذيبات  والقلويات  كالأحما�ص  الكيميائية  واملواد  احلرارة 
)3-2(.وت�صنع اخلوذات من مواد خفيفة لكنها مقاومة لل�صدمات بحيث ل ت�صكل ثقاًل على                
الراأ�ص وقبل ا�صتخدام اخلوذة يجب التاأكد من �صالمتها وعدم وجود ت�صققات اأو �صدمات فيها 

واأّل تكون الأربطة والبطانة ممزقة.
:)Face &•Eyes•Protection•Equipments( معدات وقاية العينني والوجه

 Face( واقي الوجه ,)Safety•Goggles( وُيحّدد النوع املنا�صب من النظارات الواقية
Shield( والنظارات الزجاجية )Safety•Glasses( ح�صب نوع العمل الذي يقوم به العامل 

انظر ال�صكل )2-4(.
:)Ears•Protective•Equipment’s( معدات وقاية الأذنني

ت�صتخدم معدات حماية ال�صمع )�صدادات اأو اأغطية لالأذن( للوقاية من التاأثريات ال�صلبية ال�صارة 
لل�صجيج على اجلهاز ال�صمعي وعلى اجل�صم ب�صكل عام, حيث تعمل هذه املعدات على خف�ص 
م�صتوى ال�صجيج اإلى احلد الذي يعترب فيه اآمنًا )احلد امل�صموح به 85 دي�صبل ( حيث يجب على 
جميع العاملني ارتداء معدات وقاية الأذن يف حال تعر�صوا ملخاطر ال�صو�صاء والتي تزيد عن احلد 

ال�صكل)2-3(

ال�صكل)2-4(
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امل�صموح وذلك خوًفا من الإ�صابة بال�صمم املهني الدائم اأو املوؤقت.انظر ال�صكل )2-5(

:)Respiratory•Protective•Equipment’s( معدات وقاية اجلهاز التنف�صي
تكون على �صكل كمامات اأو اأقنعة )اأو   Mask تو�صع على الوجه بحيث تغطي الفم والأنف
الوجه باأكمله( وقد حتتوي على مر�صحات من القطن اأو ال�صا�ص اأو الإ�صفنج )قناع ذي مر�صحات( 

وقد حتتوي على م�صدر هواء ما يعني �صهولة التنف�ص من خالله.
:)Hands•Protective•Equipment’s( معدات وقاية اليدين

 Safety ت�صتخدم يف هذه احلالة القفازات الواقية
Gloves   وتختلف اأنواع القفازات ح�صب نوعية 
املخاطر  من  وغريها  ال�صارة  للملوثات  التعر�ص 
الو�صيلة  لأنهما  اليدان  لها  تتعر�ص  التي  املختلفة 
املبا�رشة التي يتم العمل بوا�صطتها. ففي حالة التعر�ص 
بالأيدي  اأ�رشاراً  ت�صبب  التي  مثال  ال�صلبة  لالأج�صام 

نتيجة الحتكاك بها فاإنه ميكن اإ�صتخدام قفازات من القما�ص املبطن من الداخل بالقطن اأو قفازات 
من اجللد اخلفيف املرن التي ت�صمح بحركة الأ�صابع. انظر ال�صكل )2-6(

  :)Body•Protective•Clothes( مالب�س وقاية اجل�صم

ت�صتخدم املالب�ص الواقية مثل )بالطو( املخترب و)الأفرهول( واملراييل يف  حماية 
اجل�صم من الأ�رشار املختلفة يف بيئة العمل التي ل توفرها املالب�ص العادية والتي 

قد تكون هي ذاتها �صببًا يف حدوث ال�صابات. انظر ال�صكل ) 2-7(

ال�صكل)2-6(

ال�صكل)2-7(

ال�صكل)2-5(
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 :)Feet•Protective•Shoes( حذاء وقاية القدمني
تعر�صها  اأو  عليها  املواد  �صقوط  خطر  من  القدمني  حماية 

لال�صطدام باملواد. 
تالئم  خا�صة  مبوا�صفات  امل�صنوعة  الواقية  الأحذية  وت�صتخدم 

طبيعة املخاطر املتواجدة يف اأماكن العمل املختلفة .          
 :)  Safety•Belts &•Life•Line( احلزام الواقي وحبل الإنقاذ

ت�صتخدم الأحزمة الواقية وحبل الإنقاذ عند العمل يف اأماكن مرتفعة حلماية العامل من خطر ال�صقوط. 
انظر ال�صكل )2-8(.

التقويماإلثراء والتوسع

بالرجوع اإلى الإنرتنت حدد اأبرز املخاطر 
العمل  بيئة  الراأ�ص يف  لها  تتعر�ص  قد  التي 
عند العمل يف الأعمال الإن�صائية والبناء.                                  

مبعــدات الوقايــة  املق�صــود  -و�صــح   1
ال�صخ�صية .

2 -ما ال�رشوط الواجب توفرها يف معدات 
الوقاية ال�صخ�صية؟

3 - ما احلد امل�صموح به مل�صتوى ال�صجيج 
يف املن�صاأة؟

ال�صكل)2-8(
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استخدامات معدات الوقاية الشخصيةثانيًا

 يذكر ا�صتخدامات معدات الوقاية ال�صخ�صية ) خوذة الراأ�ص, الكمامات, مالب�ص العمل,.....(.	•
 مييز معدات الوقاية ال�صخ�صية الواجب ا�صتخدامها يف امل�صاغل ال�صناعية.	•
 ي�صتخدم معدات الوقاية ال�صخ�صية يف العمل.	•
 يقدر اأهمية اللتزام با�صتخدام معدات الوقاية ال�صخ�صية يف التخفيف من �صدة اإ�صابات العمل.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

Personal Protective Equipment’s Uses

انظر وتساءل

ال�صكل)2-9(

تعرفت �صابقا على اأبرز اأنواع معدات ال�صالمة ال�صخ�صية, 
فما ا�صتخداماتها ؟ وما ميزات كل معدة من هذه املعدات ؟ 

اأنظر ال�صكل )2-9(.

استكشف
ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة:

اأنواع معدات الوقاية املتوفرة يف اأحد امل�صاغل املهنية يف املدر�صة, وكيفية ا�صتخدامها.
وما املخاطر التي تتعر�ص لها عند عدم ا�صتخدامها.

اقرأ وتعلم
واإلزام  ال�صخ�صية,  الوقاية  ملعدات  ال�صحيح  ال�صتخدام  على  العامل  تدريب  �صابًقا  تعرفت 
العاملني على ا�صتخدامها لتكون جزًءا من برنامج عملهم اليومي, وكذلك تنظيم برامج التوعية 
لهم لتو�صيح فوائدها يف جتنب وقوع اإ�صابات العمل, وكيفية اجراء عمليات الفح�ص وال�صيانة 
والنظافة امل�صتمرة ويف ما ياأتي اأهم اأنواع معدات الوقاية ال�صخ�صية مع مادة الت�صنيع والهدف من 



53

ال�صتعمال والفئة امل�صتخدمة لها :
اأوًل: معدات وقاية الراأ�س ) اخلوذة( ويبني اجلدول )1-2( البيانات التف�صيلية لهذه املعدات

اجلدول )1-2( معدات وقاية الراأ�ص

الفئة امل�صتخدمةالهدف من ال�صتعمال الوقاية من:مادة الت�صنيع

التنقيب عن املعادن�صقوط املواد الثقيلة واحلادةالبال�صتيك

احلرارة و�صقوط املواد ال�صاخنة)الفيرب جال�ص(
الكهرباء والإن�صاءات الأماكن ال�صيقة 

واملغلقة

الأعمال الإن�صائية والرتكيباتال�صدمات اخلفيفةالبال�صتيك اخلفيف

البرتول والإن�صاءات�صقوط املواد وال�صطدام بهاالبال�صتيك املقوى ب�صبك فولذي

يف امل�صابكتطاير املعادن املن�صهرة.الأملنيوم

النحا�ص
اللهب واحلرارة التعر�ص حلرارة 

ال�صم�ص
رجال الإطفاء , الأعمال الإن�صائية

يف ال�صتاءالوقاية من الربدالقطن

لكي تكون اخلوذة فعالة يف توفري احلماية فاإنها مزودة من الداخل بحامل مرن ميكن �صبطه مبا 	•
يريح الراأ�ص , ويوجد بني احلامل والغالف اخلارجي للخوذة م�صافة حوايل 2 �صم حتى يكون 
الغالف اخلارجي ال�صلب للخوذة بعيداً عن الراأ�ص عند التعر�ص جل�صم �صلب. وحينئذ ميكن 
حماية الراأ�ص من انتقال تاأثري ال�صدمة . وتت�صل نهايات احلامل باإطار داخلي مرن ي�صتقر حول 

الراأ�ص , وعمومًا يعترب الإطار مع احلامل اأداة امت�صا�ص لل�صدمات.
اأن ي�صمح 	• اأماكن العمل ذات املخاطر املزدوجة والتي يكون ال�صجيج واحًدا منها يجب  يف 

ت�صميم اخلوذة برتكيب واقيات ال�صجيج عليها.



54

ثانيًا: معدات وقاية العينني والوجه: ويبني اجلدول )2-2( البيانات التف�صيلية لهذه املعدات

اجلدول )2-2( معدات وقاية العينني والوجه

الفئة امل�صتعملةالهدف من ال�صتعمالمادة الت�صنيعاملعدة

النظارات
البال�صتيك ال�صفاف

الغبار  تطاير  من  العينني  حماية 

والأج�صام الدقيقة
�صناعة الأخ�صاب

للحرارة  البال�صتيك املقاوم 

واخلد�ص

ال�رشر  تطاير  من  حماية العينني 

والأج�صام الدقيقة ال�صاخنة
عمليات اللحام

الواقيات

البال�صتيك ال�صفاف
الوقاية من الراي�ص املتطاير ب�رشعة 

بطيئة واأحجام �صغرية
عمليات اخلراطة واجللخ

ال�صبك املعدين والفولذي

الأج�صام  من تطاير  الوقاية 

الكبرية  الأحجام  ذات  املعدنية 

وب�رشعة عالية

ال�صناعات املعدنية

مواد  )الفيربجال�ص( اأو 

معدنية عاك�صة للحرارة

العاليــة  من احلــرارة  احلمايــة 

والإ�صعاعــات وطرط�صة املواد 

املن�صهرة

اللحام والقطع املعدين با�صتخدام )الك�صي 

ا�صتلني( وعمليات ال�صكب وال�صهر

وت�صتخدم تلك املعدات حلماية الوجه والعينني من الأجزاء املتطايرة والأ�صعة ومن طرط�صة املواد 
ال�صاخنة واحلارقة وكذلك حماية العينني والوجه من الغازات والأبخرة والأدخنة والأتربة املنطلقة 

من العمليات ال�صناعية املختلفة.
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ثالثاً: معدات وقاية الأذنني )اأغطية الأذن، �صدادات الأذن ( ويبني اجلدول )3-2( البيانات التف�صيلية لهذه 
املعدات. 

اجلدول )3-2( معدات وقاية الأذن.

1- : وهي تغطي الأذن اخلارجية وتكون حاجًزا لل�صوت, وتوفر    Ear•Muffs اأغطية الأذن 
حدود  يف  ال�صو�صاء  �صدة  تقلل  اإنها  اإذ  العالية  لل�صو�صاء  التعر�ص  خطر  من  لالأذن  حماية 
)15- 30 ( دي�صبل وت�صتخدم عندما تكون �صدة ال�صو�صاء يف بيئة العمل من )90-120( 

دي�صبل.
2-  �صدادات الأذن Ear Plugs: حيث تو�صع داخل الأذن وت�صنع من البال�صتيك اأو املطاط,  

وميكنها تقليل ال�صو�صاء التي ت�صل اإلى الأذن يف حدود )30-20(دي�صبل وت�صتخدم يف بيئة 
العمل التي تبلغ فيها �صدة ال�صو�صاء من )85 – 115( دي�صبل.

اأبرز املالحظات:
• معدات وقاية الأذنني حُتدد عليها قيمة التخفي�ص من �صدة ال�صو�صاء.	
• بع�ص املواد الكيميائية متت�ص مبا�رشة داخل اجل�صم عرب القناة ال�صمعية مما ي�صتوجب �صد 	

فتحة الأذن للوقاية من اأذى املواد الكيميائية واملبيدات خا�صة.
• على م�صوؤول ال�صالمة يف املن�صاأة ال�صناعية القيام بقيا�ص درجة ال�صو�صاء يف بيئة العمل 	

وعلى �صوء نتائج القيا�ص تختار الو�صيلة املنا�صبة لوقاية الأذن.
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رابعاً: معدات وقاية اجلهاز التنف�صي : ويبني اجلدول )4-2( اأهم اأنواع معدات وقاية اجلهاز التنف�صي :

اجلدول)4-2( معدات وقاية اجلهاز التنف�صي

كمامات ورقية وقطنية
الأتربة  من  للوقاية   , اخل�صبية  وال�صناعات  والن�صيج  الإن�صاءات  �صناعة  يف  ت�صتخدم 

والأبخرة التي تزيد عن ) 3 ( ميكرون .

ت�صتخدم يف حالة تداول املواد التي يف �صورة اأتربة كيماوية دقيقةكمامات الأتربة

القناع الواقي الكيماوي
ي�صتخدم هذا القناع لوقاية اجلهاز التنف�صي من الأبخرة والغازات ال�صارة

وميكن ا�صتخدامه يف الأماكن غري املغلقة.

الكمامات ال�صاملة

والغازات  الأبخرة  مثل  امللوثات  مختلف  من  للوقاية  ا�صتخدامه  ميكن  النوع  وهذا 

والأدخنة وهي منا�صبة للوقاية من اأول اأك�صيد الكربون, وهي مزودة بو�صيلة لتو�صيح 

الوقت الزمني عند ال�صتخدام .

ت�صتخدم هذه الأجهزة يف حالة التعر�ص للغازات ال�صامة اأو احلاجة اإلى الأك�صجني.اأجهزة التنف�ص الكاملة

خام�ًصا: معدات وقاية اليدين) القفازات( ويبني اجلدول)5-2( البيانات التف�صيلية لهذه املعدات  

اجلدول)5-2( معدات وقاية اليدين) القفازات(

الفئة امل�صتعملةالهدف من ال�صتعمالمادة الت�صنيع
لال�صتعمال العامالوقاية من الأو�صاخالقما�ص
لنقل املواد ذات الأطراف احلادةالوقاية من الأطراف احلادةاجللود

�صناعة الكيماوياتالوقاية من املواد الكيميائيةالبال�صتيك
الإن�صاءاتالوقاية من اجلروح واخلد�صال�صوف والقطن

عمال الكهرباءالوقاية من الكهرباء والبيولوجيةاملطاط
عمال ال�صهر واللحامالوقاية من احلرارةال�صب�صت اأو المينت

عمال ت�صكيل املعادن بال�صغطالتاأثريات امليكانيكيةاجللود ذات الن�صيج الفولذي
العاملون على الآلت الرجاجةالهتزازاتقما�ص القطني
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�صاد�صاً: لبا�س وقاية اجل�صم )بالطو املخترب والأفرهول واملراييل(: ويبني اجلدول )6-2( البيانات التف�صيلية 
لهذه املعدات

اجلدول )6-2( معدات وقاية اجل�صم
الفئة امل�صتعملةالهدف من ال�صتعمالمادة الت�صنيعا�صم املعدة

 - ا�صب�صت مطلي بالأملنيوم.- اأفرهول ومراييل.

- اجللد.

 - القما�ص.

 - البال�صتيك املرن.

- مرايل ال�صب�صت.

 - الوقاية من احلرارة.

- الوقاية من احلرارة.

- الوقاية من الأتربة 

 والأو�صاخ.

- الوقاية من الكيماويات 

 وال�صوائل.

- الوقاية من مخاطر احلرارة.

- رجال الإطفاء و�صهر 

 املعادن.

 - عمال ال�صهر واللحام

 الور�ص املختلفة.

 - عمال ال�صناعات الكيميائية.

- عمال �صهر املعادن واأمام. 

- األأفران.

�صابعاً: معدات وقاية القدمني )اأحذية ال�صالمة( :
اأبرز اأنواع الأحذية الواقية:

• الأحذية امل�صنوعة من اجللد الطبيعي اأو ال�صناعي املقوى مبقدمة فولذية حلماية القدم من 	
�صقوط املواد عليها, وي�صمم النعل بحيث يحتوي على طبقة فولذية للوقاية عند ال�صري على 
الأجزاء احلادة والواخزة من و�صول هذه الأجزاء للقدم. وي�صتخدمها العاملون يف ور�ص 

احلدادة والنجارة وت�صكيل املعادن.

• اأحذية مانعة للتزحلق : م�صنوعة من اجللد ذات اأر�صيات متنع النزلق وال�صقوط خا�صة يف 	
اأماكن العمل التي تتلوث بها الأر�صيات واملمرات بالزيوت وال�صحوم وغريها من ال�صوائل.

• للتاآكل, 	 املقاوم  البال�صتيك  مادة  من  اأو  الطبيعي  اأو  ال�صناعي  املطاط  من  م�صنوعة  اأحذية 
تاأثري الأحما�ص واملحاليل وال�صوائل والزيوت وال�صحوم,  القدمني من  وت�صتخدم حلماية 

وتفح�ص هذه الأحذية ب�صكل دوري للتاأكد من �صالمتها وعدم نفاذيتها.

• اأحذية عازلة للتيار الكهربائي.	
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ثامناً : )احلزام الواقي وحبل الإنقاذ(

ت�صتخدم هذه الأحزمة لوقاية العمال من مخاطر ال�صقوط من اأماكن مرتفعة وي�صتخدمها عمال 
البناء وغريهم ممن ي�صتدعي طبيعة عملهم ال�صعود اإلى اأماكن عالية , وي�صتخدم لذلك اأحزمة مزودة 

بو�صيلة تثبيت جل�صم العامل وو�صيلة تثبيت اأخرى تثّبت بج�صم ثابت يف مكان العمل.

التقويماإلثراء والتوسع

ملوؤ�ص�صة  الإلكرتوين  املوقع  اإلى  بالرجوع 
تتعرف  اأن  حاول  الجتماعي,  ال�صمان 
يف  ال�صخ�صية  الوقاية  معدات  تاأثري  مدى 

احلد من احلوادث واإ�صابات العمل.

ا�صتخدامات  اخُلَوذ مبيًناأ  اأنواع  اأذكر   - 1
كل نوع منها.

2 - ما الهدف من ا�صتعمال القفازات مع 
ذكر اأنواعها.

وقاية  مالب�ص  من  اأنواع  ثالثة  اذكر   -  3
اجل�صم.

4 -  قارن بني احلزام الواقي وحبال الإنقاذ 
من حيث ال�صتخدام.
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تعرفــت �صابًقا اأن اأحــد اأهداف ال�صالمــة وال�صحة املهنية 
املحافظة على الآلت واملعدات و�صيانتها ب�صكل م�صتمر, 
وال�صــوؤال مــا اأنــواع ال�صيانة؟ ومــا اأثرهــا يف الوقاية من 

احلوادث ؟  انظر ال�صكل )2-10 (

أنواع الصيانة وأثرها في الوقاية من الحوادثثالثًا

 يو�صح اأهمية ال�صيانة يف الوقاية من احلوادث.	•
 يذكر اأنواع ال�صيانة .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

Types of maintenance and their impact on accident prevention

انظر وتساءل

ال�صكل)2-10(

استكشف
العمل  واأثرها على حوادث  املختلفة  باأنواعها  ال�صيانة  اأهمية   : املجموعة  ناق�ص مع زمالئك يف 

واإ�صاباته.

اقرأ وتعلم
ف باأنها اخلطوات والإجراءات التي ُتتخذ بهدف املحافظة على الآلت واملعدات  ال�صيانة : ُتعرَّ

اأواأجزائها يف حالة جيدة و�صاحلة للعمل , وُت�صّنف �صيانة التجهيزات والآلت اإلى :
:)Emergency•maintenance(  )الطارئة )الإ�صعافية ال�صيانة   -  1

اأدى  اأو عطل مفاجئ  نتيجة حدوث تلف  التي جُترى لإ�صالح الآلت  العمليات  وهي جمموعة 
الى توقف الآلة عن العمل يكون ال�صبب عادة يف هذا عدم اإتباع تعليمات امل�صنع وتطبيق ال�صيانة 

الوقائية ال�صحيحة.
:)corrective maintenance ( )العالجية املخططة( الت�صحيحية  ال�صيانة   -  2

وهي جمموعة العمليات التي جُترى لإ�صالح الآلت ح�صب خطة زمنية مو�صوعة حتدد من قبل 
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على  الإ�صالح  اإجراء عمليات  وفيها  بال�صيانة  القائمني  اخلربة  الفنيني ذوي  من  اأو  الآلة  م�صنعي 
باللحام  املت�صقق  اأو  املتاآكل  اإ�صالح اجلزء  اأخرى مثل  ا�صتعمالها مرة  اإعادة  بع�ص الأجزاء بهدف 

ا عمليات ال�صبط واملعايرة لبع�ص اأجزاء الآلة التي حتتاج الى ذلك. ويحدث فيها اأي�صً
:)preventive•maintenance( 3 - ال�صيانة الوقائية

وهي جمموعة الفحو�صات واخلدمات التي جُترى لالآلة ب�صفة دورية ح�صب خطة زمنية محددة من 
قبل ملعاجلة اأي ق�صور اإن وجد قبل حدوث العطل اأو التوقف عن العمل.وت�صنف عمليات ال�صيانة 
اإلى الوقائية اليومية, اأو الأ�صبوعية, اأو ال�صهرية حيث يتم عمل الفح�ص الدوري الظاهري لأجزاء 
الآلة واإجراء عمليات التنظيف والت�صحيم والتزييت وتغيري بع�ص الأجزاء الب�صيطة اإذا لزم . وتعد 
ال�صيانة الوقائية من اأهم اأنواع ال�صيانة لذا تنبهت جميع املوؤ�ص�صات والهيئات الى ذلك واجتهت 

معظمها الى تطبيقها يف جميع اأق�صامها.
وُيعّد اإهمال ال�صيانة الوقائية )للتجهيزات والآلت( وعدم اإدراجها 	•

وتعطل  احلوادث  لوقوع  املبا�رشة  الأ�صباب  اأحد  العمل  �صمن خطة 
العمل املفاجئ.

عند اإجراء اأي �صيانة يف املن�صاأة ال�صناعية يجب ا�صتخدام قفل ال�صالمة 	•
واحد  مفتاح  له  الأقفال  من  نوع  وهو   )Safety•Padlock(
ي�صتخدم لتاأمني الطاقة املحركة عن الأجهزة واملعدات بحيث يكون 

اإل عن طريق هذا ال�صخ�ص  هذا املفتاح مع ال�صخ�ص امل�صوؤول حتى ل تعاُد الطاقة لالأجهزة 
فقط. انظر ال�صكل )2-11(  

اأهمية ال�صيانة ال�صليمة لالأجهزة واملعدات تكمن يف:
• احلفاظ على �صالمة العاملني, وتقليل احلوادث واإ�صابات العمل الناجتة عن عطل التجهيزات 	

والآلت.
• احلفاظ على املعدات واإطالة العمر الفرتا�صي  لها.	
• تقليل م�صاريف ال�صيانة حيث اإن ت�صغيل املاكينات واملعدات دون عالج امل�صاكل الفنية يزيد 	

من حجم اخل�صائر وي�صخم حجم العطل ويزيد من تكاليف ال�صيانة.

ال�صكل )2-11(
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• احلفاظ على معدل الإنتاج و منع وقوف املاكينات.	
• تطوير العاملني والفنيني ورفع كفاءتهم وخرباتهم الفنية يف ال�صيانة .	

التقويماإلثراء والتوسع

اإذا وجــد يف املن�صــاة ال�صناعيــة نظام جيد 
لل�صيانة مع التفتي�ص الدوري واملنتظم على 
املواقــع التي ينتج عنها حــوادث مع العلم 
اأن حــوادث العمــل ت�صــري اإلــى ان معدل 
اإ�صابــة العاملني يف ال�صيانــة اأعلى منه بني 
العمــال الآخريــن وذلك لطبيعــة عملهم 
ولهــذا من الواجب اأن يلتــزم فنيو ال�صيانة 
اأكرث من غريهــم بقواعد ال�صالمة وال�صحة 
املهنيــة. بالرجوع اإلى محــركات البحث 
اأ�صبــاب وقوع  اإلــى  الإلكــرتوين تعــّرف 
احلوادث واإ�صابــات العمل  بني هذه الفئة 

من الفنيني.

1-و�صح اأثر ال�صيانة على حوادث العمل 
واإ�صاباته.

2-اذكر اأنواع ال�صيانة للمعدات والآلت 
واأثرها يف الوقاية من احلوادث.

مبحاولة  خالله  من  قمت  موقًفا  3-اذكر 
�صيانة لأحد الجهزة.
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الحريق وعناصره األساسيةرابًعا

 يتعرف مفهوم احلريق.	•
 يذكر عنا�رش احلريق الأ�صا�صية )الوقود, احلرارة, الأك�صجني, �صل�صلة التفاعالت الكيمائية(.	•
 يو�صح �صل�صلة التفاعل الكيميائي التي حُتدث احلريق.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

Types of maintenance and their impact on accident prevention

انظر وتساءل

استكشف
ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة عنا�رش احلريق, والأ�صباب التي توؤدي اإلى حدوثه, �صبل الوقاية منه 

وكيفية الت�رشف حال وقوعه للتقليل من اأ�رشاره املادية والب�رشية.

اقرأ وتعلم

التي  احلرائق  من  العديد  �صاهدت  اأنك  لبد 
اأدت اإلى احلاق ال�رشر باملمتلكات والرواح ول 
يتم  احلرائق, وكيف  ب�صبب هذه  اإنك فكرت  بد 
التغلب عليها اأو منعها وبالنظر لل�صكل )12 - 2(  

ماذا تعرف عن احلريق؟ ما �صبل الوقاية منه.

احلريق: هو تلك الظاهرة الكيميائية التي حتدث نتيجة احتاد 
الى  و�صولها  عند  الك�صجني  مع  لال�صتعال  القابلة  املادة 

درجة ال�صتعال التي تختلف من مادة اإلى اأخرى.
اإليها  و�صلت  اإذا  التي  احلرارة  درجة  هي  ال�صتعال:  درجة 

املادة بداأت بال�صتعال, وتختلف من مادة اإلى اأخرى.
اأربعة عنا�رش                           الذي يتكون من  عنا�رش احلريق ) هرم احلريق (: 

ال�صكل )13-2(كما هو مو�صح بال�صكل ) 2-13 (

ال�صكل )12 - 2(  
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 :)Flammable Material( 1  - املادة القابلة لال�صتعال
وتوجد يف ثالثة اأ�صكال مختلفة هي:

اأ - ال�صلبة مثل: اخل�صب والورق والقما�ص وغريها.
ب - ال�صائلة و�صبه ال�صائلة, مثل ال�صحوم بجميع اأنواعها, والزيوت والبنزين, والكحول وغريها.

جـ - الغازية مثل: غاز البوتان وال�صتيلني وامليثان وغريها.
2- الأك�صجني )Oxygen(: وهو موجود يف الهواء اجلوي بن�صبة %21 تقريًبا.

3- احلرارة )HEAT(: اأي بلوغ درجة حرارة املادة الى الدرجة الالزمة لال�صتعال واهم م�صادرها
)ال�رشر, اللهب, الحتكاك, ا�صعة ال�صم�ص, والتفاعالت الكيمائية(.
:)Chain•Heat•Reaction( 4- التفاعل الكيميائي املت�صل�صل

هو تفاعالت ت�صل�صلية �رشيعة ت�صمل تفاعل ذرات الهيدروجني وذرات الأك�صجني احلّرة وم�صتقات 
القابلة  للمواد  احلرائق  كل  يف  املت�صل�صلة  الكيميائية  التفاعالت  وحتدث  احلّرة,  الهيدروك�صيل 
لال�صتعال التي حتتوي على الهيدروجني, ول تخلو مادة قابلة لال�صتعال منه اإّل املعادن والكربون 

النقي.
اأ�صباب احلرائق

من اأهم الأ�صباب التي توؤدي اإلى حدوث احلرائق, وخا�صة يف املواقع ال�صناعية ما ياأتي:-
ا- اجلهل والإهمال والالمبالة والتخريب.

ب- التخزين ال�صيئ واخلطر للمواد القابلة لال�صتعال اأو النفجار.
جـ- َت�صبُّع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأتربة القابلة لال�صتعال مع وجود �صوء التهوية.

د- حدوث �رشر اأو ارتفاع غري عادي يف درجة احلرارة نتيجة الحتكاك مع الأجزاء امليكانيكية.
ت�صتخدم  اأجهزة كهربائية  بالقرب من  �صهلة ال�صتعال  اأو وجود مواد  الكهربائية,  هـ -الأعطال 

لأغرا�ص الت�صخني.
و- العبث واإ�صعال النار بالقرب من الأماكن اخلطرة, اأو رمي بقايا ال�صجائر.

ز- ترك املهمالت والف�صالت القابلة لال�صتعال التي ت�صتعل ذاتيًّا بوجود احلرارة مبنطقة الت�صنيع.
ح- وجود النفايات ال�صائلة والزيوت القابلة لال�صتعال على اأر�صيات منطقة الت�صنيع.
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�صبل الوقاية من احلريق:
1- التفتي�ص والفح�ص الدوري لأماكن العمل, اإذ يعترب التفتي�ص بطريقة دورية على مواقع العمل 

ولو كانت م�صممة �صد احلرائق والوقاية منها من اهم الإجراءات الوقائية �صد احلرائق.
باملبنى  احلريق لأكرث من مكان  باملباين وذلك كرتكيب عدد من طفايات  امان  نظام  2- و�صع 

وو�صع اإر�صادات لل�صالمة العامة واللتزام بها للحد من خطر ن�صوب احلرائق.
)الأتوماتيكية(  الإنذار  اأجهزة  تعمل  املباين. حيث  )الأتوماتيكي( يف  الإنذار  نظام  تركيب   -3
حال وقوع حريق على اخت�صار الفرتة الزمنية بني حلظة وقوع احلريق وحلظة اكت�صافه, ما 
تقليل  ثّم  املكافحة وال�صيطرة عليه ومن  التدخل وفعالية عمليات  امام �رشعة  املجال  يف�صح 

حجم اخل�صائر الناجمة عنه.

التقويماإلثراء والتوسع

بالرجــوع اإلــى الإنرتنت اكتــب بحثًا عن 
احد احلرائق الذي حدث يف اإحدى مناطق  
اململكة الأردنية   الها�صمية مو�صحًا اأ�صبابه 

واخل�صائر الناجمة عنه ب�صكل تف�صيلي.

احلريق. عّرف   -   1
احلريق. من  الوقاية  �صبل  و�صح   -  2

احلريق. عنا�رش  اذكر   -  3
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أنظمة مكافحة الحريقخامًسا

 يتعرف اأنظمة مكافحة احلريق.	•
 ُي�صّنف اأنواع احلرائق ح�صب الت�صنيف الأردين.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

تبــداأ احلرائق عــادة على نطــاق �صيق 
م�صت�صغــر  مــن  ين�صــاأ  معظمهــا  لأن 
ال�رشر ب�صبــب اإهمــال يف اإتباع طرق 
الوقايــة من احلرائــق ولكنهــا �رشعان 
مــا تنت�رش اإذا مل ُيبــادر باإطفائها مخلفة 
خ�صائــر ومخاطر فادحــة يف الأرواح 
واملمتلكات واملن�صــاآت , وبالنظر اإلى 
ال�صــكل )14-2( الذي ميثل �صورة 

لقيــام كوادر الدفاع املدين بعملية اإطفاء لأحد احلرائق الذي حدث يف ثغرة ع�صفور مبحافظة 
جر�ص فهل �صاألت نف�صك ما اأ�صباب حدوث هذه احلرائق؟

ال�صكل ) 2-14(

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة  اأنواع املعدات والأنظمة امل�صتخدمة يف مكافحة احلريق, واأنواع 
احلرائق ح�صب الت�صنيف العاملي الذي نتبعه يف الأردن.
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اقرأ وتعلم
اأنظمة اإطفاء احلريق: هناك عدة اأنواع من اأنظمة اإطفاء احلريق, من اأهمها:

1- نظام الر�ص الآيل باملياه وفيه ُي�صّغل ال�صبكة اأو اأي جزء منها بفعل احلرارة الناجتة عن احلريق 
فيندفع املاء على منطقة احلريق بغر�ص ال�صيطرة عليه واإخماده.

بطول  تركب  را�صية  معدنية  اأنابيب  والرطبة: وهي  اجلافة  ال�صاعدة  الرئي�صة  الإطفاء  اأنابيب   -2
املبنى وتزود مبخارج حنفيات احلريق بجميع طوابق املبنى وتق�صم اإلى نوعني هما:

اأ- الأنابيب اجلافة وت�صتخدم يف املباين التي ي�صل ارتفاعها الى 12م.
التي  باملباين  التي ت�صل مبا�رشة مب�صدر مائي ذي �صغط عاٍل وتركب  الرطبة:  الأنابيب  ب- 

ي�صل ارتفاعها الى 60 م فاأكرث.
3- نظام طفايات احلريق اليدوية و�صنتحدث عنها يف الدر�ص الالحق.

4- بكرات اخلراطيم : وهي �صندوق معدين بداخله خرطوم ملوي بطول 30م بحيث ميكن 
ا�صتخدام اخلرطوم يف اأي اجتاه ملكافحة احلريق داخل املبنى.

5- نظام الر�ص الآيل بالغاز: وي�صتخدم ملعاجلة حريق اأجهزة احلوا�صيب واملعدات الكهربائية بحيث 
ل يحدث تلفًا بالتجهيزات ول ت�صكل خطراً على البيئة وال�صحة العامة.

اأنواع اأنظمة اإنذار احلريق ) كوا�صف احلريق( :
يف املمرات والغرف. وي�صتخدم  الدخان:  كا�صف   -  1

املطابخ. يف  وي�صتخدم  احلرارة:  كا�صف   -  2
كا�صف الدخان واحلرارة معًا: وي�صتخدم يف غرف الكهرباء والتكييف والأماكن التي فيها   -  3

ماكينات.
الغازات. اأماكن  يف  وي�صتخدم   : الغاز  كا�صف   -  4

وال�صالمل. املداخل  يف  ي�صتخدم  احلريق:  اإنذار  كا�رش   -  5
CLASSIFICATION•OF•FIRE ت�صنيف احل��رائق

ت�صنيف احلرائق يف الأردن يتوافق مع الت�صنيف احلديث الذي اتفقت عليه الدول الأوربية وُيق�ّصم 
احلرائق اإلى اأربعة اأنواع هي:
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)CLASS•)A( FIRES( 1- حرائق النوع الأول

الكربون(  )مركبات  ع�صوية  طبيعة  ذات  غالبًا  تكون  التي  ال�صلبة  املواد  يف  تن�صاأ  التي  وهى 
كالورق واخل�صب والأقم�صة وغريها من الألياف النباتية وهى عادة حترتق على هيئة جمرات 
على  يوؤثر  مبا  املاء  تت�رشب  اأن  عليها  وي�صهل  م�صامية  املواد  هذه  غالبية  باأن  وتتميز   , متوهجة 

تربيدها من الداخل لذلك ُيعّد املاء اأكرث الو�صائل مالئمة لإطفاء هذا النوع من احلرائق .
)CLASS•)B( FIRES( 2- حرائق النوع الثاين

وهــى احلرائــق التــي حتــدث بال�صوائــل اأو املــواد املن�صهــرة القابلــة لال�صتعــال. ولتحديــد 
 اأن�صــب مــواد لإطفــاء هــذه احلرائق ميكــن تق�صيــم ال�صوائــل القابلــة لاللتهاب اإلــى نوعني:

– �صوائل قابلة للذوبان اأو المتزاج يف املاء .

– �صوائل غري قابلة للذوبان مع املاء .

وعلى �صوء ذلك ميكن حتديد نوعية الو�صيط الإطفائي املنا�صب, ويت�صمن ذلك ر�صا�صات املياه 
اأو الرغاوى اأو اأبخرة الهالوجينات اأو ثاين اأك�صيد الكربون اأو امل�صاحيق الكيميائية اجلافة .

)CLASS•)C(FIRES( 3- حرائق النوع الثالث

البرتولية امل�صالة كالربوبان والبيوتان  الغازات  القابلة لال�صتعال وت�صمل  الغازات  وهى حرائق 
وت�صتخدم الرغاوى وامل�صاحيق الكيميائية اجلافة ملواجهة حرائق الغازات يف حالة ال�صيولة عند 

ا ر�صا�صات املياه لأغرا�ص تربيد عبوات الغاز. ت�رشبها على الأر�ص وت�صتخدم اأي�صً
)CLASS•)D( FIRES( الرابع  النوع  حرائق   -  4

له  ا�صتخدامها  لأن  فاعليتها  لعدم  املياه  ت�صتخـدم  ول   , باملعادن  حتدث  التي  احلرائق  وهى 
اأو امل�صاحيق الكيميائية اجلافة  اأك�صيد الكربون  مخاطر, كذلك احلال عند ا�صتخدام غاز ثاين 
على البيكربونات وي�صتخدم عادة م�صحوق اجلرافيت اأو بودرة التلك اأو الرمل اجلاف اأو اأنواع 

اأخرى من امل�صاحيق الكيميائية اجلافة, لإطفاء هذا النوع من احلرائق.
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حرائق التجهيزات الكهربائية

طبقًا للت�صنيف احلديث لأنواع احلرائق مل يخ�ص�ص نوع م�صتقل حلرائق الكهرباء ويعزى ذلك اإلى 
اأن احلرائق التي تبداأ ب�صبب التجهيزات الكهربائية فاإنها يف الواقع تن�صاأ مبواد تعترب حرائق من النوع 

الأول اأو الثاين. ويجب ملواجهة حرائق التجهيزات الكهربائية اإتباع ما ياأتي:
- ف�صل التيار الكهربائي قبل اإجراء عملية الإطفاء .

- ا�صتخدام و�صائل الإطفاء التي تتنا�صب مع نوعية املواد امل�صتعلة فيها النار.
يف حال تعذر ف�صــل التيار الكهربائي اأو عــدم التيقن من ذلك فت�صتخدم مواد الإطفـاء التي 
لي�صت لها خا�صية التو�صيل الكهربائي واأي�صًا ينبغي مراعاة عـدم التاأثري ال�صـار على التجهيزات 

فهذه املواد تت�صمن اأبخرة الهالوجينات وامل�صاحيق الكيميائية اجلافة وثاين اأك�صيد الكربون.
التقويماإلثراء والتوسع

الإلكرتونية  املراجع  احد  الى  بالرجوع 
و�صح طرق اإطفاء احلريق.

1 - اذكر ثالثة من اأنواع اأنظمة مكافحة 
احلريق. 

احلريق  اإنذار  اأنظمة  بني  الفرق  ما   -  2
واأنظمة مكافحة احلريق؟

3 - ُت�صّنف احلرائق اإلى عدة اأنواع. اذكر 
كل  اإطفاء  طريقة  ذكر  مع  منها  اأربعة 

نوع.
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طفايات الحريقسادًسا

 يذكر اأنواع طفايات احلريق وجمالت ا�صتخداماتها.	•
 يو�صح طريقة تطبيق مترين على اإطفاء احلريق.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

ال�صكل ) 2-15(

ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة انواع طفايات احلريق ومكوناتها وجمالت ا�صتخداماتها ؟

يف  املنت�رشة  احلريق  لطفايات  اليومية  م�صاهدتك  خالل  من 
هذه  اأنواع  عن  تعرف  ماذا  مدر�صتك,  من  املختلفة  الأماكن 
الطفايات وبالنظر لل�صكل )15-2( ماذا تعرف عن مكونات 

طفايات احلريق؟ 

اقرأ وتعلم

يو�صح ال�صكل )16-2( بع�ص اأنواع الطفايات 
واحلرائق التي ُتْطفئها؟ 

خطوات ا�صتخدام طفاية احلريق
)PASS( لإخماد النار ينبغي اتباع تقنية

الأولى  احلروف  من  مكّون  التقنية  هذه  واإ�صم 
للخطوات الواجب القيام بها لت�صغيل طفاية 

احلريق, واخلطوات هي: 

ال�صكل )2-16(
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1- �صحب الدبو�ص )pin Pull(: بدايًة 
اجلزء  يف  املوجود  الدبو�ص  ي�صحب 
بهدف ك�رش  احلريق  العلوي من طفاية 
اأن الطفاية  القفل, ثم يجب التاأكد من 
تعمل من خالل اختبارها ملعرفة املدى 

الذي ينت�رش فيه التيار.
2- ت�صويب الهدف )Aim( الوقوف يف 
مكان اآمن , وعلى بعد م�صافة اآمنة من 
احلريق وت�صويب منفذ اأو فتحة الطفاية 

نحو قاعدة النار.
3- �صغط املقب�ص  )Squeeze(: �صغط املقاب�ص معًا لإخراج محتوى طفاية احلريق.

4- اإزاحة الفوهة )Sweep(: اإزاحة فوهة الطفاية من جانب اإلى اآخر عند القرتاب من احلريق 
مع احلر�ص على ت�صويبها نحو قاعدة النار بالتحديد انظر ال�صكل ) 2-17(  

ال�صكل )2-17(   

التقويماإلثراء والتوسع

بالتعــاون مــع مديريــة الدفــاع املدين يف 
منطقتــك, وباإ�ــرشاف مبا�ــرش مــن قبلهم, 
وزمــالوؤك  اأنــت  قــم  املعلــم  ومب�صاركــة 

بامل�صاركة بتطبيق عملي لإطفاء حريق.

1 -اذكر اأربعة اأنواع من طفايات احلريق 
مع جمالت ا�صتخدامها.

2 -اذكر خطوات ا�صتخدام طفاية احلريق.
3 - هل قمت بامل�صاركة يف اإطفاء حريق؟ 
اإذا كانت الإجابة نعم فاكتب ما قمت 

به وما �صعورك؟
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قال تعالى: {  } )1(�صدق اهلل 
العظيم. بالنظر لل�صكل ) 18 – 2 ( فاإن للوقت قيمة كبرية, 
خا�صًة حني ي�صبح الفرق بني احلياة واملوت ب�صع دقائق ورمبا 
ثواٍن. واأ�صبح جمال الإ�صعافات الأولية من ال�رشوري واملهم يف 
ثقافة احلياة. فما مفهوم الإ�صعافات الأولية ؟ وما اأهميتها ؟     

اإلسعافات األوليةسابًعا

 يتعرف مفهوم الإ�صعافات الأولية واأهميتها .	•
 يتعرف اأولويات الإ�صعاف الأويل .	•
 يعدد املكونات الأ�صا�صية حلقيبة الإ�صعافات الأولية .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

ال�صكل ) 2-18(

الإ�صعافات الأولية , اأهمية الإ�صعافات الأولية , حقيبة الإ�صعافات الأولية .
ن�صاط : ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة معنى العبارات ال�صابقة   .

اقرأ وتعلم

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢

)First•Aid( 1 - الإ�صعاف الأويل
هو كل م�صاعدة تقدم اإلى م�صاب من امل�صعف منذ حلظة اإ�صابته حلني و�صوله اإلى الرعاية الطبية       

املخت�صة, وذلك با�صتعمال املواد والإمكانيات املتوفرة.
2 - اأهمية الإ�صعاف الأويل:

اأ - اإنقاذ احلياة.
ب- منع تدهور حالة امل�صاب ال�صحية.

)1( �صورة املائدة, الآية 32
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ال�صكل )2-19(

جـ - امل�صاعدة على ال�صفاء.
د - الوقاية من اإ�صابات ا�صافية.

3 - اأولويات الإ�صعاف الأويل:
اأ - املبا�رشة بالإ�صعاف الأويل دون تاأخري اأو تردد اإنقاًذا للحياة.

ب - ل تهمل ا�صعاف اأية ا�صابه مهما كانت ب�صيطة.
جـ - اأ�صعف الأهم قبل املهم, وحافظ على رباطة اجلاأ�ص حيث تعطى الأولوية اإلى احلالت التالية:

1 - توقف التنف�ص.
2 - الإغماء.
3 - النزف.

د- افح�ص املري�ص و�صّخ�ص نوع ال�صابة لكي تنفذ الطرق الإ�صعافية ال�صحيحة.
هـ- بّلغ اأقرب مركز طبي لنقل امل�صاب وت�صهيل مهمة عالجه ب�رشعة.

4 - املكونات الأ�صا�صية حلقيبة الإ�صعافات الأولية:
بالنظر اإلى ال�صكل )19 – 2( فاإن حقيبة الإ�صعافات الأولية اأو �صندوقها يحتويان على الآتي:

اأ - ال�صمادات: مثل القطن, ال�صا�ص, اأربطة, بال�صرت, م�صد �صاغط 
لإيقاف النزف, وت�صميد اجلروح وتثبيت الك�صور.

ب -اأدوات الت�صميد, مثل: مق�ص �صغري, دبابي�ص, ملقط, قطارة 
طبية, ميزان حرارة, كاأ�ص لغ�صيل العني , قفازات طبية.

جـ -املعقمات و املطهرات: مثل اليود, الكحول الطبي, الن�صادر.
حالت  يف  ي�صتعمل   1% الأمونيوم  هيدوك�صيد  -محلول  د 

الإغماء.
هـ - مراهم للحروق وم�صادات حيوية.
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التقويماإلثراء والتوسع

اأولويات الإ�صعافات  ابحث عن املزيد من 
الأولية .

ياأتي: مبا  املق�صود  ما   -  1
اأ- الإ�صعاف الأويل.

ب- حقيبة الإ�صعاف.
- اذكر اأولويات الإ�صعاف الأويل.  2

3 - وهل �صاهدت اإ�صعاف اأحد امل�صابني 
وهل �صاهمت باإ�صعافه؟ �صف �صعورك.
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اإلسعافات األوليةثامنًا

 يتعرف اجراءات الإ�صعافات الأولية لكل من احلالت التية:	•
اجلروح ,الك�صور, الإنعا�ص القلبي والرئوي, احلروق, ال�صدمة الكهربائية.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

ال�صكل )2-20(

اجلــروح, الك�صــور, النتعا�ــص القلبــي, احلــروق, ال�صدمة 
الكهربائية.

ن�صاط: ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة املفاهيم ال�صابقة. 

اجلميع  على  يجب  ثقافة  الأولية  الإ�صعافات  اإن 
ول  اأحد  على  حكراً  لي�صت  اأنها  وكما  تعلمها. 
ت�صرتط التخ�ص�ص الطبي فيها , و بالنظر اإلى ال�صكل 
الإ�صعاف  اإلى  حتتاج  التي  احلالت  فما   )2–20(
هذه  من  حالة  كل  مع  التعامل  كيفية  وما  ؟  الأويل 

احلالت ؟

اقرأ وتعلم

 )Wounds•First•Aids(  1 - الإ�صعافات الأولية للجروح
اإلى هروب الدم من الأوعية  اإ�صابة, ما يوؤدي  اأن�صجة اجل�صم نتيجة  اجلروح وهي متزق ي�صيب 
لنك�صافها  بالن�صبة  اجلروح  وتق�صم   )2 –  21( ال�صكل  يف  ترى  كما  اخلارج,  اإلى  الدموية 

للمحيط اخلارجي اإلى ق�صمني هما :
اأ– اجلروح املغلقة: وهي التي ت�صيب الأن�صجة والأع�صاء الداخلية دون حدوث متزق ظاهر باجللد, 

ال�صكل )2-21(
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وتعالج من قبل الخت�صا�صيني .                       
ب– اجلروح املفتوحة : وهي اجلروح التي يكون فيها اجللد 
معر�صة  وتكون  اخلارجي,  املحيط  مع  وبتما�ص  مفتوحًا 
للجراثيم و الأو�صاخ ومن ثم اللتهابات, وبالنظر لل�صكل 

)22 – 2( ن�صاهد اأنواع تلك اجلروح ومنها:
1 - ال�صحجات و الت�صلخات واخلدو�ص وهي ك�صط يف الب�رشة قد ي�صل اإلى النزف نتيجة احتكاك 
اجللد بج�صم خ�صن مثل اجلدار, ويكون النزف يف هذه اجلروح قلياًل ولكن احتمال التلوث 
و اللتهابات فيها كبري. ويتم اإ�صعافه بتنظيف اجلرح مبعقم ت�صميد املنطقة امل�صابة ملنع حدوث 

اللتهاب.
2 - اجلروح القطعية وتنتج عن قطع الأن�صجة باأداة حادة  كال�صكني , الزجاج , امل�رشط . ويت�صف 
بحافتيه النظيفتني وقلة التلوث وقد ي�صاحبها قطع يف الأع�صاب اأو الأوعية الدموية اأو الأوتار 
الع�صلية. ويتم اإ�صعافه بتعقيم اجلرح وتغطيته ب�صمادة معقمة, واإذا كان اجلرح نازفًا وي�صغط 

فوق ال�صمادة لوقف النزيف ومن ثم تو�صيل امل�صاب اإلى اأقرب مركز �صحي.
- اجلروح التهتكية وتنتج عن ال�صابة باأداة حادة وتت�صف بحوافها غري املنتظمة , وقد يكون   3
يكون  تلوثها  احتمال  ولكن  القطعية,  اجلروح  مما يف  اأكرب  الأن�صجة  وتلف  غزيراً,  النزيف 
اأكرب. ويكون ا�صعافه بتنظيف اجلرح وتعقيمه من الأو�صاخ, وتقريب اأطراف اجلرح املتهتك 
وو�صع �صمادة معقمة و تثبيتها برباط, وو�صع الطرف املجروح على جبرية وتثبيتها , فقد 

يكون مك�صوراً ومن ثم تو�صيل امل�صاب اإلى اأقرب رعاية طبية .
4 - اجلروح الواخزة وهي ناجتة عن ال�صابة باأداة مدببة مثل امل�صامري والدبابي�ص واخلناجر, يكون 
بتنظيف  اإ�صعافه  ويتم  كبري.  بع�صها  يف  واللتهابات  التلوث  خطر  ولكْن  قلياًل  فيها  النزف 

املنطقة امل�صابة واذا كان اجلرح نافذاً نوؤمن و�صوله اإلى اأقرب رعاية طبية .
ه كالع�صي اأو احلديد اأو احلجارة وتت�صف بعدم  - اجلروح الر�صية و�صببها ا�صتعمال اأداة را�صّ  5
مبحلول  اجلرح  بتنظيف  اإ�صعافه  ويكون  والأو�صاخ.  للتلوث  وتعر�صها  اجلرح  حافة  انتظام 
ملحي دافئ وو�صع الكمادات الباردة فوق اجلرح ومن ثم تغطية اجلرح ب�صا�ص معقم.                                                           

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢

ال�صكل )22 – 2(
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- اجلروح البرتية وتنتج عن الآلت الدوارة , وتوؤدي اإلى برت جزء من اجل�صم كليًا اأو جزئيًا .   6
ويكون ا�صعافه بتعقيم اجلزء امل�صاب وو�صع �صمادة عليه واأخذ اجلزء املبتور, والذهاب اإلى 

اأقرب رعاية �صحية .
)Fractures•First•Aids( 2- الإ�صعافات الأولية للك�صور

وهو انف�صال فجائي يف متا�صك الن�صيج العظمي م�صببًا تغرياً يف �صكل العظم وا�صتمراريته, نتيجة 
قوة خارجية تقع على العظم فتك�رشه. ويظهر هذا يف ال�صكل )23 – 2(

- الأعرا�ص والعالمات ال�رشيرية للك�صور:                                                
 اأ - اأمل يف منطقة الك�رش, وبالأخ�ص عند حتريك الع�صو.

ب - انحناء اأو التواء اأو ق�رش يف الطرف املك�صور.
جـ- وجود ورم حول الك�رش , وتغري لون اجللد نتيجة لتجمع الدم حتته.

د - اختالف �صكل الطرف املك�صور مقارنة بالطرف ال�صليم.
اإ�صعاف الك�صور ويتم على النحو التايل:  -3

اأ - التاأكد من �صالمة املجرى الهوائي و اإزالة ما يعوق التنف�ص.
ب - اإ�صعاف النزف بالو�صائل املتوفرة.

جـ - ت�صميد اجلروح وتغطيتها.
د - تثبيت الطرف املك�صور باجلبائر املنا�صبة واملتوفرة.

First•aid•for•CPR الإ�صعافات الأولية لالإنعا�س القلبي والرئوي  -4
والقلب.  الرئة  باإنعا�ص  فيهما  امل�صعف  يقوم  مزدوجة  عملية  وهي 
ويحدث اإنعا�ص الرئة من خالل اإي�صال اإليها الهواء والأك�صجني اليها 
ال�صغط  القلب عن طريق  اإنعا�ص  يتم  ال�صناعي,  التنف�ص  عن طريق 
الأجزاء  اإلى  الدم  �صخ  ليتم  للم�صاب  القلب  منطقة  على  اليدوي 

احليوية من ج�صم امل�صاب كما هو ظاهر يف ال�صكل )24– 2(
Burns•First•Aids 5- الإ�صعافات الأولية للحروق

املواد  اأو  العالية  احلرارة  ب�صبب  حتته  التي  الأخرى  والأن�صجة  اجللدي  الن�صيج  تلف  هو  احلرق 

ال�صكل )24– 2(

ال�صكل )23– 2(

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢
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الكيميائية. كما يف ال�صكل )25 – 2( ويتم ا�صعافه 
ولفه  للم�صاب  امل�صتعلة  املالب�ص  يف  النار  باإخماد 
باملاء  املحروقة  املنطقة  وغمر  اأر�صًا  وطرحه  بغطاء 
وازالة  املحرتقة  املالب�ص  نزع  بعدم  وكذلك  البارد, 
وال�صاعات  املحرتق كالأ�صاور  الع�صو  ي�صيق  �صئ  اأي 
والأحذية قبل اأن يتورم الع�صو وندع امل�صاب م�صتلقًيا 
وعدم ال�صكل )25 –2( فقاأ فقاقيع احلروق, وعدم 
تغطى  بل  املنطقة  يف  مرهم  اأو  محلول  اأي  ا�صتعمال 
من  باأ�ص  ول  بال�صمادات,  وتربط  املعقم   بال�صا�ص 

اعطاء املري�ص القليل من املاء البارد عدة مرات , ومن ثم نقل امل�صاب اإلى اأقرب رعاية �صحية.
6- الإ�صعافات الأولية لل�صدمة الكهربائية

وهي ال�صابة الناجتة عن مرور التيار داخل اجل�صم نتيجة مالم�صته م�صدر التيار الكهربائي ,كما يف 
ال�صكل )26 – 2(. ويتم ا�صعافه عن طريق 
دفع  اأو  م�صدره  من  الكهربائي  التيار  ف�صل 
كاخل�صب  عازل  ج�صم  با�صتعمال  امل�صاب 
يوؤدي  ل  حتى  امل�صاب  مل�ص  وعدم  اجلاف 
اإلى ا�صابتك واإجراء التنف�ص ال�صطناعي اأو 

تدليك القلب اذا لزم, واإ�صعاف.
احلروق ح�صب ما تعلمت من قبل وتو�صيل 

امل�صاب اإلى اأقرب رعاية �صحية .

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢

ال�صكل )25 – 2(

ال�صكل )26 – 2(

SAFETY

FIRST 

١٨-٢٢-٢

٢٢-٢

٢٦-٢

٢٥-٢٣٢-٢
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التقويماإلثراء والتوسع

الك�صور  اأكرث  الإنرتنت عن  ابحث عرب   -
�صيوعًا يف ال�صناعة .

للنزيف  الأولية  ال�صعافات  عن  اكتب   -
مفهومه واأنواعه .

-  ما املق�صود مبا ياأتي :  1
اأ - اجلرح .                 ب - احلرق
عدد اأنواع اجلروح املفتوحة.  -  2

3 - و�صح طريقة الإ�صعاف الأويل لالإنعا�ص 
القلبي والرئوي.

4 - �صخ�ص تعر�ص لالإغماء, ما الإ�صعافات 
بها  القيام  عليك  يجب  التي  الأولية 

ملحاولة اإنقاذه؟
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التقومي الذاتي
اأ�صتطيع بعد درا�صتي هذه الوحدة اأن:

موؤ�رشات الأداء
معايري الداء ب�صكل الرقم

قليل

ب�صكل 

متو�صط

ب�صكل 

جيد

ب�صكل 

كبري
1 اأذكر اأنواع معدات الوقاية ال�صخ�صية.

  اأعدد ا�صتخدامات و�صائل الوقاية ال�صخ�صية )خوذة الراأ�ص,

الكمامات, مالب�ص العمل,....(.
2

ال�صخ�صية الوقاية  معدات  با�صتخدام  اللتزام  اأهمية   اأو�صح 

للتخفيف من �صدة اإ�صابة العمل.
3

  اأُمّيز بني معدات الوقاية ال�صخ�صية الواجب ا�صتخدامها يف

 امل�صاغل.
4

6 اأذكر اأهمية ال�صيانة باأنواعها يف الوقاية من احلوادث.

7 اأعرف مفهوم احلريق واذكر عنا�رشه الأ�صا�صية

اأ�صتطيع ا�صتخدام معدات اإطفاء احلريق. 8

ح�صب مكافحتها  واأنظمة  احلرائق  ت�صنيف  اأعرف    

املوا�صفات الأردنية.
9

10 اأذكر اأنواع طفايات احلريق اليدوية وا�صتخداماتها.

11 اأعرف مفهوم واأولويات الإ�صعافات الأولية واأهميتها.

12  اأُعدد املكونات الأ�صا�صية حلقيبة الإ�صعافات الأولية.

اأعرف اإجراءات الإ�صعافات الأولية لكل من احلالت الآتية: 

احلروق,  والرئوي,  القلبي  الإنعا�ص  الك�صور,  اجلروح, 

وال�صدمة الكهربائية.

13



الفصل الدراسي الثاني
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الوحدة الثالثة

3

العمل وقطاعاته وأخالقياته 

وفرص التوظيف

•  المعرفــة بالقوانيــن والتشــريعات واألنظمــة والتعليمــات الناظمة 	
للعمــل بين صاحب العمــل والعامل تضمن حــق كل منهما وتفصل 
بالنزاعــات فــي ما بينهمــا في حــال حدوثها فماذا تعــرف عن قانون 
العمــل والعمــال األردني ونظام الخدمــة المدنية؟ وقانــون الضمان 

االجتماعي؟
• االتصــال والتواصــل واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وتحديــث 	

البيانات من أهم عوامل تســويق الذات عنــد التقدم للوظائف فماذا 
تعرف عن معايير كتابة السيرة الذاتية الناجحة؟
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�صة هذه الوحدة اأن يكون قادراً على اأن :
-  يتعرف اإلى قطاعات العمل املختلفة واأنظمتها.

-  يتعرف اإلى حقوق العامل يف قانون ال�صمان الجتماعي وقانون العمل.
-  مييز بني املفاهيم التي تتعلق بالعمل , مثل املهنة والوظيفة واحلرفة.

-  يتعرف اإلى التو�صيف الأردين للمهن.
-  يحدد امل�صتويات املهنية وكيفية الختيار املهني.

-  يدرك مفهوم ال�صلوك الوظيفي, معايري والقواعد التي تنظمه.
-  يتعرف اإلى اأخالقيات العمل التي يجب التقيد بها يف بيئة العمل.

-  يعدد اخل�صائ�ص التي يبحث عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد.
-  يذكر املزايا التي يبحث عنها املوظف اجلديد عند �صاحب العمل.

-  يتعرف اإلى مفهوم البطالة, ويعدد اأنواعها.
-  يتعرف اإلى طرائق احل�صول على معلومات �صوق العمل, والبحث عن الوظيفة.

-  يتعرف اإلى مفهوم ت�صويق الذات.
-  يذكر اأ�صاليب تطوير الذات.

-  يقدر اأهمية التدريب واكت�صاب اخلربات, يف رفع �صوية الأداء وانعكا�صه على تطوير 
الذات.

-  يتعرف اإلى مفهوم الت�صالت الوظيفية واأهميتها.
-  يتعرف اإلى مفهوم ال�صرية الذاتية.

-  يعد وثيقة ال�صرية الذاتية.
-  يتعرف اإلى مفهوم التقارير الفنية.

-  يعد التقارير الفنية.

82
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قطاعات العمل وحقوق العاملأوالً

يتعرف اإلى قطاعات العمل املختلفة واأنظمتها.	•
يتعرف اإلى حقوق العامل يف قانون ال�صمان الجتماعي وقانون العمل.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف
القطاع العام والقطاع اخلا�ص .

ن�صاط : ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة العبارتني ال�صابقتني و�صع اأمثلة عليها .

يف اأردننا احلبيب يعترب العمل حًقا للمواطن ويكون 
الأنظمة  العمل �صمن قطاعني رئي�صني ح�صب  هذا 

والقوانني التي ت�صبطهما.
وبالنظر اإلى ال�صكل )1 – 3( فما هما القطاعان 

الرئي�صان؟

اقرأ وتعلم
 GOVERN(MENT ) القطاع العام ) قطاع احلكومي  -1

:)SECTOR
يتكون من الوزارات و املوؤ�ص�صات و الدوائر التي متتلكها 

احلكومة ,
كما يف ال�صكل املجاور )2 -  3( حيث يخ�صع العاملون 

ال�صكل )1 – 3(

ال�صكل املجاور )2 -  3( 
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فيها اإلى نظام اخلدمة املدنية و قانون ال�صمان  الجتماعي, 
وبناًء عليه �صنتعرف على : -

اأ - نظام اخلدمة املدنية
وهو نظام يتولى تنظيم كل ما يتعلق بالوظيفة العامة من  
الوظائف, وفئات  الب�رشية , وت�صنيف  تخطيط للموارد 

ودرجات املوظفني وحتديد الرواتب , وو�صع قواعد ال�صلوك الوظيفي وهو امل�رشف  على النظام 
يف القطاع احلكومي. انظر ال�صكل ) 3 – 3 (.

ب - قانون ال�صمان الجتماعي
التي  الأحكام  تنفيذ  اأجل  من  وجد  الذي  القانون  وهو 
توفر حياة كرمية للمواطن واأفراد اأ�رشته بتخ�صي�ص راتب 
تقاعدي له اأو لأفراد اأ�رشته عند ا�صتحقاقه اإما ببلوغ ال�صن 
اأو وفاته وكذلك دعمه  اأو مر�صه  التقاعدي واإما لعجزه 
لعمال املياومة و املتعطلني عن العمل ب�رشف راتب بدل 
انظر   . كورونا  جائحة  مثل  الطارئة  احلالت  يف  تعطل 

ال�صكل ) 4 - 3 (.    
ال�صمان الجتماعي

 حقوق العامل يف قانون ال�صمان الجتماعي : ومن اأهم هذه احلقوق الآتي:
العمل وتطبيقه كما هو مذكور يف عقد العمل . لقاء  البدل  هو  الأجر   -  1

يكون محيط العمل �صحيًّا واآمًنا . اأن    -  2
3 - احل�صول على الجازات ال�صنوية واملر�صية وال�صتثنائية .

. الجتماعي  وال�صمان  ال�صحي  التاأمني   -  4
الأجر الإ�صايف مقابل اأي عمل اإ�صايف . على  احل�صول   -  5

العاملة على اإجازة اأمومة باأجر كامل . املتزوجة  املراأة  ح�صول   -  6

ال�صكل ) 3 – 3 (

ال�صكل ) 4 – 3 (
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:)PRIVET•SECTOR( 2 - القطاع اخلا�س
اأو جمموعات من  اأفراد  ميتلكها  التي  الإنتاجية واخلدمية  املوؤ�ص�صات  يت�صكل من جميع  هو قطاع 
تتولى  والتي  الجتماعي  ال�صمان  لقانون  وتخ�صع  العام  القطاع  من  جزءاً  ولي�صت   , امل�صاهمني 

وزارة العمل القيام بالرقابة واملتابعة وتطبيق الأحكام املتعلقة به.

اإلثراء والتوسع

التقويم

ح الفرق بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص .  بالرجوع اإلى اأحد محركات البحث و�صّ
اخلرائط املفاهيمية :

اخلا�ص. والقطاع  العام,  بالقطاع  املق�صود  و�صح  1ـ 
الجتماعي؟ ال�صمان  قانون  يف  العامل  حقوق  ما  ـ   2

القطاعات الرئي�صة

القطاع اخلا�صالقطاع العام

الوزارات     املوؤ�ص�صات        الدوائر                     ال�رشكات           املوؤ�ص�صات         امل�صاريع
احلكومية     احلكومية        احلكومية                    اخلا�صة              اخلا�صة            اخلا�صة
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مفهوم المهنة والوظيفة والحرفة والتوصيف المهني :ثانيًا

 مييز بني املفاهيم التي تتعلق بالعمل مثل املهنة, الوظيفة واحلرفة.	•
 يتعرف اإلى التو�صيف الأردين للمهن.	•
 يحدد امل�صتويات املهنية وكيفية الختيار املهني.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

املهنة وتو�صيفها والوظيفة واحلرفة  .
ناق�ص مع زمالئك مفهوم العبارات ال�صابقة مع و�صع 

اأمثلة عليها, وما الفرق بينها؟

 )1() تعالى:) قال 
�صدق اهلل العظيم.

العمل : هو اجلهد اجل�صدي الذي يقوم به الإن�صان من 
وهو حجر  بالنفع.  عليه  يعود  معني  اأجل حتقيق هدف 
تطوير  يف  ي�صهم  وتطوره,  املجتمع  حياة  يف  الأ�صا�ص 

الفرق  ما  �صخ�صية الفرد ومعرفته . وبالنظر اإلى ال�صورة التعبريية التي متثل ال�صكل )5–3( 
بني املهنة ,الوظيفة واحلرفة ؟

اقرأ وتعلم

املفاهيم التي تتعلق بالعمل:
1- مفهوم املهنة : هي ممار�صة العمل مبعارف ومهارات جمة, نظرية وعملية تكت�صب عن طريق 

التعليم الر�صمي واخلربة وتعربعن نوع العمل الذي يرغب ال�صخ�ص يف ممار�صته . 

الخت�صا�صي
الفني

العامل املهني

العامل املاهر

العامل محدود املهارات
)3  - ال�صكل)6 

ال�صكل )5–3(

)1( )�صورة التوبة, الآية 105(.
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�رشوط املهنة:
اعرتفت  املختلفة  فاملجتمعات  للمجتمع,  وحيويتها  واهميتها  باملهنة  الجتماعي  العرتاف  اأ- 
يقدمون  مهنيني  بو�صفهم  ممار�صيها  مع  وتتعامل  مهًنا  بو�صفها  واملحاماة  والهند�صة  بالطب 
اذا  املجتمع  يف  خطري  خلل  يحدث  بحيث  للمجتمع,  واحليوية  الهمية  بالغة  اخلدمات 

تدهورت هذه املهن.
الت�رشيح,  مثل  جتريبية  علوم  على  يعتمد  فالطب  نظري,  اإطار  مهنة  لكل  الفكرية:  النظرية  ب- 
واملهند�ص يعتمد على علوم فيزيائية وريا�صية, واملحامي يعتمد على علوم القانون وقيم احلق.
ممار�صة  قبل  م�صبًقا  �صاحبها  يعد  بها,  مهارات خا�صة  مهنة  لكل  باملهنة:  اخلا�صة  املهارات  جـ- 
العمل, فالطبيب يتقن املهارات الطبية قبل تخرجه بو�صفه طبيًبا, ثم يخ�صع لتدريب عملي 
حتت اإ�رشاف ممار�صني مخت�صني ملدة �صنة على الأقل, ول ميار�ص اأعماله اإل اإذا تدرب وح�صل 
على رخ�صة مزاولة املهنة من النقابة التي ينتمي اإليها, وكذلك املهند�ص واملحامي و�صائر املهن.
اأ�صحاب املهن مهامهم ملتزمني مبيثاق اأخالقي مهني.  د- وجود ميثاق اأخالقي للمهنة: ميار�ص 
ومن مواد امليثاق الأخالقي لالأطباء: »اأتعهد بعدم اإحلاق الأذى باملري�ص واأتعهد باأن اأحافظ 

على اأ�رشار املر�صى«.
هـ- الألقاب املهنية: يبدو الفرق بني املهنة والوظيفة وا�صًحا يف هذا املجال, فاملوظف يبقى موظًفا 
حتى نهاية خدمته فال يعود بعدها موظًفا. فمن يعمل بوزارة رئي�ص ق�صم يفقد وظيفته بعد 
انتهاء خدمته, لكن �صاحب املهنة يحتفظ بلقبه املهني, فهو طبيب اأو مهند�ص اأو محاٍم �صواء 
اأو طبيب �صابق, ولكن هناك وزير  اأو خارجه. فلي�ص هناك مهند�ص متقاعد  العمل  كان يف 
مهنيًّا,  لقًبا  ميتلك  املهنة  ان �صاحب  مهًنا.  ولي�صت  �صابق, لأن هذه وظائف  مدير  اأو  �صابق 
ويحتفظ به وي�صتخدمه يف لغة التخاطب والت�صال اليومي داخل العمل وخارجه, وهذا ما 

يعطيه مكانة اجتماعية, واإعطاء �صاحبها حّق التم�صك بلقبه املهني.
ثم طبيًبا  امتياز  ب�صنة طبيب  يبداأ  فالطبيب  اأخرى,  اإلى  املهني من رتبة  يتدرج  املهنية:  الرتب  و- 
ميتلك  من  عليها  يح�صل  متدرجة  رتب  اإنها  ا�صت�صاريًًّا.  طبيًبا  ثم  اخت�صا�صًيًّا  طبيًبا  ثم  مقيًما 

متطلبات كل رتبة وحتفزه على النمو املهني لأن لكل رتبة امتيازاتها الجتماعية واملالية.
 التو�صيف الأردين املهني:
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هو ح�رش الأعمال املهنية والتعرف عليها وتنظيمها يف جمموعات معينة وحتديد م�صمياتها وبيان 
املهام والواجبات امل�صمولة وعليه ينق�صم العمال املهنيون اإلى خم�صة م�صتويات ت�صمى م�صتويات 

العمل املهني . ويبني ال�صكل ) 6 – 3( هذه امل�صتويات على النحو التي:
الفنية و  العلمية و  املهارات  عاليًا من  امل�صتوى قدراً  العاملون يف هذا  اأ - الخت�صا�صي : ميتلك 
الإ�رشافية والقيادية متكنهم من حتليل العمل, والتخطيط له, واإدارته, وتقييمه, وتطويره, واإدارة 
الأفراد , وحل م�صكالت العمل ,  وقراءة الر�صومات و الت�صاميم وفهم املوا�صفات للتجهيزات, 

ويكون الإعداد لهذا امل�صتوى يف اجلامعات واملعاهد العليا.
ب - الفني )التقني( : ميتلك العاملون هنا مهارات فنية وعملية متعددة واإدارية متخ�ص�صة متكنهم 
من فهم طبيعة الأداء وحتليله, وحتديد مراحل الإجناز و متابعته و تقييمه , ويكون الإعداد لهذا 

امل�صتوى يف الكليات اجلامعية املتو�صطة .
واجنازها  املهنة  لتاأدية  مهارات  تتطلب  اأعمالهم  باأن  هنا  العاملون  يو�صف  املهني:  العامل   - ج 
على نحو متكامل, وتت�صمن هذه املهارات اجلانب العملي واملعلومات الفنية املرتبطة باملهنة 

ويكون الإعداد لهذا امل�صتوى يف املعاهد املهنية والدورات.
 , املهنة  تتعلق بجزء من  تتطلب مهارات  اأعمالهم  باأن  هنا  العاملون  يو�صف  املاهر:  العامل  د - 
وتكت�صب هذ املهارات بعد تلقيهم التعليم والتدريب يف موؤ�ص�صات التدريب املهني ومواقع 

العمل وفق برامج معدة خ�صي�صًا لهذا اجلانب.
هذا  يف  العاملون  يو�صف  املحدودة:  املهارات  ذو  العامل   - هـ 
املهارات  من  محدوداً  قدراً  تتطلب  اأعمالهم  باأن  امل�صتوى 
تدريب  طريق  عن  املهارات  هذه  اإك�صابهم  وميكن   , العملية 
علميًّا,  اإك�صابها حت�صياًل  يتطلب  ول  العمل,  موقع  ق�صري يف 
ا�رشافية,  اأية م�صوؤوليات  الفئة  العامل �صمن هذه  يتحمل  ول 

واإمنا يعمل بتوجيه فئة مهنية اأعلى منه وباإ�رشافها.
2- الوظيفة: هي عمل منظم ي�صمل جمموعة من امل�صوؤوليات و الواجبات ويلتزم ال�صخ�ص الذي 

يوؤديها مبجموعة من اللتزامات املحددة مقابل ح�صوله على جمموعة من املزايا واحلقوق 

٧-٦٣-٤٣-٣

٩-٣
١١-١٠٣-٣

١١-٣

١٢-٣
١٤-١٣٣-٣

١٥-٣

٨٨ص

االختصايص

الفني

العامل املهني

العامل املاهر

العامل محدود املهارات

�
�

�
�

�
�

البطاله

ال�صكل )7–3(
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3- احلرفة : عمل ميار�صه الفرد يحتاج اإلى تدريب واإعداد �صمن برنامج محدد )ق�صري اأو متو�صط( 
مثل  احلداد والنجار وغريها.انظر ال�صكل )7 - 3( 

اإلثراء والتوسع

- ابحث عن العوامل التي توؤثر يف اختيار الفرد ملهنته.
- اذكر العوامل التي ت�صاعد العامل على ال�صتقرار الوظيفي.

اخلرائط املفاهيمية :

التقويم

ما املق�صود  مبا يلي :  )1
اأ - العمل.                                 ب - املهنة.

جـ - احلرفة.                              د - الوظيفة.
املهني. الأردين  التو�صيف  �صلم  م�صتويات  اذكر   )2

٧-٦٣-٤٣-٣

٩-٣
١١-١٠٣-٣

١١-٣

١٢-٣
١٤-١٣٣-٣

١٥-٣

٨٨ص

االختصايص

الفني

العامل املهني

العامل املاهر

العامل محدود املهارات

�
�

�
�

�
�

البطاله

العمل

احلرفةالوظيفةاملهنة
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مفهوم السلوك الوظيفي وقواعده وأخالقيات العملثالثًا

 يدرك مفهوم ال�صلوك الوظيفي, املعايري والقواعد التي تنظمه.	•
 يتعرف اإلى اأخالقيات العمل التي يجب التقيد بها يف بيئة العمل.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

ال�صلوك الوظيفي وقواعده واأخالقيات العمل. 
ناق�ص مع زمالءك يف املجموعة مفهوم ال�صلوك الوظيفي واخالقيات 

العمل.

قال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و�صلم( :
اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه  “ يحب  اهلل  “ اإن 

النهو�ص  اإلى  يوؤدي  الوظيفي  بال�صلوك  الرتقاء  اإن 
باملجتمع, والرتقاء بالعاملني باأ�صلوب ع�رشي متطور 
يف  وا�صالح  وال�صفافية   النزاهة  ممار�صة  خالل  من 

العمل العام . 
وبالنظر لل�صكل )8 – 3( الذي يظهر غالف كتاب 
القطاع  التطوير  وزارة  عن  ال�صلوك  قواعد  مدونة 

يف اململكة الأردنية الها�صمية فماذا تعرف عن مفهوم ال�صلوك الوظيفي واأخالقيات العمل؟

اقرأ وتعلم

)Functional•Behavior( 1 - ال�صلوك الوظيفي
هو �صلوك الفرد يف عمله وما ي�صدر منه من اأفكار واأقوال واأعمال وتفاعله مع نظام العمل داخل 

ال�صكل )3-8( 

١٦-٣
١٧-٣

٢٦-٢٥٣-٢٢٣-٢١٣-٣

٢٧-٣
٩١ص

٢٠-١٨٣-٣
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ال�صكل )3-9( 
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املن�صاأة . انظر ال�صكل )3-9(
2 - املعايري والقواعد التي تنظم ال�صلوك الوظيفي: بداأت اأخالقيات العمل تتبلور على �صورة معايري 
وقواعد تنظم ال�صلوك الوظيفي يف قطاعات العمل اخلا�صة والعامة , فتجد اأن املوؤ�ص�صات ت�صع 
مواثيق لالأخالق لتكون د�صتوراً وقاعدًة  لتبني ال�صلوك الإيجابي وال�صلوك ال�صلبي للتعامل داخل 
العمل , كي ل يف�رش كل موظف �صلوكه ح�صب وجهة نظره واأهوائه ويكون لزامًا على العاملني 
يربز  اإر�صادي  دليل  وهي  الوظيفي  ال�صلوك  مدونة  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأ�صدر  وقد  به.  اللتزام 

القواعد القانونية ذات ال�صلة بالعمل الذي يوؤديه املوظف.    
)Work•Ethics( 3 - اأخالقيات العمل 

اأثناء  العمال  بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  احلميدة  واملثل  املبادئ  هي  وقواعده:  العمل  اأخالقيات 
الإ�صالم على اللتزام مبكارم الأخالق ون�رش اخلري والإخال�ص يف  عملهم يف حياتنا. وقد حث 
العمل لإجناحه مما ينعك�ص اإيجابًا على املجتمع . ويبني ال�صكل ) 10 – 3 ( بع�ص من اأخالقيات 

العمل احلميدة التي يجب اللتزام بها يف العمل:

اأ - الإتقان: هوالقيام بالعمل املراد اإجنازه والنتهاء منه باأف�صل �صورة وعلى اأمت وجه, ويكون ذلك 
ببذل اجلهد ,و البعد عن الرتاخي يف العمل .

ب - ال�صرب: اأن يتحمل العامل �صغط العمل واأل يكون كثري ال�صجر و�رشيع النفعال .
جـ - الأمانة: هي اأن يوؤدي العامل عمله باإخال�ص ونزاهة ال�صرب الأمانة و املحافظة على الأموال 

واملمتلكات للمن�صاأة وعدم الإ�رشاف.
د - ال�صدق : اأن ميتنع العامل عن الكذب واملراوغة واأن اأخالقيات العمل يتحرى ال�صدق يف عمله.

اأخالقيات 
العمل 
الأمانةاحلميدة

ال�صدق الإتقان

ال�صرب
ال�صكل ) 10 – 3 (
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التقويماإلثراء والتوسع

- اعر�ص العوامل التي توؤثر يف اأخالقيات 
العمل.

- اذكر بع�ص الأخالقيات احلميدة الأخرى 
يف املجتمع الأردين .

- ا�صتعن مبكتبة املدر�صة )اإن وجدت(  للبحث 
عن اأخالقيات التجارة يف الإ�صالم, وناق�صها 

مع زمالئك  باإ�رشاف املعلم .

: ياأتي  مبا  املق�صود  ما   )1
اأ - ال�صلوك  الوظيفي.                         

 ب - اأخالقيات العمل.
جـ - ال�صدق.                                      

د - الإتقان.
الأخالقيات احلميدة التي  بع�ص  اذكر   )2

يجب اللتزام بها يف العمل.
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خصائص الموظف الجديد ومزايا الوظيفةرابًعا

يعدد اخل�صائ�ص التي يبحث عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد .	•
يذكر املزايا التي يبحث عنها املوظف اجلديد عند �صاحب العمل .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

النفجار املعريف, والتطور القت�صادي, والزيادة يف الأيادي 
العاملة كلها جعلت حتقيق مطالب �صاحب العمل واملوظف 

معقدة اإلى حد ما .
وبالنظر لل�صورة التعبريية التي متثل ال�صكل )11 – 3(  
ما خ�صائ�ص املوظف اجلديد ؟ وما مزايا �صاحب العمل ؟

ال�صكل )11 – 3(

خ�صائ�ص املوظف اجلديد التي يبحث عنها �صاحب العمل , ومزايا �صاحب العمل التي يبحث 
عنها املوظف .

ن�صاط : العب اأنت وزميلك دور كل من املوظف و�صاحب العمل واعطاء خ�صائ�ص ومزايا كل 
منهما تبعًا ملا �صبق باإ�رشاف املعلم.

واإمتامه  العمل  اإجناح  كبرًيا ومهًما يف  ي�صكل جزًءا  العمل  املوظف و�صاحب  ما بني  التعاون  اإن 
واحل�صول على اأعلى النتائج.
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يف املوظف اجلديد : العمل  �صاحب  عنها  يبحث  التي  اخل�صائ�س   -  1
املوظف  ميتلكه  ما  العملية: وهو  و  العلمية  املوؤهالت   - اأ 
من حت�صيل علمي و مهارات و دورات تدريبية و خربات. 

انظر ال�صكل ) 12 – 3 (                 
ب - ما يتمتع به املوظف من �صفات ح�صنة مثل الأمانة, 

ال�صدق وال�صرب .
تكون  اأن  ووجوب  والتوا�صل  الت�صال  مهارات   - جـ 

عالية يف التعامل مع الآخرين .
د - القدرة على الإبداع ,البتكار, التطور والتطوير.

هـ - احرتام الوقت ,ا�صتغالله واحلفاظ على �رشية العمل.
2 - املزايا التي يبحث عنها املوظف عند �صاحب العمل:

اأ - ال�صتقرار الوظيفي لأنه ي�صعر املوظف بالطماأنينة ,الر�صا وعدم اخلوف.           
ب - ال�صمان الجتماعي والتاأمني ال�صحي ل�صمان توفري حياة كرمية.

ج - الراتب واملكافاآت .
د - توافر اأنظمة الأمن وال�صالمة يف موقع العمل.
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ال�صكل )3-12(

التقويماإلثراء والتوسع

الإلكرتونية  املواقع  اأحد  اإلى  بالرجوع   -
املوظف  �صفات  من  املزيد  عن  ابحث 

اجلديد ومزايا �صاحب العمل اجلديد.

العمل. باأخالقيات  املق�صود  -ما   1
: من  كالًّ  -اذكر   2

�صاحب  عنها  يبحث  التي  ال�صفات   - اأ 
العمل يف املوظف اجلديد.

ب - املزايا التي يبحث عنها املوظف عند 
�صاحب العمل.
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مفهوم البطالة وأنواعها، سوق العمل، والبحث عن الوظيفةخامًسا

- يتعرف مفهوم البطالة ,ويعدد اأنواعها .	•
- يتعرف طرائق احل�صول على معلومات �صوق العمل ,والبحث عن الوظيفة .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

كبري  قدر  على  ت�صتحوذ  ظاهرة  البطالة 
ملا  وتفكريهم,  القت�صاد  علماء  اهتمام  من 
ت�صكل من عبء كبري على الدولة, محاولني 

اإيجاد �صبل العالج الناجح لها.
ال�صكل  متثل  التي  التعبريية  لل�صورة  بالنظر 

) 3 – 13(
فما مفهوم البطالة؟ وما اأنواع البطالة ؟ وما 

طرق البحث عن وظيفة ؟         

البطالة, اأنواع البطالة, �صوق العمل, البحث عن الوظيفة.
ن�صاط : ناق�ص زمالءك يف املجموعة العبارات ال�صابقة.  

) The•unemployment( – البطالة   1
وراغبًا  العمل  على  قادراً  ال�صخ�ص  فيها  يكون  التي  احلالة  هي 
لل�صكل  بالنظر   . املنا�صبني  والأجر  العمل  يجد  ل  لكن  و  فيه, 

)14 – 3( فالعاطلون عن العمل هم الأفراد القادرون على
ال�صكل ) 14 – 3 (
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ال�صكل ) 13 – 3 (
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العمل والراغبون فيه , ولكن ل تتوافر لهم فر�صة احل�صول عليه.
2 - اأنواع البطالة :

للبطالة اأنواع كثرية ومتعددة نذكر منها:
اأ - البطالة التكنولوجية: وهي البطالة الناجتة من ال�صتغناء عن ت�صغيل عدد معني من العاملني, 

نتيجة ادخال اآلت ومعدات واأ�صاليب عمل م�صتحدثة.
القطاع  اأو  ال�صناعي  كالقطاع  القطاعات دون غريها,  اأحد  تكون يف  القطاعية:  البطالة   - ب 

التجاري.
جـ - البطالة ال�صلوكية: وهي امتناع بع�ص العاطلني عن العمل من اللتحاق بوظائف دنيا خوفًا 

من نظرة املجتمع لهم.
د - البطالة املو�صمية: هي البطالة الناجتة عن تعطل القوى العاملة يف موا�صم معينة من ال�صنة مثل 

قطاع ال�صياحة يف ال�صتاء. 
هـ - البطالة املقنعة: هي وجود اعداد من الأيدي العاملة تزيد على احلاجة الفعلية للموؤ�ص�صة وهي 

منت�رشة يف موؤ�ص�صات القطاع العام.
هذا بالإ�صافة الى جمموعة اأخرى من البطالة مثل البطالة ال�صلوكية ,البطالة الهيكلية ,البطالة العاملية

والبطالة املزمنة وغريها.
3 - طرق احل�صول على معلومات �صوق العمل والبحث عن وظيفة :

لبد من ال�صعي احلقيقي يف تو�صيع نطاق البحث عن العمل مع وجود تطور التكنولوجيا والتو�صع 
يف �صبكات الإنرتنت, ومن اأكرث الطرق �صيوعًا للح�صول 

على وظيفة ما ياأتي:
اأ - البحث عرب الإنرتنت: وهي من اأبرز الطرق ل�صهولتها 
و�رشعتها, انظر ال�صكل )15 – 3(                                                                  
ال�رشكات  فيه  ي�صرتك  التوظيف:  معار�ص  زيارة   - ب 

واملوؤ�ص�صات العاملة.
جـ - ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي والعالقات الجتماعية .

ال�صكل )15 – 3(
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د - الإعالنات املقروءة ) ال�صحف واملجالت املهنية ( وامل�صموعة .
هـ - �رشكات التوظيف: ُتوّفر فر�ص العمل مقابل مبالغ مالية يتم التفاق عليها م�صبقًا .

اإلثراء والتوسع

التقويم

-ابحث يف مكتبة املدر�صة عن اأ�صباب البطالة و تاأثريها يف الفرد واملجتمع .
- ا�صتعن ب�صبكة الإنرتنت لإيجاد طرق للحد من البطالة .

اخلرائط املفاهيمية :

1( ما املق�صود بالبطالة ؟
من: كالًّ  اذكر   )2

اأ - اأنواع البطالة.
ب - طرق احل�صول على معلومات �صوق العمل والبحث عن وظيفة.
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)SELF•MARKETING( الذات  ت�صويق    -  1
هي عر�ص  املهارات واملواهب والقدرات التي ميتلكها ال�صخ�ص 
اأجل زيادة فر�ص  العمل من  امل�صوؤولني واأرباب  اأمام  ب�صورة مميزة 
احل�صول على وظيفة اأو من�صب . انظر ال�صكل )17 – 3(                     

تسويق الذات وتطويرها، وأهمية التدريب في رفع مستوى األداءسادًسا

 يتعرف الى مفهوم ت�صويق الذات.	•
 يذكر اأ�صاليب تطوير الذات.	•
 يقدر اأهمية التدريب واكت�صاب اخلربات, يف رفع �صوية الأداء وانعكا�صه على تطوير الذات.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

 )1() ( تعالى:  قال 
�صدق اهلل العظيم.

تطوير  يف  بنف�صه  اأوًل  يبداأ  اأن  الإن�صان  على  يجب 
ليك�صبها  بها  يقوم  التي  الأمور  اأهم  من  ُيعد  ذاته حيث 
�صلوكيات اإيجابية ونبذها لل�صلوكيات ال�صلبية . وبالنظر 

– 3( ماذا تعرف عن مفهومي ت�صويق وتطوير الذات ؟ وما اأهميتهما ؟            ال�صكل )16 

ت�صويق الذات , تطوير الذات , اأهمية تطوير الذات , خطوات تطوير الذات .
ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة العبارات ال�صابقة .

ال�صكل ) 3-16(

ال�صكل )17 – 3(

)1( )�صورة الرعد, الآية 11(
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 الأمور التي ت�صاعد على ت�صويق الذات :
اأ - تطوير النف�ص ب�صكل م�صتمر عن طريق التعلم والقراءة يف مختلف املجالت.
ب - تطوير املواهب والقدرات املختلفة من خالل الدورات التعليمية والور�ص.

جـ - اختيار الوقت املنا�صب لت�صويق النف�ص, وتقدير ال�صخ�ص لنف�صه وقدراته.
د - بناء العالقات وال�صداقات املختلفة .

)Self•development( الذات  تطوير   -  2
هو منهج يك�صب مهارة اأو معلومة اأو �صلوًكا جتعل الفرد ي�صعر

بالر�صا الداخلي وي�صاعده على حتديد اأهدافه يف احلياة لتحقيقها. 
انظر ال�صكل )18 – 3(.

اأ - اأهمية تطوير الذات, وت�صمل امليزات الآتية:
1 . تدعم ثقة الفرد بنف�صه, وحتمله للم�صوؤوليات. 

2. تدعم ثقافة التغيري وتقبل الراأي الآخر.
3.  ي�صكل حلقة و�صل بني مهارات و معلومات نظم التعليم واملعرفة و بني ما يحتاج اإليه املرء 

فعاًل.  
4. ت�صجيع البتكار و الإبداع و خلق روح املبادرة.

5. القدرة على حل امل�صكالت بعقالنية و طريقة علمية.
ب - خطوات تطوير الذات :

1 . البدء بالذات اإلى يقوم الفرد بتقييم ذاته من نواحي القوة وال�صعف.
2 . تطوير النف�ص وتعديل النقاط ال�صلبية وحت�صينها.

3.  مواكبة التطور امل�صتمر من حيث امل�صاركة بالدورات والندوات وغريها.
4. تنظيم الوقت وذلك بال�صتفادة من الوقت قدر امل�صتطاع واملوازنة بني العمل واحلياة.

5. ا�صتخدام كلمات تدفع للنجاح مثل ) اأحاول , �صوف اأتعلم , �صوف اأفكر (
جـ - اأهمية التدريب يف اأثناء اخلدمة و اأثره يف رفع م�صتوى الأداء وتطوير الذات :

للتدريب اأهمية يف تطور اآفاق ال�صلوكيات للفرد  وبناء التفكري املنظم ومقدرته على حل امل�صكالت, 
وكذلك يح�صن ويزيد من اإنتاجيته, ويطور العالقات بني الأفراد.

ال�صكل ) 18 – 3 (
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التقويماإلثراء والتوسع

- اأعِط اأمثلة عن اأدوات ت�صويق الذات.
اأهمية  عن  اأخرى  نقاًطا  باإيجاز  ِجْد   -

التدريب يف اأثناء العمل.
- ا�صتعن ب�صبكة الإنرتنت للبحث عن اأثر 

تطوير الذات على املجتمع .

وتطوير  الذات  ت�صويق  بني  الفرق  ما   )1
الذات ؟

ت�صويق  على  ت�صاعد  التي  الأمور  عدد   )2
الذات.

 3( اذكر ميزات تطوير الذات.
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مفهوم االتصاالت الوظيفية وأهميتهاسابًعا

 يتعرف مفهوم الت�صالت الوظيفية واأهميتها .	•
  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

اليومية, فالت�صالت هي اجل�رش  اأ�صا�ص حياتنا  يعترب الت�صال 
الذي  هو  الفّعال  والت�صال  بالآخرين,  الن�صان  ي�صل  الذي 
لل�صورة  الت�صال. وبالنظر  اأطراف  تبادًل وتفاعاًل بني  يحدث 
الت�صال  مفهوم  فما   ,)3 –  19( ال�صكل  متثل  التي  التعبريية 

الوظيفي ؟ وما اأهميته ؟

الت�صال الوظيفي, اأهمية الت�صال الوظيفي .
ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة العبارتني ال�صابقتني . 

ال�صكل ) 3-19(

)Job contact  ( الوظيفي  الت�صال   -  1
وتبادلها  والجتاهات  والآراء  واملعلومات  البيانات  انتقال  هو 
العاملني  بني  اأو  بع�ص  مع  بع�صهم  املوؤ�ص�صة  داخل  العاملني  بني 
واملجتمع املحيط املتعامل معهم . انظر ال�صكل )20 – 3(.         

اأهمية الت�صال الوظيفي يف عدة  تكمن  الوظيفي:  الت�صال  اأهمية   -  2
جوانب منها ما ياأتي:

اأ - القدرة على اإجناز الأهداف بال�صكل املنا�صب.

ال�صكل )20 – 3(
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ب - الت�صال ميثل جزًءا كبرًيا من الأعمال اليومية للموظف .
جـ - �صمان التفاعل والتبادل امل�صرتك بني املوظفني .

انظر ال�صكل )21 – 3(
د - التحفيز والتن�صيط للقيام بالأدوار املطلوبة من املوظف .

اتخاذ                          ي�صهم يف  مما  واملفاهيم  والبيانات  املعلومات  نقل  هـ - 
القرارات املنا�صبة.

الت�صال الوظيفي : لبد من توفر �رشوط يف الت�صال الوظيفي اإلى جناحه ومن اأهمها: �رشوط   -  3
اأ - الو�صوح : مبعنى اأن يكون م�صمون الت�صال الوظيفي وا�صحًا.

ب - الب�صاطة : اأن يتم الت�صال الوظيفي ب�صكل مب�صط خاٍل من التعقيد.
جـ - �صالمة الو�صيلة : اأن تكون و�صيلة الت�صال �صليمة.

د - اليجاز : اأي البعد عن التطويل والإ�صهاب.
و غريها من الأمور كاملالئمة والتكامل وعدم التعار�ص.

الوظيفي : انظر ال�صكل )22 – 3( الت�صال  اأنواع   -  4
اأ - الت�صالت اللفظية وتت�صمن ما ياأتي:

املكاملات  ال�صخ�صية,  كاملقابالت  ال�صفهية  الت�صالت   )1
الهاتفية , الندوات, الجتماعات, الربيد الإلكرتوين ومواقع 

التوا�صل الجتماعي.
التقارير املن�صورات,  كالأنظمة,  الكتابية  الت�صالت   )  2

والتعاميم .
ب - الت�صالت غري اللفظية  كالت�صالت احلركية, الإ�صارات, المياءات, لغة اجل�صد, ال�صور 

والر�صوم .
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اإلثراء والتوسع

التقويم

- بحث عن عنا�رش عملية الت�صال الوظيفي .
- ا�صتعن ب�صبكة الإنرتنت للبحث عن مراحل تخطيط واعداد عملية الت�صال الوظيفي .

اخلرائط املفاهيمية :

مبا ياأتي: املق�صود  ما   -  1
اأ – الت�صال

ب – الت�صال الوظيفي
من : كالًّ  و�صح   -  2

اأ – اأهمية الت�صال الوظيفي .
ب – �رشوط  الت�صال الوظيفي .

جـ – اأنواع الت�صال الوظيفي .

الت�صال الوظيفي

�رشوطه
اأنواعه

ات�صالت غري لفظيةات�صالت لفظية
الو�صوح

الإيجاز
الب�صاطة

�صالمة الو�صيلة

ات�صالت �صفهية
) مكاملات هاتفية (

ات�صالت كتابية
 ) املن�صورات (
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وثيقة السيرة الذاتية)C.V( واالستعداد لمقابالت التوظيفثامنًا

يتعرف الى مفهوم ال�صرية الذاتية	•
يعد وثيقة ال�صرية الذاتية .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

تعترب ال�صرية الذاتية �صبياًل اإلى النجاح امل�صتقبلي واأ�صلوبًا منا�صبًا 
جلذب اأ�صحاب القرار وروؤ�صاء الوظائف. بالنظر الى ال�صكل 

)3 – 23(
هل �صمعت مبفهوم ال�صرية الذاتية ؟

ال�صرية الذاتية , اإعداد ال�صرية الذاتية , مقابالت التوظيف .
ن�صاط : يكتب كل طالب �صريته الذاتية مب�صاعدة املعلم وتزويده للطلبة باأهم محاورها الرئي�صة.

)CV()Curriculum•Vitae  ( 1 - ال�صرية الذاتية   
ر�صمية,  بطريقة  املتقدم  �صخ�صية  للتعريف عن  الو�صائل  اأهم  هي من 
ال�صرية  �صاحب  لل�صخ�ص  اأولية  �صورة  ر�صم  خاللها  من  يتم  حيث 
الذاتية , ومعرفة خلفيته العلمية والعملية واملهارات والقدرات التي 

ميتلكها. انظر لل�صكل )24 – 3(.
اأ - طريقة كتابة ال�صرية الذاتية

امليالد, اجلن�صية,  تاريخ ومكان  الرباعي,  : وتتمثل يف كتابة ال�صم  ال�صخ�صية  املعلومات   - 1
واحلالة الجتماعية .

ال�صكل ) 23 – 3(

ال�صكل )24 – 3(
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2 - املوؤهالت الأكادميية: وُترّتب من الأحدث اإلى الأقدم.
الزمنية  والفرتة  لها  الوظيفي  بامل�صمى  ال�صابقة  الوظائف  كل  فيها  وتكتب  املهنية:  اخلربة   -  3

واملكان.
4 - الدورات احلا�صل عليها : يتم ت�صجيل اأ�صماء الدورات ومكان عقدها ومدتها.

5 – اللغات التي ميتلكها: ُت�صجل جميع اللغات التي التي يجيدها.
6 - املعرفون : وهم الأ�صخا�ص الذين مُيكن الإت�صال بهم لل�صوؤال عن �صاحب ال�صرية.

7 - معلومات الت�صال : ت�صم رقم الهاتف, واخللوي, وح�صاب الإمييل, والفي�صبوك وغريها.
ب - موا�صفات ال�صرية الذاتية:

1 - امل�صداقية يف املعلومات.
2 - اأن  تكون  مخت�رشة وغري مطولة.

3 - كتابتها ب�صكل نقاط حيث ي�صهل قراءتها.
 4 - عدم ا�صتخدام اخت�صار املعلومات املطلوبة كاأ�صماء التخ�ص�صات الدقيقة والدورات التدريبية 

وما اإليها.
5 -  التاأكد من عدم وجود اأخطاء اإمالئية اأو اأخطاء بالتواريخ.

)Employment•Interviews( 2 - مقابالت التوظيف
هي املقابالت التي ُتقيمها املوؤ�ص�صة اأو ال�رشكة بهدف 
اختيار اأن�صب الكفاءات الب�رشية من املتقدمني ل�صغل 

هذه الوظيفة. اأنظر ال�صكل)3-25( 
التي  واإر�صاداتها  الوظيفية  املقابالت  اإعدادات   - اأ 
قبل  العتبار  بعني  واأخذها  لها  النتباه  يجب 

الذهاب للمقابلة الوظيفية واأثناءها ومنها:
1 - معلوماتك ال�صخ�صية.                                                            

2 - موؤهالتك الأكادميية.
3 - اأهم اجنازاتك واإخفاقاتك يف الوظيفة ال�صابقة.

ال�صكل)3-25(

١٦-٣
١٧-٣

٢٦-٢٥٣-٢٢٣-٢١٣-٣

٢٧-٣
٩١ص

٢٠-١٨٣-٣

me

�
�

�
�

�
��

�
�

�

�
�

C.V



106

4 - اأ�صباب ترك وظيفتك احلالية.
5 - اأ�صباب التحاقك بالوظيفة اجلديدة وما �صت�صيفه للوظيفة.

6 - ح�صن املظهر والتفاوؤل والهدوء .
7 - اللتزام باملوعد .

التقويماإلثراء والتوسع

- ا�صتخدم �صبكة احلا�صوب يف ايجاد كيفية 
جعل �صريتك الذاتية موؤثرة .

وقارنها  لك  اجلديدة  الذاتية  ال�صرية  اأعّد   -
مع ال�صرية ال�صابقة التي عملتها.

- ا�صتعن ب�صبكة الإنرتنت للبحث عن اأمور اأخرى 
يجب مراعاتها عند التقدم للوظيفة اجلديدة .

اخلرائط املفاهيمية :

ياأتي : ال�صرية الذاتية ,  مبا  املق�صود  ما   - 1
املقابالت الوظيفية  .  

الذاتية. ال�صرية  كتابة  اذكر خطوات   -  2

3 - اكتب ما تعرفة عن مقابالت التوظيف.

) C.V( منوذج لكتابة �صرية الذاتية
البيانات ال�صخ�صية:

ال�صم: 
تاريخ امليالد:

احلالة الجتماعية: 
الديانة: 

العنوان: 
رقم املحمول: 

الربيد الإلكرتوين:
املوؤهالت العلمية والدورات:

 اخلربات العلمية:
الدورات احلا�صل عليها 

  اللغات 
املعرفون

معلومات الت�صال
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إعداد التقارير الفنيةتاسًعا

 يتعرف مفهوم التقارير الفنية	•
يعد التقارير الفنية .	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

تت�صمن وثيقة التقرير درا�صة حلالة اأو م�صكلة معينة بهدف اإعطاء 
املعلومات والنتائج وتقدمي الآراء والتو�صيات والأفكار واأ�صا�صه 
الدقة والو�صوح  والإيجاز وال�صمولية. بالنظر لل�صورة التعبريية 

التي متثل ال�صكل ) 26 – 3 ( فما التقرير الفني ؟

التقرير الفني .
ن�صاط: ناق�ص مع زمالئك يف املجموعة معنى التقرير الفني, وكيفية اإعداده.

) Technical•reports( 1 - التقارير الفنية 
هي وثيقة تعر�ص مو�صوًعا اأو م�صكلة فنية بهدف التعرف عليها لتقييمها اأو تطويرها اأو اإ�صالحها 

اأو جتديدها داخل املن�صاأة انظر ال�صكل )27 – 3(                                                                  
2 - اأنواع التقارير الفنية : ويف ما ياإتي بع�س هذه الأنواع

اأ - من حيث توقيت التقرير
- تقارير دورية )يومية – اأ�صبوعية – �صهرية – �صنوية(.

- تقارير نهائية حيث تقدم يف نهاية العمل اأو الدورة ال�صناعية .
- تقارير اآنية حني وجود اأعطال مفاجئة .

ال�صكل ) 26 – 3 (

ال�صكل )27 – 3(
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ب - من حيث املو�صوع الفني
- تقارير ا�صتالم الأجهزة .

- تقارير اأداء الأجهزة .
- تقارير طلب �صيانة الأجهزة .

- تقارير ال�صيانة الدورية .
3 - خ�صائ�س التقارير الفنية :

اأ - هدف التقرير والغر�ص منه محددان وا�صحان.
ب - و�صوح الأفكار واحلر�ص على املو�صوعية واحلقيقة.

جـ - الت�صل�صل املو�صوعي وعر�ص الفقرات الفنية.
د - �صالمة التقارير من الأخطاء اللغوية .

هـ - ا�صتماله على قائمة باملحتويات الواردة فيه وبامل�صطلحات الفنية واخلرائط والر�صوم البيانية 
اإن وجدت. 

التقويماإلثراء والتوسع

بالرجوع اإلى اأحد محركات البحث اكتب عن 
ا�صلوب �صياغة  فقرات كتابة التقارير الفنية.

الفني. بالتقرير  املق�صود  ما   -  1
الفنية. التقارير  خ�صائ�ص  اذكر   -  2
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موؤ�رشات الداء
معايري الداء ب�صكل الرقم

قليل
ب�صكل 
متو�صط

ب�صكل 
جيد

ب�صكل 
كبري

اأعرف قطاعات العمل املختلفة و اأنظمتها 1

اأعرف حقوق العامل يف قانون ال�صمان الجتماعي وقانون العمل 2

اأميز بني  املهنة والوظيفة واحلرفة 3

اأعرف التو�صيف الأردين للمهن 4

اأحدد امل�صتويات املهنية وكيفية الختيار املهني 5

اأدرك مفهوم ال�صلوك الوظيفي واملعايري والقواعد التي تنظمه 6

اأعرف اأخالقيات العمل التي يجب التقيد بها يف بيئة العمل 7

اأعدد اخل�صائ�ص التي يبحث عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد 8

اأذكر املزايا التي يبحث عنها املوظف اجلديد عند �صاحب العمل 9

اأعرف مفهوم البطالة واأعدد اأنواعها 10

اأعرف طرق احل�صول على معلومات �صوق العمل والبحث عن وظيفة 11

اأعرف مفهوم ت�صويق الذات 12

اأذكر اأ�صاليب تطوير الذات 13

اأقدر اأهمية التدريب واكت�صاب اخلربات يف رفع �صوية الأداء 14

اأعرف مفهوم الت�صال الوظيفي واأهميته 15

اأعد وثيقة ال�صرية الذاتية 16

اأعد التقرير الفني 17

التقومي الذاتي
اأ�صتطيع بعد درا�صتي هذه الوحدة اأن:
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الوحدة الرابعة

4

الريادة في االعمال 

وإنشاء المشاريع الصغيرة

• هل خطر ببالك فكرة إبداعية تصلح انطالقة لمشروع صغير تحلم 	
بتحقيقه؟

• الحياة 	 في  األفضل  إلى  للوصول  والطموح  واألمل  والتحدي  الريادة 
الدورية  والمراجعة  األمثل  والتنفيذ  السليم  التخطيط  إلى  يحتاج 

لتحقيق مشروعك الصغير الذي تحلم بتحقيقه.
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�صة هذه الوحدة ان يكون قادراً على اأن:
- يتعرف اإلى مفهوم الريادة ونطاقها.

- يو�صح مفهوم الإدارة الناجحة.
- يتعرف امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأثرها يف احلد من البطالة.

- يذكر عنا�رش امل�رشوع ومتطلباته.
- يذكر مراحل تاأ�صي�ص امل�رشوع.

- يحدد طرق التخطيط ال�صليمة لإن�صاء امل�رشوع.
- يعمل درا�صة للجدوى القت�صادية للم�رشوع.

- يو�صح طرائق متويل امل�صاريع الريادية ال�صغرية.
- يتعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع.

- يبني طرائق حتوير امل�رشوع ح�صب متطلبات العمل.
- يعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع.

- يتعرف طريقة الرقابة والتحكم والتقييم للم�رشوع ال�صغري
- ُيعّد ال�صجالت املالية املتعلقة باإدارة امل�رشوع.

- مييز بني مفاهيم الت�صويق واجلودة واملناف�صة.
- يبني اأهمية الإعداد اجليد لبدء امل�رشوع لتحقيق عنا�رش النجاح.

112
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مفهوم الريادة ونطاقهاأوال

 يتعرف مفهوم الريادة 	•
يو�صح اأهمية الريادة يف الأعمال )ريادة الأعمال( )Entrepreneurship( ونطاقها.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

استكشف

اقرأ وتعلم

بالعمل  تتعلق  التي  املفاهيم  �صابًقا  تعرفت 
كاملهنة والوظيفة واحلرفة, ولكن ماذا تعرف 
اإلى  انظر  بالعمل؟  عالقتها  وما  الريادة  عن 
اإلى  التي ت�صري  ال�صكل )4-1(  ال�صورة يف 

لغة احلوار والتفكري يف امل�صاريع الريادية.

الريادة تعني ال�صتحداث واملبادرة.
بتقدمي  ُتعنى  اإلكرتونية  تعليمية  اإن�صاء من�صة  بعد تخرجهم  على  الطلبة  اتفق جمموعة من  ن�صاط: 
خاللها  ومن  فيها,  درا�صاتهم  اأكملوا  التي  ال�صناعية  تخ�ص�صاتهم  جمالت  يف  تدريبية  دورات 
يتوا�صلون مع الراغبني بالتدرب على اأحدث الدورات واإحلاقهم مبراكز تدريبية متخ�ص�صة متعاقدة 

مع هوؤلء الطلبة .
ما عالقة ما قام به هوؤلء الطلبة بريادة الأعمال؟ علل اإجابتك.

ال�صكل )1 – 4(
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تُعّرف ريادة الأعمال: باأنها عملية اإن�صاء عمل )م�رشوع( وال�صتجابة لفر�ص جديدة عامة مع الأخذ 
بعني العتبار مدى املخاطر التي ميكن اأن تواجه �صاحب فكرة امل�رشوع )الريادي( وت�صلط ال�صوء 

على الأرباح التي قد ياأتي بها امل�رشوع.
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اإلى  حتويلها  واإمكانية  منا  كل  ببال  تخطر  التي  املبتكرة  الأفكار  على  الأعمال  ريادة  تركز  كما 
م�صاريع على اأر�ص الواقع.

وتكمن اأهمية ريادة الأعمال من النواحي الآتية:
1-اتخاذ قرارات قوية وحا�صمة.

2-تعترب الو�صيلة الناجحة لتجديد اأفراد فريق العمل بكل كفاءة ودقة ومهارة.
3-حتديد نوعية العمل املنا�صبة للفرد وفق ما يراه منا�صًبا للعمل وامل�صلحة اأي ي�صبح كل فرد قائًدا 

لنف�صه.
4-تعترب الطريق الوا�صح والناجح نحو احل�صول على اأعلى اأرباح, دون احلاجة للعمل عند الآخرين 

اأو حتت قيادتهم.
5-تتيح م�صاحة كبرية من احلرية واإمكانية البتكار وحرية امل�صاركة يف اأي عمل تابع لل�رشكة �صواء 

ا بالت�صاميم اأو املبيعات اأو باأي عملية تنفيذ للم�رشوع. كان هذا العمل خا�صً
6-لها اأهمية كبرية للمجتمع ملا تقدمه من فوائد متمثلة يف جمموعة امل�صاهمات والبتكار التي 

يقدمها الرواد اجلدد للمجتمع.
اأما نطاق ريادة الأعمال فقد يبداأ بفكرة ب�صيطة تتطور اإلى م�رشوع �صخم على اأو�صع نطاق, ومثال 
على ذلك ما ت�صاهده من امل�صاريع ال�صناعية والتجارية املوجودة التي ت�صاهدها يف اململكة والتي 

متتلك فروًعا كثرية فقد بداأت بفرع واحد ب�صيط ثم تطورت وتو�صعت.
ريادة الأعمال الرقمية: ح�صب تعريف املفو�صية الأوروبية فاإنها “ تاأ�صي�ص م�صاريع جديدة وحتويل 
وتتميز  التقنية.  لهذه  جديدة  وا�صتخدام  جديدة  رقمية  تقنيات  تطوير  طريق  عن  قائمة  م�صاريع 
واملوردين  امل�صتهلكني  مع  والتجارة  لالت�صال  و�صيلة  ب�صفته  الإنرتنت  با�صتخدام  الرقمية  الريادة 
وميكن اأن تكون القدرة الرقمية هي نف�صها امليزة التناف�صية للموؤ�ص�صة ومتكنك من مزاولة عملك 
واإدارته من اأي مكان يف العامل يتوفر فيه ات�صال بالإنرتنت و�صهولة الو�صول اإلى اأكرب عدد ممكن 

من امل�صتهلكني بالإ�صافة اإلى مرونة بالوقت.
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التقويماإلثراء والتوسع

قائم  مل�رشوع  ريادية  لفكرة  مثاًل  اأعِط 
العمل به لزيادة الأرباح  اإلى تطوير  توؤدي 
الى عمل ريادي  توؤدي  اقرتح فكرة  اأو  به 
مو�صًحا مدى املخاطرة والربح املتوقع من 

تنفيذ هذه الفكرة على اأر�ص الواقع.

1 -و�صح املق�صود مبفهوم ريادة الأعمال.
2 -تكمن اأهمية ريادة الأعمال يف نواٍح 

عدة. اذكر اأربعة منها. 
3 -اذكر ميزتني من ميزات ا�صتخدام الريادة 

الرقمية.
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مفهوم اإلدارة الناجحةثانيًا

 يتعرف مفهوم الإدارة الناجحة.	•
 يذكر خطوات الإدارة الناجحة.	•
 يتعرف مهارات الإدارة الناجحة.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

ُيعّرف ليفنج�صتون الإدارة على اأنها:” عملية الو�صول 
للهدف باأح�صن الو�صائل واأن�صب التكاليف ويف الوقت 
امل�صاريع  بع�ص  فاإن  حولنا  من  نرى  وكما  املحدد”. 
ال�صغرية تدر اأرباحًا على اأ�صحابها بينما م�صاريع اأخرى 

تغلق اأبوابها وتف�صل وال�صوؤال ما عالقة ذلك بالإدارة الناجحة للم�رشوع؟ انظر ال�صكل
                                                                                                                                                                                                                                                    )4-2( 

استكشف

تزايدت اأعداد ال�صيارات يف ال�صنوات الأخرية ب�صكل كبري يف مختلف البالد, واأ�صبحت امل�صاريع 
املتعلقة بعامل ال�صيارات من امل�صاريع املربحة, ومن بينها مغ�صلة ال�صيارات, فهذا امل�رشوع الذي 
يقدم خدمات عديدة مثل )الغ�صيل, الت�صحيم, وغيار الزيت, تغيري الكاوت�ص( يعد من امل�صاريع 
املجدية والناحجة, وميكن تنفيذه على ح�صب قدرات امل�صتثمر, فلو كان راأ�ص املال قلياًل فيمكن 
تنفيذه على نطاق �صيق وباإمكانيات محدودة, ناق�ص مع زمالئك اخلطوات الناجحة لإدارة هذا 

امل�رشوع, واملهارات التي يجب اأن يتمتع بها املدير لإجناح هذا امل�رشوع.
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اقرأ وتعلم
ُتعّرف الإدارة الناجحة على اأنها عملية ايجاد توازن وربط بني حتقيق اأهداف املوؤ�ص�صة واأهداف 
الفرد قدر امل�صتطاع, من خالل الأهتمام بالعالقات الإن�صانية وباحتياجات العاملني وم�صاعرهم 

والثقة يف قدراتهم وحتفيزهم وا�رشاكهم يف اتخاذ القرارات.
خطوات الإدارة الناجحة: متر الإدارة الناجحة بعدة خطوات نذكر منها:

للعمل يف مراحله كافة, ويف هذه  اإجراء مراجعة  التخطيط : وهوعملية م�صتمرة, وت�صمل   -1
املرحلة يحدث حتقيق الأهداف وي�صمل و�صع خطة ا�صرتاتيجية طويلة املدى, وخطة �صنوية ق�صرية 

املدى حتتوي على ميزانية .
2- ال�صيا�صات والإجراءات اجليدة : وي�صمل التنفيذ اليومي لل�صيا�صات املكتوبة يوفر للموظفني 
الإر�صادات ويجدد ممار�صات الربامج املقبولة فالإجراءات ت�صاعد على تفعيل ال�صيا�صات  واإعطاء 
ال�صيا�صات  التقديرية �صمن حدود  القرارات  التوجيهات مما ي�صاعد يف الوقت نف�صه على اتخاذ 

املو�صوعة بالفعل.
3- اإدارة البيانات: من خالل ا�صتخدام بيانات الدخال والإخراج وبيانات النتائج لتقييم الأداء 
حيث حتدد بيانات املدخالت املوارد اخلا�صة بامل�رشوع مثل املوظفني واملعدات والتمويل وتعر�ص 
الق�صرية  با�صتخدام هذا املوارد, وت�صاعد على تقييم حتقيق الأهداف  انتج  بيانات املخرجات ما 
املدى كما تعر�ص البيانات النتائج التاأثري النهائي جلهود القائمني على العمل, وت�صاعد على تقييم 

التقدم بتحقيق الأهداف .
4- اإدارة املوارد الب�رشية : ُيعّد املوظفون اأهم مورد يف العملية الإدارية لذا يجب الهتمام بتطوير 

ال�صيا�صات والإجراءات الالزمة لإدارة املوارد الب�رشية.
5- تقييم و�صائل قيا�ص الأداء: ُيعّد ا�صتخدام البيانات املجمعة لقيا�ص مدى جناح العمل يف حتقيق 
اأن  التقييم لدورة التحكم يف الإدارة, حيث يجب  اأف�صل املمار�صات املركزية يف مرحلة  اأهدافه 

تكون البيانات ذات �صلة, واأن تكون كافيًة وموثوًقا بها.
مهارات الإدارة الناجحة

يجب اأن يتمتع املدير بعدد من املهارات الإدارية لتحقيق الإدارة الناجحة, ومنها ما ياأتي:
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1 - التوا�صل: ميّثل املدير حلقة الو�صل بني موظفي ال�رشكة, وروؤ�صاء الأق�صام والإدارات العليا, لذا 
يجب عليه اإتقان جميع اأ�صكال التوا�صل مبا يف ذلك املهارات الكتابية, واللفظية, وال�صماعية 
حتى يكون قائًدا فعاًل, وميكن اأن يكون التوا�صل بعدة طرق مثل اإر�صال الر�صائل عرب الربيد 
الإلكرتوين, وو�صائل التوا�صل الجتماعي, اأو التكلم عرب الهاتف, اأو التحدث يف العرو�ص 

التقدميية, اأو الجتماعات, وغري ذلك.
بتحديد امل�صكالت وحلها ب�صكل يومي,  املدير  يكلف  القرارات:  واتخاذ  امل�صكالت  حل   -  2
وهذا يتطلب تقدمي اهتمام كبري للتفا�صيل, والقدرة على التمتع بالهدوء حتت ال�صغط للو�صول 
اإلى احلل ال�صحيح والفعال للم�صكلة, واتخاذ القرار النهائي ب�صاأنها ل�صمان عدم تكرارها, 

والتاأكد من اإنتاجية الفريق و�صري العمل ب�صال�صة.
كبري بني اأرباب العمل, اإذ تفتقر غالبية  ب�صكل  اأ�صا�صيًة  املهارة  هذه  تعترب  التجاري:  الوعي   -  3
الأدوار الإدارية اإلى الوعي التجاري, مثل اإدراك مهمة املنظمة واأهدافها, وفهم القطاع الذي 
العمل,  توؤثر على  التي  ال�صيا�صية, والقت�صادية  بالق�صايا  املعرفة  ال�رشكة, وامتالك  اإليه  تنتمي 

فاكت�صاب هذه املهارة يعطي الأف�صلية للمدير, والقدرة على حتقيق اإدارٍة ناجحٍة ل�رشكته.

التقويماإلثراء والتوسع

بالرجوع اإلى الإنرتنت اأعط اأمثلة على ق�ص�ص 
باإمكانيات  بداأت  عاملية  ل�رشكات  جناح 

ب�صيطة.

اخترب معلومات:
وو�صح كيف تكون  الإدارة,  عّرف   -  1

ناجحة.
الناجحة. الإدارة  خطوات  اذكر   -  2

و�صح ثالًثا من املهارات التي يجب   -  3
اّن يتمتع بها املدير الناجح.
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المشاريع الريادية الصغيرة وأثرها في الحد من البطالةثالثًا

 يتعرف الى امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأثرها يف احلد من البطالة.	•
 يذكر عنا�رش امل�رشوع ال�صغري ومتطلباته.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

الأعمال  ريادة  الوحدة  بداية هذه  تعرفت يف 
خالل  من  الريادية,  امل�صاريع  اإن�صاء  يف  واأثرها 
النظر اإلى ال�صكل )3 – 4( وال�صكل )4 - 4( 
الريادي ال�صغري واأثره  ماذا تعرف عن امل�رشوع 

يف احلد من البطالة وما عنا�رشه ؟

استكشف

املكيفات  على  الطلب  الأخرية  ال�صنوات  تزايد يف 
ب�صكل كبري يف مختلف اأنحاء البالد؛ واأ�صبح م�رشوع 
�صيانة  املكيفات من امل�صاريع ال�صغرية املربحة, ناق�ص 
يف  امل�صابهة  وامل�صاريع  امل�رشوع  اثرهذا  زمالئك  مع 
احلد من البطالة عنا�رش امل�رشوع ال�صغري.                           

اقرأ وتعلم

امل�رشوع الريادي ال�صغري: هوم�رشوع ميتلكه فرد او جمموعة من الفراد يبداأون خطواتهم يف احلياة 
مثل  الثابتة,  اأ�صوله  يف  منخف�ص  مال  وبراأ�ص  مبتكرة  وبطريقة  محدودة  با�صتثمارات  العملية 
الأرا�صي واملباين واملعدات, وي�صعى اإلى ا�صرتداد الأموال يف اأقل وقت ممكن, ودرجة املخاطرة 

به عالية.

ال�صكل ) 3 – 4 (

ال�صكل ) 4 – 4 (
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اثر امل�صاريع ال�صغرية يف احلد من البطالة:        
توفري عمل يف جميع املجالت التي  على  تعمل  اإنها  العاملة حيث  الأيدي  زيادة  ت�صهم يف   -  1

بدورها متت�ص جزًءا كبرًيا من البطالة املنت�رشة يف الدول وب�صكل غري مبا�رش.
يف احلد من كرثة الطلبات املتزايدة على الوظائف احلكومية, مبا ي�صاعد احلكومات  ت�صهم   -  2
على حل م�صكلة البطالة املنت�رشة يف جمتمعاتها دون احلاجة اإلى تكبد تكاليف راأ�صمالية باهظة.
متكافئة من كال اجلن�صني, وخا�صة ملن يعي�صون يف املناطق الريفية والذين  عمل  فر�ص  توفر   -  3

يعتبرون غري موؤهلني ملزاولة العمل يف امل�صاريع الكبرية اأو القطاع احلكومي ب�صفة عامة.
عنا�رش امل�رشوع ال�صغري:

ويعني املال الالزم لإقامة امل�رشوع وي�صمل م�رشوفات التاأ�صي�ص وراأ�ص مال ثابًتا  املال:  راأ�ص   -  1
بينما  املاكينات واملعدات والتجهيزات  اأثمان  الثابت  املال  راأ�ص  وراأ�ص مال عاماًل. وي�صمل 

ي�صمل راأ�ص املال العامل املواد اخلام التي حتول الى �صلعة قابلة للبيع.
وهي كل ما يلزم عملية الت�صنيع لإنتاج ال�صلعة اأو تقدمي  والتجهيزات:  واملعدات  الآلت   -  2

اخلدمة املطلوبة للم�رشوع.
3 - اخلدمات وامل�صتلزمات: وهي اخلدمات الأ�صا�صية وامل�صتلزمات املطلوبة للت�صغيل واإنتاج املنتج 

وكذلك كل ما يحتاجه املنتج من اإ�صافات, مثل: الكهرباء واملاء والنقل وغريها.
الذي يقام فيه امل�رشوع وامل�صاحة املطلوبة له ويجب اأن يراعى فيه الآتي : املكان  هو   : املوقع   -  4

اأ- مدى احتياجات املنطقة لهذا امل�رشوع.
ب- نوع ال�صناعات الرئي�صة يف املنطقة.

جـ - عدد ال�صكان يف املنطقة وقدراتهم ال�رشائية
د – مدى توافر الت�صهيالت والنقل.
هـ - اإمكانيات التو�صع يف امل�صتقبل.

اخلدمة. تقدمي  اأو  الت�صنيع  يف  الإلكرتونية   الأ�صاليب  ا�صتخدام  اأي  التكنولوجيا:    -  5
امل�رشوع واإدارته وتي�صري  لت�صغيل  الالزمة  )الأفراد(  العاملة  القوى  وهي  الب�رشية:  املوارد   -  6

الإنتاج وتتكون من:
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اأ – مالك اأو مالكي امل�رشوع .
ب- العمالة الإدارية.

جـ- العمالة الفنية باأنواعها ) عامل ماهر , عامل متو�صط املهارة, غري ماهر, ...(.
اهم مكون يحتاجه امل�رشوع لكي تتحقق الفائدة من اإن�صائه وقد  وهي  الناجحة:  الإدارة   -  7

حتدثنا عنها �صابقًا.
ُت�رّشف املنتجات لذا على �صاحب امل�رشوع القيام بجهد كبري قبل  خالله  من  الذي  ال�صوق:   -  8
املهمة  ال�صوقية  الأبعاد  التعامل معها, ودرا�صة كل  التي ميكنه  الأ�صواق  بدء م�رشوعه يف معرفة 
يف  اأ�صا�صية  �صمة  تعترب  والتي  ال�صديدة  املناف�صة  ظل  يف  الأ�صواق  عن  البحث  اأهمية  وتربز  له, 

اقت�صاديات ال�صوق.

التقويماإلثراء والتوسع

اقرتح مع زمالئك م�رشوًعا �صغرًيا قد تقوم 
بعمله بعد تخرجك مع تقييم فر�ص جناحه.

ال�صغري. الريادي  امل�رشوع  -عّرف   1
2 -ا�رشح اأثر امل�صاريع ال�صغرية يف احلد من 

البطالة.
ال�صغري.  امل�رشوع  عنا�رش  -اذكر   3
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مراحل تأسيس المشروع الصغيررابًعا

 يتعرف مراحل تاأ�صي�ص امل�رشوع ال�صغري.	•
 يحدد طرائق التخطيط ال�صليمة لإن�صاء امل�رشوع ال�صغري.	•
 يعمل درا�صة للجدوى القت�صادية للم�رشوع.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

بالنظر الى ال�صكل ) 5-4 ( ما دللة اجلملة التي ترجمتها “الهدف من غري تخطيط يبقى امنية 
ال�صغري؟ امل�رشوع  لإن�صاء  ال�صليم  بالتخطيط  ذلك  عالقة  “ وما 

استكشف

مير اإن�صاء امل�رشوع ال�صغري باأربع مراحل 
وهي: 

البدء.  اأو   ) الفكرة   ( املبادرة   -  1
التخطيط.  -  2

التنفيذ.        -  3
 4 - التقييم والتطوير.

ناق�ص اأنت وزمالوؤك يف املجموعة تاأ�صي�ص م�رشوع �صغري يف جمال تخ�ص�صك من حيث:
التخطيط ال�صليمة لإن�صاء امل�رشوع. -طرق   1

القت�صادية  للجدوى  ب�صيطة  درا�صة  -عمل   2
للم�رشوع. انظر ال�صكل ) 4-6(

                                                                                            

ال�صكل )4-5(
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اقرأ وتعلم

مراحل تاأ�صي�س امل�رشوع ال�صغري:
تعرفت على مراحل تاأ�صي�ص امل�رشوع الأربع, و�صنتحدث بتف�صيل اأكرث عن هذه املراحل:

)Identification( اأوًل: مرحلة البدء اأو التحديد
اإّن اأي انطالقة لأي م�رشوع تبداأ من فكرته, ففكرة امل�رشوع غالًبا ما تكون نابعة من حاجة معينة 
اأو م�صكلة تعاين منها فئة معينة, فال ميكن بناء م�رشوع دون معرفة الو�صعية التي �صينطلق منها هذا 
امل�رشوع. وخالل مرحلة البدء يتم حتليل احتياجات امل�رشوع بو�صاطة جمع البيانات واملعلومات 
ومعاجلتها من لو�صع احللول املنا�صبة والتي تتوافق مع اإمكانيات �صاحب امل�رشوع وقابلية اإجنازه. 
اأنفذ هذا امل�رشوع؟ وهذا  وبعد هذه املرحلة يجب ان ن�صتطيع الإجابة على ال�صوؤال الآتي: ملاذا 
يجب الإ�صارة هنا اأن امل�رشوع الناجح هو امل�رشوع الذي ُيقدم حلوًل مبتكرة للمعيقات التي تواجه 

تاأ�صي�صه.
)Planification( ثانياً : مرحلة التخطيط 

بعد التحديد الدقيق لفكرة امل�رشوع خالل املرحلة ال�صابقة, نقوم خالل هذه املرحلة بالتخطيط له, 
اأي حتويله من فكرة جمردة اإلى م�رشوع قابل لالإجناز من خالل درا�صة دقيقة لكل مكونات امل�رشوع 

التقنية واملالية والب�رشية والت�صويقية بهدف التحديد الدقيق ملجموعة من العنا�رش من بينها:
1- مكان اإجناز امل�رشوع.

2- الفئة امل�صتهدفة من امل�رشوع.
3- الأهداف والنتائج املتوقعة من اإن�صاء امل�رشوع.

4- اأن�صطة امل�رشوع.
5- املدة الزمنية الالزمة لإجناز كل ن�صاط.
6- الإمكانيات الالزمة لتنفيذ كل ن�صاط.

7- الأفراد املكلفون بتنفيذ امل�رشوع.
8- خطط الت�صويق للم�رشوع.

9- امليزانية التف�صيلية للم�رشوع.



124

10- طريقة تتبع امل�رشوع.
11- عمل درا�صة جدوى اقت�صادية للم�رشوع.

12- تقييم املخاطر
درا�صة اجلدوى القت�صادية للم�رشوع ال�صغري:

يحققه  اأن  يتوقع  ما  لقيا�ص  علمي  اأ�صلوب  باأنها  للم�رشوع:  القت�صادية  اجلدوى  درا�صة  ُتعّرف 
امل�رشوع من اأرباح عن طريق درا�صة ال�صوق والتكاليف الثابتة للم�رشوع )مباٍن, جتهيزات, معدات( 
واإمكانيات التمويل ومعدل الإنتاج ومقارنة التكاليف املختلفة بالإيرادات وبناء على ذلك ُيتخذ 

قرار تنفيذ امل�رشوع من عدمه.
عنا�رش درا�صة اجلدوى القت�صادية: تتكون درا�صة اجلدوى القت�صادية من ثالثة عنا�رش رئي�صة وهي:

اجلدوى الت�صويقية (.  ( ال�صوق  درا�صة   -  1
.) الفنية  اجلدوى   ( الفنية  الدرا�صة   -  2
اجلدوى املالية (.  ( املالية  الدرا�صة   -  3

اأوًل : درا�صة ال�صوق ) اجلدوى الت�صويقية ( : عن طريق درا�صة ال�صوق تتعرف العتا�رش الآتية :
التي �صيقدمها امل�رشوع ال�صغري. اخلدمات  اأو  ال�صلع  على  الطلب  حجم   -  1

اخلدمات التي �صيقدمها امل�رشوع. اأو  ال�صلع  من  العر�ص  حجم   -  2
وفقًا حلجم العر�ص والطلب .  ) املبيعات  حجم   ( للم�رشوع  الإنتاجية  الطاقة   -  3

ال�صغري. امل�رشوع  ملنتجات  امل�صتهدفون  العمالء   -  4
- حاجات العمالء امل�صتهدفني ورغباتهم.  5

يف ال�صوق امل�صتهدفة. وا�صعارهم  ومنتجاتهم  املناف�صني  ن�صاط   -  6
7 - الفر�ص املتاحة والفجوات الت�صويقية التي مل ُتغطيها ال�رشكات املوجودة  التي ميكن ا�صتغاللها 

ل�صالح امل�رشوع.
ولعمل درا�صة جدوى ت�صويقية فاإنه من املمكن العتماد على اأحد بحوث الت�صويق جلمع املعلومات 
اأبحاث  ومتابعة  واملقابلة  ال�صتق�صاء  طريقة  واأف�صل  واملناف�صني  والعمالء  امل�صتهدفة  ال�صوق  حول 
ال�صوق احلديثة التي اأ�صدرت حول املنتج نف�صه الذي تنوي تقدميه يف ال�صوق الذي تنوي العمل به.
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الفنية  الأمور  معرفة جميع  هو  الدرا�صة  هذه  من  والهدف   :) الفنية  اجلدوى   ( الفنية  الدرا�صة   : ثانيًا 
املتعلقة بامل�رشوع, مثل:

- حتديد موقع امل�رشوع وم�صاحته وموا�صفاته وتكاليفه.  1
حجم ونوعية وموا�صفات وتكاليف العمالة. حتديد   -  2

من املعدات والأدوات والتجهيزات . امل�رشوع  وتكاليف  احتياجات  حتديد   -  3
اخلدمات مثل الطاقة واملياه وغريها. من  امل�رشوع  وتكاليف  احتياجات  حتديد   -  4

5 - حتديد حاجة وتكاليف امل�رشوع من املواد اخلام ولوازم الإنتاج ) يف حالة امل�صاريع الإنتاجية(.
حتديد مراحل الإنتاج بالتف�صيل ) يف حالة امل�صاريع الإنتاجية (.  -  6

ولعمل درا�صة جلدوى فنية للم�رشوع ال�صغري فاإنه من املمكن اإجراوؤها ب�صهولة عن طريق تّعرف 
�صاحب امل�رشوع الآتي:

امل�رشوع من اجلهة املانحة للرتخي�ص اأو ممن �صبق لهم عمل م�رشوع م�صابه. موقع  موا�صفات   -  1
يف تنفيذ امل�رشوع ال�صغري فيها اأو عرب  يرغب  التي  املنطقة  زيارة  عرب  الإيجارات  تكاليف   -  2

البحث اإلكرتونيًّا يف مواقع العقارات.
�رشكات بيع خطوط الإنتاج ذات الطاقة  مع  التوا�صل  بوا�صطة  والآلت  املعدات  -تكاليف   3

الإنتاجية امل�صتهدفة ملعرفة متو�صط اأ�صعار املعدات  .
التوظيف الإلكرتونية اأو من خالل �صوؤال  ال�صتعانة مبواقع  املوظفني عن طريق  4 -حتديد رواتب 

العاملني يف الوظائف ذاتها.
5 -مراحل الإنتاج بالن�صبة اإلى امل�صاريع الإنتاجية والتي ميكن معرفتها عرب الإنرتنت اأو عرب ا�صت�صارة 

املهند�صني واملخت�صني يف املجال نف�صه ورمبا عن طريق ال�رشكة املنتجة للخط.
ثالثاً : الدرا�صة املالية ) اجلدوى املالية (: وتعترب اهم مراحل درا�صة اجلدوى القت�صادية وعن طريقها 
القرار  اتخاذ  يتم  ذلك  على  وبناء  واأرباحه,  ال�صغري  امل�رشوع  واأرباح  اإيرادات  على  التعرف  يتم 
املالية  الدرا�صة  نتائج  وتعتمد  اإلغائه.  واإما  فيه  النظر  اإعادة  واإما  امل�رشوع  بتنفيذ  اإما  ال�صتثماري 
للم�رشوع ب�صكل كبري على نتائج درا�صة ال�صوق والدرا�صة الفنية, فمن خالل درا�صة ال�صوق يحدد 
وتكاليف  التاأ�صي�ص  تكاليف  حُتدد  يتم  الفنية  الدرا�صة  خالل  ومن  املتوقعة  املبيعات  وقيمة  حجم 

الت�صغيل.
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وُيعمل درا�صة جدوى مالية للم�رشوع ال�صغري ب�صكل مب�صط باإعداد قائمة الدخل للم�رشوع: وهي 
عبارة عن قائمة يتم و�صع قيمة الإيرادات وقيمة التكاليف لفرتة محددة بهدف حتديد اأرباح تلك 
الفرتة اأو خ�صائرها وميكنك اإعداد قائمة الدخل عن طريق التعوي�ص بالأرقام عن البيانات الآتية 

والتي من املفرت�ص انك ح�صلت عليها بعد اجراء درا�صة ال�صوق والدرا�صة الفنية :
.) ال�صوق  درا�صة  من   ( املنتجات  بيع  من  املتوقعة  الإيرادات   -  1

وال�صتهالك  واملرافق  اخلام  واملواد  والعمالة  الإيجارات  مثل   : املختلفة  الت�صغيل  تكاليف   -  2
ال�صنوي للتكاليف الثابتة ) اخللو والتجهيزات ( والت�صويق وال�صيانة وغريها ) من الدرا�صة الفنية (.
الربح : ويحدد عن طريق طرح تكاليف الت�صغيل املختلفة من الإيرادات؛ فاإن كانت  3 - �صايف 
القيمة موجبة فيدل على ربحية امل�رشوع  وين�صح باإمتام اإجراءات تنفيذه, واإن كانت القيمة �صالبة 

فذاك دليل على خ�صارة امل�رشوع وين�صح بعدم تنفيذه. 
الربح اأو اخل�صارة للم�رشوع = الإيرادات – تكاليف الت�صغيل ) اإذا كانت القيمة باملوجب تكون 

ربًحا, واإذ اكانت القيمة بال�صالب تكون خ�صارة(
اجلدوى القت�صادية للم�رشوع: اإذا حقق امل�رشوع ربحًا يكون جمديًا اقت�صاديًّا واإذا حقق خ�صارة 

يكون غري جمٍد اقت�صاديًّا.
تاأ�صي�ص منجرة �صغرية وت�صغيل عامل واحد  النجارة والديكور يف  اأحد خريجي  : يرغب  مثال 
بيع  من  �صنويًّا  املتوقعة  الإيرادات  اأن  ال�صغري وجد  مل�رشوعه  لل�صوق  درا�صة  وبعد عمله  ي�صاعده, 
منتوجاته من املنجرة ي�صاوي ع�رشين األف ) 20000( دينار. وبعد عمله لدرا�صة فنية مل�رشوعه وجد 

تكاليف الت�صغيل �صنويًّا على النحو الآتي :
جمموع الإيجارات ال�صنوية ملبنى امل�رشوع = 3600 دينار.

راتب متوقع له مع راتب عامل ي�صاعده �صنويًّا = 4800 دينار
تكاليف �رشاء مواد خام �صنويًّا = 6000 دينار.

تكاليف ا�صتهالك املاء والكهرباء �صنويًّا = 1200 دينار.
ا�صتهالك �صنوي للتكاليف الثابتة ) اخللو والتجهيزات ( = 1000 دينار.

تكاليف �صيانة وغريها �صنويًّا = 1500 دينار.
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بعد عمل جدوى اقت�صادية للم�رشوع هل تن�صح بتنفيذه ام ل وملاذا ؟
احلل : 

الربح اأو اخل�صارة للم�رشوع = الإيرادات ال�صنوية – تكاليف الت�صغيل املختلفة �صنويًّا
الإيرادات ال�صنوية =   20000دينار

تكاليف الت�صغيل املختلفة �صنويًّا = جمموع الإيجارات ال�صنوية ملبنى امل�رشوع + الرواتب ال�صنوية  
+ تكاليف �رشاء املواد اخلام �صنويًّا +تكاليف ا�صتهالك املاء والكهرباء �صنويًّا + ال�صتهالك ال�صنوي 

للتكاليف الثابتة +تكاليف ال�صيانة وغريها �صنويًّا.
تكاليف الت�صغيل ال�صنوية = 1500+1000+1200+6000+4800+3600 = 18100دينار 

الربح او اخل�صارة للم�رشوع = الإيرادات ال�صنوية – تكاليف الت�صغيل املختلفة �صنويًّا
= 18100-20000= 1900 دينار

ومبا اأن القيمة  باملوجب اذن امل�رشوع يحقق اأرباًحا مقدارها 1900 دينار �صنويًّا
اإذن امل�رشوع جمٍد اقت�صاديًا ونن�صح بتنفيذه .

فائدة: يعترب بع�ص اخلرباء ان امل�رشوع جمدي اقت�صاديًا اإذا كانت ن�صبة الأرباح الى تكاليف الت�صغيل 
املختلفة �صنويًا لتقل عن 10% .

اإلثراء والتوسع

1 - ارجع اإلى الإنرتنت وادخل على موقع 
م�صاريع �صغرية )دليلك لبدء م�رشوعك( وقم 
بتعبئة منوذج درا�صة جدوى جاهز ي�صلح لي 

م�رشوع �صغري.
2 - قم بتعبئة البطاقة التعريفية للم�رشوع يف 

ال�صكل )7-4(ال�صكل )4-7(.
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التقويم

تاأ�صي�ص امل�رشوع. مراحل  اذكر   -  1
امل�رشوع. بدء  مبرحلة  املق�صود  و�صح    -  2

التخطيط للم�رشوع التحديد الدقيق ملجموعة من العنا�رش اذكر �صبعة منها. يت�صمن   -  3
- عرِّف اجلدوى القت�صادية للم�رشوع ال�صغري.  4

مهند�صي الكهرباء بتطبيق فكرة م�رشوع , وهي عمل م�صغل لتجميع  احد  يرغب   -  5
لوحات التحكم الكهربائية , وبعد درا�صة ال�صوق وجد اأن بيع اللوحات املجمعة ميكن 
اأن يدخل اإيراًدا �صنويًّا مبقدار 50000 ديناًرا , قام بعمل درا�صة مالية للم�رشوع ووجد ان 

التكاليف املرتتبة عليه �صتكون كالتي :
تكلفة املواد اخلام �صنويًّا = 25000 دينار

تكلفة ايجار امل�صغل ال�صنوية = 9000 دينار
جمموع رواتب العمالة يف امل�رشوع �صنويًا = 5000 دينار

تكلفة العدد امل�صتعملة �صنويًّا = 11000 دينار 
تكاليف ا�صتهالك املاء والكهرباء ال�صنوية = 1200 دينار 

تكاليف ال�صيانة ال�صنوية والتكاليف الأخرى = 800 دينار
بعد عمل جدوى اقت�صادية للم�رشوع هل تن�صح بتنفيذه اأم ل وملاذا ؟
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تنفيذ المشروع الصغير )Réalisation(خامًسا

 يتعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع ال�صغري.	•
 يذكر طرق متويل امل�صاريع الريادية ال�صغرية.	•
 يعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

املعلومات  تكنولوجيا  يف  الهائل  للتقدم  نظراً 
والت�صالت اأ�صبح تقدمي اخلدمات واملعامالت 
الإلكرتونية  احلكومة  يتم عن طريق  احلكومية 
تعبريية  �صورة   )4-8( ال�صكل  الى  وبالنظر 
ملوقع احلكومة الإلكرتونية على الإنرتنت التي 
تقدم اخلدمات اإلكرتونيًّا. ما اإجراءات ترخي�ص 

امل�صاريع ال�صغرية وت�صجيلها اإلكرتونيًّا؟

استكشف

متويلها  وطرق  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنفيذ  العملية  الإجراءات  املجموعة  يف  وزمالوؤك  اأنت  ناق�ص 
وم�صادر الكوادر الب�رشية لت�صغيلها.

ال�صكل ) 8 – 4 (

اقرأ وتعلم

الإجراءات العملية لتنفيذ امل�رشوع ال�صغري:
1- الرتخي�ص والت�صجيل .

2-جتهيز املكان
3- �رشاء الآلت واملعدات.
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اأوًل: الرتخي�س والت�صجيل
تتغري اإجراءات الرتخي�ص والت�صجيل تبًعا للت�رشيعات والقوانني والأنظمة والتعليمات التي تتبعها 
احلكومات املتعاقبة وقد �صهلت خدمات احلكومة الإلكرتونية الإجراءات للتقدم لرتخي�ص امل�صاريع 

ال�صغرية وغريها وميكن تلخي�ص هذه الإجراءات باخلطوات الآتية:
1- اح�صار �صند ملكية ومخطط تنظيمي اأو عقد ايجار مختوم من الأمانة اأو البلدية املعنية للمكان 

املراد ان�صاء امل�رشوع فيه وح�صب نوع امل�رشوع جتاري, حريف �صناعي, زراعي اأو خدمي.
2- التقدم الى غرفة ال�صناعة يف املحافظة التي �صيقام امل�رشوع فيها وتعبئة طلب لن�صاء حرفة ودفع 
الر�صوم املقررة ح�صب نوع احلرفة اواملهنة واحل�صول على ت�رشيح بالتجارة و�صهادة �صجل تاجر.

3-التقدم الى غرفة التجارة يف املحافظة التي �صيقام فيها امل�رشوع وتعبئة طلب انت�صاب لها ودفع 
الر�صوم املقررة واحل�صول على �صهادة ت�صجيل ثم مراجعة الأمانة او البلدية املعنية للح�صول على 
املوافقات املتعلقة بتوافر اإجراءات الأمن وال�صالمة وال�صحة العامة التي يتطلبها امل�رشوع ح�صب 
تقوم  ذلك  وبعد  املحافظة  يف  ال�رشطة  ومديرية  ال�صحة  ومديرية  املدين  الدفاع  مديرية  من  نوعه 

الأمانة اأو البلدية باإ�صدار رخ�صة حرف اأو رخ�صة مهن للم�رشوع.
فائدة :

خدمات احلكومة الرقمية: وت�صمل اخلدمات التي تقدمها احلكومات مثل اتاحة البوابات الإلكرتونية 
الإعالم  وو�صائل  الرقمية  القنوات  واإ�صتخدام  العامة,  اخلدمات  الى  والو�صول  النرتنت,  على 
اإجراءات  يف  هنا  منها  ال�صتفادة  وميكن  املواطنني  مع  والتفاعل  التوا�صل  اأجل  من  الجتماعي 

الرتخي�ص والت�صجيل للم�رشوع بكل �صهولة وُي�رش.
ثانياً : جتهيز املكان :

لتجهيز املكان الذي �صيقام عليه امل�رشوع ال�صغري يتم القيام باخلطوات الآتية :
1- تخطيط املكان بحيث يتم حتديد امل�صاحات الالزمة لتخزين املنتجات واملواد اخلام, ولتخزين 

الزوائد غري ال�صاحلة اأو ت�رشيفها.
وبوقت  ب�صهولة  العمليات  بتنفيذ  ي�صمح  ب�صكل  واملعدات  الآلت  تركيب  مكان  تخطيط   -2

وجهد اأقل.
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3- اإجراء التح�صينات التي توؤدي اإلى حت�صني يف الأداء وكفاءة يف العمل مثل حت�صني الإ�صاءة يف 
املكان وكذلك التهوية وعمل اإ�صافات تالئم طبيعة العمل يف امل�رشوع ح�صب نوعه.

ثالثًا : �رشاء الآلت واملعدات:
يعتمد �رشاء الآلت واملعدات على عدة عوامل من اأهمها:

1- الطاقة الإنتاجية للم�رشوع ال�صغري.
امل�رشوع  �صتجري يف  التي  العمليات  على  بناء  واملعدات  الآلت  من  لكل  الإنتاجية  الطاقة   -2

ال�صغري.
3- م�صدر الآلت واملعدات محليًّا اأو اأجنبيًّا.

4- اف�صل عرو�ص ال�رشاء من حيث ال�صعر والطاقة الت�صغيلية واجلودة .
طرق متويل امل�صاريع الريادية ال�صغرية:

()1( �صدق اهلل العظيم, هناك م�صادر متويل كثرية   قال تعالى يف محكم تنزيلة )
للم�صاريع الريادية ال�صغرية من اهمها:

1- التمويل ال�صخ�صي : وهو ما يدخره �صاحب امل�رشوع ال�صغري من اأموال �صخ�صية.
2- البنوك التجارية اأو البنوك املتخ�ص�صة يف متويل القطاع ال�صناعي مثل البنك الأردين للتنمية 

املحلية.
3- �صندوق التنمية والت�صغيل الأردين.

4- �صندوق احلرفيني يف بنك الإمناء ال�صناعي.
5- موؤ�ص�صة الإقرا�ص الزراعي.
6- املوؤ�ص�صة التعاونية الأردنية.

7- ال�صندوق اخلريي الها�صمي.
م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع

مُيكن احل�صول على الكوادر الب�رشية للعمل يف م�رشوعك من خالل الرجوع اإلى مواقع �رشكات 
بال�صحف  اأو الإعالن  التوا�صل الجتماعي املختلفة  اأو مواقع  العنكبوتية  ال�صبكة  التوظيف على 
اأما  اأو عن طريق الأ�صحاب والأقارب.  العمل  التوا�صل مع مكاتب  اأو  املتاحة  وو�صائل الإعالم 

)1( �صورة البقرة, الآية 275
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م�صادر الكوادر الب�رشية التي ترفد �صوق العمل فتتمّثل بالآتي:
1-اجلامعات باأنواعها )حكومية, خا�صة, تقنية, اكادميية( 2-كليات املجتمع املتو�صطة 3-مدار�ص 
الوطنية  5-ال�رشكة  املهني  التدريب  ملوؤ�ص�صة  التابعة  التدريب  4-مراكز  املهني  الثانوي  التعليم 

للت�صغيل والتدريب بالتعاون مع القوات امل�صلحة الأردنية 6-مراكز التدريب اخلا�صة.
مرحلة تقييم امل�رشوع ) Evaluation ( : يهدف التقييم الى التاأكد من اأن امل�رشوع ي�صري يف 
التي  الختاللت  ومعاجلة  الالزمة  التعديالت  بالتدخل لإجراء  ي�صمح  وب�صكل  ال�صحيح  الجتاه 
يعرتيها تنفيذ امل�رشوع. ويكون تقييم امل�رشوع اثناء التنفيذ وكذلك بعد التنفيذ ملعرفة اإلى اأي حد 

حقق امل�رشوع النتائج املرجوة منه.
اخلرائط املفاهيمية:

مفاتيح جناح امل�رشوع

الإبداع يف فكرة 
امل�رشوع

توزيع جيد للمهام 
وامل�صوؤوليات

اأهداف وا�صحة 
وم�صبوطة

التوا�صل اجليد بني 
فرق العمل

فريق عمل كفء درا�صة �صاملة ودقيقة
ومن�صجم

تخطيط جيد لإن�صطة 
امل�رشوع ومكوناته

خطة ت�صويقية م�صبوطةتقييم �صامل وم�صتمرتتبع مراحل امل�رشوع
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التقويماإلثراء والتوسع

تعترب امل�صاريع ال�صغرية اإحدى اأهم عنا�رش 
ذات  فهي  الأردن   يف  القت�صادية  التنمية 
انها  كما   , للعمالة  كبرية  ا�صتيعابية  مقدرة 
ت�صجع على املبادرة والتوظيف الذاتي لدى 
الفراد, وت�صكل قاعدة انطالق ل�صناعات 
ال�صناعات  خلدمة  ومتخ�ص�صة  م�صاعدة 
الكربى ولكن هذه امل�صاريع ال�صغرية تواجه 
والإدارية  الفنية  النواحي  من  �صعوبات 
وجود  من  لبد  لذا  والت�صويقية,  واملالية 
والتوجيه  الدعم  تقدم  متخ�ص�صة  جهات 

واخلربة ل�صحاب امل�صاريع ال�صغرية.
موقع  واإلى  الإنرتنت  اإلى  بالرجوع   
اأهم  يف  ابحث  الإلكرتونية  احلكومة 
من  ال�صغرية  للم�صاريع  الداعمة  اجلهات 
و�صبه  حكومية  وموؤ�ص�صات  وزارات 
ما  اأهم  وو�صح  تطوير  ومعاهد  حكومية 

تقدمه هذه اجلهات للم�صاريع ال�صغرية.

1 ـ اذكر الإجراءات الالزمة لرتخي�ص وت�صجيل 
امل�رشوع ال�صغري.

م�صادر لتمويل امل�رشوع  خم�صة  عدد  ـ   2
ال�صغري.

3ـ  كيف يتم احل�صول على الكوادر الب�رشية 
للم�رشوع ال�صغري؟
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السجالت المالية والمحاسبية للمشروع الصغيرسادًسا

 يو�صح اأهمية ا�صتخدام ال�صجالت املالية واملحا�صبية يف امل�رشوع ال�صغري.	•
 مييز بني اأنواع ال�صجالت املالية واملحا�صبية املختلفة وجمالت ا�صتخدامها يف امل�رشوع ال�صغري.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

بالنظر لل�صكل ) 9 - 4 ( الذي يو�صح �صور لبع�ص ال�صجالت املالية 
التي ي�صتخدمها �صاحب امل�رشوع ال�صغري ملتابعة الأمور املالية مل�رشوعه 

فما اأهمية ال�صجالت املالية للم�رشوع ال�صغري؟ وما اأنواعها؟

استكشف
ناق�ص وزمالوؤك يف املجموعة اأنواع ال�صجالت املالية واملحا�صبية للم�رشوع ال�صغري وَتعّرف اأنواعها 

وجمالت ا�صتخدامها.
اقرأ وتعلم

اأهمية ال�صجالت املالية واملحا�صبية للم�رشوع ال�صغري:
- تعطي موؤ�رًشا للو�صع املايل احلايل للم�رشوع ) دائن , مدين (.  1

ت�صاعد على مراقبة املخزون والتكاليف والأ�صعار.  -  2
الفعال للموارد. ال�صتخدام  على  ت�صاعد   -  3

الكلف العالية والعمل على تخفي�صها قدر  امل�رشوع مبعرفة موا�صيع  اأداء  ت�صاعد على حت�صني   - 4
الإمكان.

اأنواع ال�صجالت املالية واملحا�صبية
ُتعّرف ال�صجالت والدفاتر املحا�صبية: باأنها جمموعة ال�صجالت والدفاتر التى ُتعّد داخل امل�رشوع 
لتكوين نظام ي�صمل جميع املعامالت املالية وطريقة تداول امل�صتندات للتعبري الدقيق عن الأحداث 
ميكن  التي  والقوائم  التقارير  خالل  من  القرارات  اتخاذ  فى  الإدارة  وم�صاعدة  بامل�رشوع  املالية 

اإعدادها.

لل�صكل ) 9 - 4 (
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اهم امل�صتندات املالية التي ت�صتخدم يف امل�رشوع ال�صغري :
القب�س: وهو م�صتند تقوم املن�صاأة باإعداده  م�صتند   -  1
كان  �صواء  العميل  من  مايل  مبلغ  على  حت�صل  عندما 
املبلغ نقدي اأو ب�صيك م�صحوب على البنك, ويح�صل 
يف  الأخرى  الن�صخة  وتبقى  منه  ن�صخة  على  الدافع 
املحا�صبية,  الدفاتر  يف  املالية  العملية  لت�صجيل  املن�صاأة 

ويبني ال�صكل )10-4( منوذًجا مل�صتند القب�ص.
ال�رشف: هو م�صتند ُتعده املن�صاأة عندما تقوم  بدفع  -م�صتند   2
املبالغ املالية  اأوعند ت�صديد ح�صابها �صواء كان الت�صديد نقدي 
للمبلغ  امل�صتلم  ويح�صل  البنك,  على  م�صحوب  ب�صيك  او 
امل�صتند,  ا�صتالمه على  بتوقيع  يقوم  ان  بعد  منه  ن�صخة  على 
والن�صخة الثانية تبقى يف املن�صاأة لت�صجيل العملية املالية ويبني 

ال�صكل )11-4( منوذًجا مل�صتند �رشف .
القيد: هو م�صتند تقوم املن�صاأة باإعداده عند حدوث عملية مالية ل تت�صمن مدفوعات  م�صتند   -  3

ذلك  بعد  املالية  العملية  ت�صجيل  ليتم  مقبو�صات,  او 
)على  الجل  البيع  عملية  مثل  املحا�صبية,  الدفاتر  يف 
احل�صاب  (. ويبني ال�صكل )12-4( منوذج مل�صتند قيد

4- الفاتورة: وهو ك�صف يقوم البائع باإعداده والذي 
يت�صمن بياًنا تف�صيليًّا باخلدمة املقدمة او الب�صاعة املباعة 

الفاتورة  وتعترب  وغريها,  الإجمالية  وقيمتها  وكميتها 
بالن�صبة للبائع فاتورة مبيعات وبالن�صبة للم�صرتي تعترب 
منوذج   )4-13( ال�صكل  ويبني  م�صرتيات   فاتورة 

الفاتورة.

ال�صكل )4-10(

ال�صكل )4-11(

ال�صكل )4-12(

ال�صكل )4-13(
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اهم ال�صجالت املالية التي ت�صتخدم يف امل�رشوع  ال�صغري:
1- �صجل الفواتري: ي�صاعد هذا ال�صجل على توثيق اجلهات اأو الأ�صخا�ص املدينني للم�رشوع مقابل 
ال�صلع او اخلدمات التي يتم بيعها لهم ومل يتم ت�صليم ت�صديد ثمنها عند ت�صليم ال�صلعة. ويف هذه 
الفواتري.وعندما  �صجل  الفاتورة يف  ب�صورة  الحتفاظ  ويتم  العميل  اإلى  فاتورة  اإر�صال  يتم  احلالة 

ُي�صدد العميل الفاتورة يتم ت�صجيل املبلغ يف دفرت الأ�صتاذ.
2- �صجل يومية امل�صرتيات: ي�صتخدم لت�صجيل البيانات اخلا�صة ب�رشاء �صلعة او خدمات لأجل اأي ل 
ي�صجل ثمنها عند ال�رشاء.حتفظ فاتورة البائع يف يومية امل�صرتيات اإلى اأن ت�صدد بالكامل ويف حالة 
اليومية مع املبالغ التي دفعت وكذلك ي�صجل يف دفرت  ت�صديدها ب�صكل جزئي ت�صجل يف �صجل 

الأ�صتاذ كل مبلغ ُيدفع.
3-الدفاتر املالية املحا�صبية: تق�صم الدفاتر املالية املحا�صبية امل�صتخدمة يف امل�رشوع ال�صغري اإلى الأنواع 

الآتية:
العمليات  ُت�صّجل  اليومية:  1- دفرت 
لنظرية  وفقًا  الدفرت  هذا  يف  املالية 
القيد الثنائي بعد حتليلها اإلى طرفيها 
لقواعدها  تطبيقًا  والدائن  املدين 

وبال�صتناد اإلى اأحد م�صادر القيود يف جمموعة امل�صتندات مثل : م�صتند القب�ص اأو م�صتند ال�رشف, 
او م�صتند القيد. ويبني ال�صكل )14-4 ( منوذجًا ل�صفحة من �صفحات دفرت اليومية الذي يحتوي 

على اخلانات الآتية:
اأ- منه: هذه اخلانة مخ�ص�صة ملبالغ الأطراف املدينة من القيد.

ب - له: هذه اخلانة مخ�ص�صة ملبالغ الأطراف الدائنة من القيد.
جـ - البيان: هذه اخلانة مخ�ص�صة لتو�صيح العملية املالية التي متت بالنقطتني 2,1 اأعاله.

رقم  يكون  كاأن  للقيد,  الذي كان م�صدراً  امل�صتند  لرقم  اخلانة مخ�ص�صة  امل�صتند: هذه  رقم  د - 
م�صتند قب�ص اأو م�صتند �رشف اأو م�صتند قيد.

اليها  رّحلت  التي  الأ�صتاذ,  �صفحة  لرقم  مخ�ص�صة  اخلانة  هذه  الأ�صتاذ:  دفرت  �صفحة  رقم   - هـ 

ال�صكل )4-14(
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العملية او احل�صاب املعني يف القيد.
و- التاريخ: هذه اخلانة مخ�ص�صة لتاريخ بدء العملية املالية وت�صجيلها.

العملية من عمليات  اليومية, وتعد هذه  اإلى دفرت الأ�صتاذ من دفرت  يتم الرتحيل  2- دفرت الأ�صتاذ: 
�صفحات  اأو  �صفحة  ُتخ�ص�ص  بحيث  املالية  احل�صابات  جلميع  �صجل  وهو  والت�صنيف,  التبويب 
عدة لكل ح�صاب ونظًرا لكرثة احل�صابات التي يت�صمنها هذا الدفرت يف�صل ا�صتعمال فهر�ص مرتب 
ح�صب احلروف الهجائية يبني فيه ا�صم احل�صاب ورقم ال�صفحة اخلا�صة وله اأ�صكال عدة , ويبني 

ال�صكل )15-4( منوذًجا ل�صفحة من �صفحات دفرت الأ�صتاذ.

التاريخ
رقم 

امل�صتند

املبلغ احل�صاب

الإجمايل

املبيعاتال�صندوق

مدفوعاتمقبو�صاتمدفوعاتمقبو�صاتالبياناإلى�صفحةمن�صفحة

3- دفرت الأجور: يحتوي على اأ�صماء كل املوظفني يف امل�رشوع وبيانات كل موظف ومقدار راتبه 
والو�صع املايل له.

4- دفرت املخزون: ي�صتخدم دفرت املخزون لتوثيق الأرقام الناجتة عن عملية اجلرد وجُترى عملية اجلرد 
الوحدات وقيمتها.  املخزون عدد  اأ�صناف  امام كل �صنف من  فت�صجل  ال�صنة  او مرتني يف  مرة 

وفوائد دفرت املخزون تتمثل يف:
اأ- التعرف يف ما اإذا ُوجد فائ�ص او نق�ص يف املخزون من احدى ال�صلع.

ب-التعرف على الربح اأو اخل�صارة خالل فرتة محددة.
جـ - ميكن ا�صتخدامه يف تقومي امل�رشوع

وميثل ال�صكل )16-4 ( �صفحة من �صفحات دفرت املخزون.

ال�صكل )4-15(
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ك�صف جرد
التاريخ: .........../......./.........

املجموعال�صعر /دينارالكميةال�صنف

التقويماإلثراء والتوسع

ال�صجالت  من  اأنواع  عدة  تعّرفك  بعد 
املالية واملحا�صبية التي ت�صتخدم يف امل�صاريع 
الإلكرتونية  للمواقع  وبالرجوع  ال�صغرية 
ذات العالقة باملو�صوع, ابحث يف برامج 
محا�صبية اإلكرتونية ت�صتخدمها ال�رشكات.

1 - و�صح اأهمية اإ�صتخدام ال�صجالت املالية 
واملحا�صبية يف امل�رشوعات ال�صغرية.

املالية  املفاهيم  ا�صتخدام  جمال  ا�رشح   -  2
امل�رشوعات  يف  الآتية  واملحا�صبية 

ال�صغرية:
اأ- م�صتند القب�ص ب- م�صتند القيد

دفرت  د-  امل�صرتيات  يومية  �صجل   - جـ 
�صجل  و-  الأجور  دفرت   - هـ  الأ�صتاذ 

الفواتري.

ال�صكل )4-16(
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التسويق والجودة والمنافسة للمشروع الصغيرسابًعا

 يتعرف مفهومي الت�صويق واجلودة وعالقتهما باملناف�صة.	•
 يو�صح اأهمية الت�صويق واجلودة يف امل�رشوع ال�صغري.	•

  النتاجات الخاصة للدرس

انظر وتساءل

ومتكرر  متوا�صل  ب�صكل  بها  نقوم  عملية  الت�صوق 
من  اذواقنا  يواءم  ما  نختار  خاللها  ومن  حياتنا  يف 
الب�صاعة او املنتج ويف الجتاه الخر فان الت�صويق تعني 
�صيئًا مختلفًا ومن خالل النظر الى ال�صكل )4-17( 
الإلكرتوين  للت�صويق  تعبريية  �صورة  عن  يعرب  الذي 

فماذا تعرف عن الت�صويق وما عالقته بجودة املنتج وقدرة �صاحب 
امل�رشوع على املناف�صة يف بيع ب�صاعته؟

استكشف
اأو  املنتج  التقليدي والإلكرتوين واثر جودة  بنوعيه  الت�صويق  اأهمية  اأنت وزمالوؤك يف املجموعة  ناق�ص 
اخلدمة التي يقدمها امل�رشوع ال�صغري يف املناف�صة يف ال�صوق وزيادة عمليات البيع وحتقيق املزيد من الربح.

اقرأ وتعلم
وانت�صار  انت�صارها  زيادة  بهدف  املن�صاأة  اأو  ال�رشكة  تنجزها  التي  العمليات  تلك  بالت�صويق  يق�صد 
و�صائل  للتطور يف  ونظًرا  الربح.  من  املزيد  لديها وحتقيق  البيع  زيادة عمليات  وبالتايل  منتجاتها 
تكنولوجيا املعلومات والت�صال الرقمي انت�رش الت�صويق الإلكرتوين الذي يتميز بعدة ميزات عن 

الت�صويق التقليدي
مقارنة بني الت�صويق الإلكرتوين والت�صويق التقليدي:

اأقل  الإلكرتوين  الت�صويق  من خالل  املنتجات  ال�رشكات يف عر�ص  تتحملها  التي  التكلفة:   -  1

ال�صكل )4-17 (
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مقارنة بالتكلفة العالية للت�صويق التقليدي ) �صحف- تلفزيون- جمالت , املواقع الإلكرتونية ..(
: الت�صويق الإلكرتوين دقيق واأ�صهل ب�صبب توظيف تكنولوجيا املعلومات واأدواته  التوا�صل   -  2
والإت�صال الدائم والدوري كاإر�صال الر�صائل ومتابعة الزبائن. اأما الت�صويق التقليدي فالتوا�صل من 

خالله �صعب نوعًا ما لأنه محدد بزمان ومكان.
امل�صتهدفة: يف الت�صويق الإلكرتوين عدد الزبائن يف ال�صبكة الإلكرتونية كبري جًدا  ال�رشيحة  حجم   -  3
لأن الت�صويق محلي وعاملي بينما الت�صويق التقليدي يخدم �رشيحة معينة من الزبائن اأو الأ�صخا�ص.
املنتجات: يف الت�صويق الإلكرتوين هناك �صعوبة يف معاينة املنتج لأنه يعتمد على عر�ص  معاينة   -  4
املنتج  فمعاينة  التقليدي  الت�صويق  مع  باملقارنة  ما  نوًعا  �صعب  عينة  على  احل�صول  كما  ال�صورة 

واحل�صول على عينة اأ�صهل.
البيانات: الت�صويق الإلكرتوين يتفاعل مع الزبائن وي�صهل عملية جمع بيانات الزبون اأو  جمع   -  5

الزائر واهتماماته باملنتج. بينما يف الت�صويق التقليدي مهمة �صعبة وجمهدة اأكرث.
الطلبات: يف الت�صويق الإلكرتوين ي�صتطيع الزبون من طلب املنتج يف اأي وقت واأي  متابعة   -  6

مكان عن طريق الأدوات الإلكرتونية )هاتف ذكي – كمبيوتر( اأما التقليدي فهو �صعب ن�صبيًّا.
الفعل: يف الت�صويق الإلكرتوين ميكن متابعة ردود الزبائن وت�صاوؤلتهم من خالل  ردود  متابعة   -  7

ال�صفحات الجتماعية اأو املواقع ب�صكل مبا�رش يف  اأما التقليدي ف�صعب املتابعة.
عنا�رش الت�صويق الإلكرتوين:

املُنتج )Product( ُي�صري اإلى كّل الأ�صياء �صواًء كانت مادية اأم غري مادية وهي التي ي�صعى   -  1
امل�صتهلك للح�صول عليها �صعًيا لإ�صباع حاجة اأو تلبية رغبة معينة, ومن الأمثلة عليها: املالب�ص, 
التحكم  اإمكانية  للم�صتخدمني  اأتاح  قد  التكنولوجيا  ع�رش  فاإّن  بالذكر  اجلدير  من  والهواتف. 

ا. بخ�صائ�ص املنتجات من حيث اللون وال�صكل اخلارجي والت�صميم, والعالمة التجارية اأي�صً
)Price( اأتاح الت�صويق الإلكرتوين الفر�ص اأمام امل�صتهلكني ملعرفة اأ�صعار املنتجات التي  ال�صعر   -  2
يرغبون باقتنائها بكّل �صهولٍة وي�رش, وتقدم له اخليارات لالختيار بني املنتجات نظراً لكرثة املوردين 

ووكالء الت�صويق التفاعلي عرب �صبكة الإنرتنت.
)Promot( ُيكّمل الرتويج الإلكرتوين دور الرتويج التقليدي اإّل اأّن هناك اختالفًا  الرتويج   -  3
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بينها  املتبعة يف الرتويج للمنتجات, ومن  ي�رًشا بني كٍلّ من الأدوات امل�صتخدمة وال�صرتاتيجيات 
املواقع الإلكرتونية التي متثل قوتها يف القدرة على ا�صتهداف ال�رشيحة امل�صتهدفة من امل�صتهلكني 

ب�رشعٍة ودقٍة اأكرث.
4 - الأ�صخا�س )People(: بالرغم من اعتماد الت�صوق الإلكرتوين على �صبكة النرتنت يف الو�صول 
اإلى الزبائن وفهم وا�صتيعاب متطلباتهم اإّل اأّنه ل بّد من وجود يٍد ب�رشية حُتّرك عملية الت�صويق كاملًة.
: ت�صمل الأدوات واخلدمات التي تقدمها ال�رشكات للم�صتخدمني   )Place( الإلكرتوين  املكان   -  5
با�صتخدام تكنولوجيا املعلومات, كربامج الت�صميم اجلرافيكي, وبذلك فقد متكنت ال�رشكات من 

الت�صال مع زبائنها ونيل ر�صاهم, واحل�صول على التغذية الراجعة حول منتجاتهم.
6 - العنا�رش املادية )Physical•Evidence(: من الأمثلة عليها, توفري الأماكن التي متنح درجات 

حرارة مالئمة ملكاٍن ما, كاأجهزة التكييف والتدفئة.
ت�صمل العمليات واملمار�صات واخلدمات املٌقدمة للُعمالء, وتهدف   :)Process( العمليات   -  7
عن طريقها اإلى نيل ر�صا العميل وك�صبه وقد اأ�صبح من املمكن للم�صتخدم احل�صول على اخلدمة 

على مدار اليوم, مع احل�صول على خدمة ذات جودة عالية.
 ISO•9000  اجلودة :عّرفت منظمة الأيزو  يف �صل�صلة املوا�صفات التي اأ�صدرتها

اأن اجلودة هي مدى قدرة موا�صفات املنتج اأو اخلدمة على التطابق مع املوا�صفات املطلوبة, وتتّخذ 
عدة �صفات مثال: جودة �صيئة, وجيدة, وممتازة, وتعتمد عملية التقييم على عوامل قابلة للقيا�ص, 

مثل: الطول, والعر�ص, والوزن, والن�صب, وخوا�ص املواد, وال�صعر, وال�صتخدام وغريها.
)Total•quality•management(:اإدارة اجلودة ال�صاملة

تُعًرف اإدارة اجلودة ال�صاملة بانها عمل الأ�صياء ال�صحيحة بالطريقة ال�صحيحة من املحاولة الأولى.
مبادئ اإدارة اجلودة ال�صاملة

من املبادئ الأ�صا�صية لإدارة اجلودة ال�صاملة ما ياأتي:
التاأثري يف النا�ص ودفعهم لعمل اأف�صل اأدائهم لتحقيق  مهارة  وهي   : العليا(  الإدارة   ( القيادة   -  1
الأهداف واملهام التي ت�صعى اليها املن�صاأة. واإن تبني القيادة لإدارة اجلودة ال�صاملة وتذليل العوائق 
اأمام تطبيقها وامل�صاركة يف التوعية باأهميتها ون�رشها هو املفتاح الرئي�ص لنجاح تطبيقها يف املن�صاأة.
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التخطيط امل�صتقبلي طويل الأمد الذي يقوم بو�صع الأهداف  هو  الأ�صرتاتيجي:  التخطيط   -  2
العامة للمن�صاأة والو�صائل الكفيلة بتحقيقها .

من ُيحّدد م�صتوى اجلودة, بغ�ص النظر عن التدريب  العمالء وحدهم  العمالء:  على  الرتكيز   -  3
املُطّبق على املوظفني, وعمليات التطوير املتبعة, حيث يكون لكل من�صاأة مركز خدمة العمالء ومن 

مهامِه:
اأ- ا�صتقبال طلبات العمالء وت�صاوؤلتهم والإجابة عليها.

ب- ا�صتقبال �صكاوى العمالء ومتابعة حلها واإ�صعار العمالء بذلك.
جـ- التوا�صل مع العمالء يف املنا�صبات والأحداث الهامة.

د- التعرف على اراآء العمالء وانطباعاتهم عن املنتجات واخلدمات احلالية وامل�صتقبلية للمن�صاأة.
هـ - جمع املعلومات عن مدى ر�صا العمالء عن املنتجات واخلدمات املقدمة لهم.

بتطوير  فم�صاركتهم  املنظمة,  الداخليني يف  العمالء  املوظفون  يعترب  املوظفني:  م�صاركة   -  4
املنتجات اأو اخلدمات, ي�صاهم ب�صكل كبري يف حتديد اجلودة.

عدة عنا�رش رئي�صة لتنظيم العالقة مع املوردين, من اأهمها: وهناك  املوردين:  مع  العالقة   -  5
و�رشعة  وال�صيانة  واخلدمة  اجلودة  واعتماد  الأقل  ال�صعر  اأ�صا�ص  على  العقود  اإر�صاء  مبداأ  اإلغاء  اأ- 

ال�صتجابة وح�صن التعامل.
ب- احلر�ص على تقوية العالقة مع املوردين املميزين وم�صاعدتهم يف جهود اجلودة والتح�صني 

والرتقاء مبنتجاتهم وخدماتهم والزيارات الفنية املتبادلة وال�صفافية والو�صوح.
جـ - بناء قاعدة بيانات باملوردين وتوريداتهم ومدى مطابقتها للجودة.

د- تف�صيل الواردات الوطنية يف حال ت�صاوي اجلودة مع الواردات اخلارجية للم�صاهمة يف اإنعا�ص 
املنتجات الوطنية ورفع الدخل الوطني.

6 - املقارنات املعيارية )Bench•marking( : وهي اأداة لقيا�ص اأداء املوؤ�ص�صات وال�صتفادة 
من اخلربات والتجارب �صواء الناجحة منها اأو الفا�صلة, كما ت�صتخدم ملعرفة املجالت التي حتتاج 
اإلى التح�صني والتطوير ومن ثّم حتقيق التميز. وتهدف اإلى حت�صني وتطوير الأداء وال�صتفادة من 
املوارد الب�رشية وار�صاء العمالء وذلك عرب البحث الدائم لقيا�ص اخلدمات واملمار�صات يف موؤ�ص�صة 
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ما باأف�صل املمار�صات واخلدمات لدى اجلهات ذات الأداء املتميز) اأداء معياري متميز(.
7 - �صنع القرار: ُتتخذ القرارات يف نظام اإدارة اجلودة ال�صاملة, بعيًدا عن العواطف, والهتمامات 

ال�صخ�صية, بحيث تكون م�صتندة على احلقائق, واملعطيات ال�صحيحة.
 : ) Continuous•Process•Improvement ( 8 - التح�صني املت�صمر جلودة العمليات

ويتحّقق عرب حت�صني عنا�رش العمليات وهي العاملون, الأجهزة, والأ�صاليب, القيا�صات والبيئة.
ومن الأهداف من التح�صني امل�صتمر جلودة العمليات :

اأ- اإزالة الأخطاء وامل�صاكالت والعيوب.
ب- الغاء الهدر يف املوارد والإنتاج.

جـ - ت�صهيل اأداء العمليات.
د- تقلي�ص اأوقات التاأخري والنتظار.

هـ - تطوير مقايي�ص دقيقة لفعالية العمليات وكفائتها.
فوائد تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة

هناك العديد من الفوائد التي تعود على املنظمة عند تطبيق نظام اإدارة اجلودة ال�صاملة, ومنها:
للمنظمة. التناف�صي  املوقف  تقوية   -  1

ر�صا العمالء, وولئهم للمنظمة. زيادة   -  2
الإنتاجية. زيادة   -  3

املنتجات التي حتتوي على عيوب, واملخلفات املهدورة. على  الق�صاء   -  4
5 - تعزيز قدرة املنظمة على التكيف مع اأحوال الأ�صواق دائمة التغري, والأنظمة البيئية واحلكومية 

املختلفة.
املعنوية للموظفني. الروح  ورفع  الوظيفي,  الأمن  زيادة   -  6

التكاليف. خف�ص  مقابل  الأرباح,  زيادة   -  7
اأهمية امل�صاهمني, واأ�صحاب امل�صالح املرتبطني بالعمل مع املنظمة. تعزيز   -  8

احل�صول على عمليات متطورة ومح�صنة.  -  9
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التي ت�صتطيع  التناف�صية بانها جمموعة املهارات والتقنيات واملوارد واملزايا  املناف�صة: ُتعّرف القدرة 
الإدارة تن�صيقها وا�صتثمارها لتحقيق قيم ومنافع اأكرب للزبون ) Customer•Value( والختالف 
عن املناف�صني ) Differentiation( ومتثل القدرة التناف�صية العامل الأهم يف ال�صتمرارية يف 

م�رشوعك ال�صغري حيث يجب عليك  ال�صعي لتحقيق الآتي يف ما يتعلق باملناف�صة:
واخلدمات. للمنتجات  الأعلى  اجلودة   -  1

الأقل يف الإنتاج والت�صليم للعميل. الوقت   -  2
م�صكالتهم الت�صويقية. وحل  العمالء  بخدمة  العناية   -  3
العمالء. مع  والعالقة  والت�صويق  الإنتاج  يف  املرونة   -  4

- العالقات الأكرث كفاءة مع حلقات �صل�صلة التوزيع.  5
العوامل املوؤثرة يف البيئة التناف�صية:

القائمني. املناف�صني  عدد   -  1
املناف�صني. عمل  حجم   -  2

مناف�ص. لكل  التجارة  ح�صة   -  3
املناف�صني. جناح  مقدار   -  4
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- طريقة ت�صعري املناف�صني ملنتجاتهم.  5
حتوير امل�رشوع ال�صغري ح�صب متطلبات ال�صوق:

يق�صد بتحوير امل�رشوع التعديل يف عمليات امل�رشوع اأو تغيري 
املت�صارعة  والعلمية  التقنية  التطورات  ناجًتا عن  املنتج  نوع  يف 
تفر�ص  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  امام  حتديات  ت�صع  التي 
مهارات  وتطوير  منتجاتهم  بتطوير  اللتزام  �رشورة  عليهم 
امل�صتهلكني  اأدوات  يف  بالتغريات  الهتمام  العاملني و�رشورة 
وتنمية مهارات متحذي القرارات وخا�صة يف ظل التحول من 
القت�صاد املعريف اإلى القت�صاد الرقمي. يتحقق ذلك من خالل 

الهتمام براأ�ص املال الب�رشي ب�صكل اكرب من الهتمام براأ�ص املال املادي, وهناك من عرب عن فل�صفة 
هذا التوجه لأّنها نظرة جديدة نالت اهتمام املنظمات املختلفة يف كيفية تقدميها لل�صلع واخلدمات 
مبا يخدم اجلوانب الجتماعية فاإر�صاء امل�صتهلك غاية لتدرك. انظر ال�صكل )4-18(                                                     
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التقويماإلثراء والتوسع

الأخ�رش  الت�صويق  مفهوم  يف  ابحث   -
واكتب تقريًرا يف ذلك.

ملوؤ�ص�صة  الإلكرتوين  املوقع  با�صتخدام   -
اكتب  الأردنية  واملقايي�ص  املوا�صفات 
للمنتجات  الآيزو  منح  طريقة  عن  تقريًرا 
وما ال�رشوط املطلوبة لذلك مع اإعطاء امثلة 

عملية تو�صح ذلك.

1 - و�صح املق�صود بامل�صطلحات الآتية:
اأ. الت�صويق  ب.اجلودة  جـ . القدرة التناف�صية 
ISO.د. اإدارة اجلودة ال�صاملة  هـ
- ما ميزات الت�صويق الإلكرتوين؟  2

3 - اذكر خم�ص فوائد لتطبيق اإدارة اجلودة 
ال�صاملة.

ال�صكل )4-18(

مراجعة املنتج

عملية التحوير

مراجعة الوثائق

الإقرار والإجازة
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التقومي الذاتي 
اأ�صتطيع بعد درا�صتي هذه الوحدة اأن:

موؤ�رشات الأداء

معايري الأداء
ب�صكل الرقم

قليل

ب�صكل 

متو�صط

ب�صكل 

جيد

ب�صكل 

كبري

اأعرف مفهوم الريادة ونطاقها. 1

اأو�صح مفهوم الإدارة الناجحة. 2

اأعرف امل�صاريع الريادية ال�صغرية واأثرها يف احلد من البطالة. 3

اأذكر عنا�رش امل�رشوع ومتطلباته. 4

اأذكر مراحل تاأ�صي�ص امل�رشوع. 5

اأحدد طرق التخطيط ال�صليمة لن�صاء امل�رشوع. 6

اأعمل درا�صة للجدوى القت�صادية للم�رشوع. 7

اأو�صح طرائق متويل امل�صاريع الريادية ال�صغرية. 8

اأعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع. 9

اأبني طرائق حتوير امل�رشوع ح�صب متطلبات العمل 10

اأعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع. 11

اأعرف طريقة الرقابة والتحكم والتقييم للم�رشوع ال�صغري 12

اأعّد ال�صجالت املالية املتعلقة باإدارة امل�رشوع. 13

اأميز بني مفاهيم الت�صويق واجلودة واملناف�صة. 14
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) GLOSSARY( قائمة امل�صطلحات
اللغة الجنليزية اللغة العربية
Accident حادث
Approach اقرتاب

Aim هدف
Bench Marking مقارنات معيارية

Body Protective Clothes مالب�ص وقاية اجل�صم
Burnt First Aid ال�صعافات الولية للحروق

Chain Heat Reaction التفاعل الكيميائي املت�صل�صل
Chemical Risks مخاطر كيمائية

Classification Of Fire ت�صنيف احلرائق
Continuous Process Improvement التطوير امل�صتمر للعملية

Corrective Maintenance ال�صيانة الت�صحيحية
Curriculum Vitae (C.V) ال�صرية الذاتية

Customer Value قيمة الزبون
Danger خطر

Definition تعريف
Differentiation املناف�ص

Ear Muffs اأغطية الأذن
Ear Plugs �صدادات الأذن

Ears Protective Equipments معدات وقاية الأذن
Electrical Risks مخاطر كهربائية

Emergency Maintenance �صيانة طارئة
Employment Interview مقابالت التوظيف

Entrepreneur Ship ريادة الأعمال
Evaluation التقييم

Face Protection Equipments معدات وقاية الوجه
Feet Protective Shoes حذاء وقاية القدمني

Fires احلرائق
Flammable Material مادة قابلة لال�صتعال
Fractures First Aids الإ�صعافات الأولية للك�صور
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Functional Behavior ال�صلوك الوظيفي
General Safety ال�صالمة العامة

Goals الأهداف
Government Sector القطاع احلكومي

Hands Protective Equipments معدات وقاية اليدين
Head Protective Equipments معدات وقاية الرا�ص

Health ال�صحة
Heat احلرارة

Human ب�رشي
Identification حتديد

International Organization 
Standardization (ISO) منظمة املوا�صفات واملقايي�ص العاملية

Job Contact الت�صال الوظيفي
Life Line حبل الإنقاذ

Maintenance ال�صيانة
Marketing Self ت�صويق الذات

Mechanical Risks مخاطر ميكانيكية
Nearmiss حادث و�صيك

Occupational Disease املر�ص املهني
Occupational Health ال�صحة املهنية
Occupational Safety ال�صالمة املهنية

People النا�ص
Personal Protective Equipments معدات الوقاية ال�صخ�صية

Physical Evidence العنا�رش املادية
Pin Pull �صحب الدبو�ص
Place مكان

Planification تخطيط
Pollution تلوث

Preventive Maintenance �صيانة وقائية
Price �صعر

Privet Sector قطاع خا�ص
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Processes عمليات
Product اإنتاج
Promot ترويج

Radiation اإ�صعاع
Realisation تنفيذ
Respiratory تنف�صي

Results نتائج
Risks مخاطر
Safety �صالمة

Safety Belts اأحزمة ال�صالمة
Safety Gloves قفازات ال�صالمة
Safety Helmet خوذة ال�صالمة

Self-Development تطوير الذات
Squeeze  ع�رش
Storage تخزين
Sweep اإزاحة

Technical Reports تقارير فنية
Total Quality Management اإدارة اجلودة ال�صاملة

Unemployment بطالة
Work Environment بيئة العمل

Work Injuries اإ�صابات العمل
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