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المقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

انطالق ًا من اميان اململكة االردنية الها�شمية الرا�سخ ب�أهمية تنمية قدرات الإن�سان الأردين ،وت�سليحه
بالعلم واملعرفة� ،سعت وزارة الرتبية والتعليم� ،إلى حتديث املناهج الدرا�سية وتطويرها ،لتكون معي ًنا
للطلبة على االرتقاء مب�ستواهم املعريف ،وجماراة �أقرانهم يف الدول املتقدمة .وقد �أولت الوزارة عناية
كاملة باالهتمام بتنمية املفاهيم العلمية واملهارات ذات ال�صلة بتعليم التفكري ،وحل امل�شكالت،
و�إدماج املفاهيم احلياتية ،واملفاهيم العابرة للمواد الدرا�سية ،والإفادة من اخلربات الوطنية يف عمليات
الإعداد والت�أليف.
وقد احتوى الكتاب على �أربع وحدات  :ت�ضمنت الوحدة الأولى مفاهيم ال�سالمة وال�صحة املهنية
و�أهمية تطبيق �إجراءات ال�سالمة املهنية يف امل�شاغل احلياة العملية مبا ينعك�س �إيجاب ًا على �سالمة الطلبة
واملعلمني ،وبيئة العمل ،والتوعية ب�أنواع املخاطر ،وامللوثات وت�صنيفاتها والتمييز بني احلادث و�إ�صابة
العمل واملر�ض املهني ح�سب الت�رشيعات الأردنية .
تو�ضيحا ملعدات الوقاية ال�شخ�صية امل�ستخدمة لتفادي حوادث العمل
وت�ضمنت الوحدة الثانية
ً
و�إ�صاباته و�أهمية االلتزام با�ستخدام هذه املعدات للتخفيف من �شدة �إ�صابات العمل ومن ثم تعرف
مفهوم احلريق وعنا�رصه و�أنظمة مكافحته و�أنواع الطفايات اليدوية ،و�إجراءات الإ�سعافات الأولية
ومكونات حقيبة الإ�سعاف الأويل ،و�إجراءات الإ�سعافات الأولية لبع�ض �إ�صابات العمل .
�أما الوحدة الثالثة فت�ضمنت قطاعات العمل و�أنظمتها وت�سويق الذات والتمييز بني العمل واحلرفة
واملهنة والوظيفة وحقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي الأردين ،وتعرف اخالقيات املهنة
واكت�ساب املهارة ب�إعداد �سرية ذاتية قادرة على ت�سويق الفرد الأردين و�أ�ساليب تطوير الذات واكت�ساب
مهارات االت�صال والتوا�صل الفعال يف املقابلة ال�شخ�صية.
و�أخرياً يف الوحدة الرابعة فت�ضمنت ريادة الأعمال و�إن�شاء امل�شاريع ال�صغرية وعوامل جناحها من
تخطيط جيد و�إدارة ناجحة ودرا�سة جدوى وتنظيم لل�سجالت املالية وطرائق التمويل وم�ؤهالت
الكوادر الب�رشية واجلودة واملناف�سة وتقييم امل�رشوع .ونحن �إذ نقدم الطبعة الأولى ( التجريبية) من
هذا الكتاب ،ف إ� ّنا ن�أمل �أن ي�سهم يف حتقيق الأهداف والغايات النهائية لبناء �شخ�صية املتعلم ،وتنمية
اجتاهات حب التعلم ومهارات التعلم امل�ستمر ،ف�ض ً
ال عن حت�سني الكتاب ،ب�إ�ضافة اجلديد �إلى املحتوى،
والأخذ مبالحظات املعلمني ،و�إثراء �أن�شطته املتنوعة.

واهلل ويل التوفيق
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الفصل الدراسي األول

1
الوحدة األولى

مفاهيم السالمة والصحة المهنية
ومخاطر بيئة العمل

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

�إن من �أهم م�ستلزمات ال�سالمة وال�صحة املهنية حماية القوى الب�رشية العاملة من
احلوادث و�إ�صابات العمل ،ويتطلب التقدم الذي �شهدته ميادين احلياة املختلفة،
خا�صة ال�صناعية منها ت�ضافر اجلهود من الأفراد وامل�ؤ�س�سات كافة وذلك للم�ضي
قد ًما بهذا التطور الذي يرتكز ب�شكل رئي�س على الأيدي العاملة املدربة وهنا تربز

�أهمية توعية العاملني ب�أهمية احتياطات الوقاية.
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قادراً على �أن :
 -يتعرف مفهوم ال�سالمة وال�صحة املهنية.- -يبني �أهمية ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -مييز بني مفهوم احلادث ،و�إ�صابة العمل والأمرا�ض املهنية وفق الت�رشيعات الأردنية.- -يعدد و�سائل تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 -يتعرف الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة على العامل من حوادث العمل و�إ�صاباته.- -يو�ضح مفهوم بيئة العمل.

 -يذكر �أنواع امللوثات يف بيئة العمل (طبيعية ،و�صناعية).- -يو�ضح مفهوم املخاطر يف بيئة العمل وت�صنيفاتها.

 -يتعرف املخاطر الب�رشية ( العمر  ،احلالة ال�صحية  ،احلالة النف�سية ،التعب ،االجهاد،الإهمال  ،قلة التدريب و قلة اخلربة .) ....

 -يتعرف املخاطر الفيزيائية (احلرارة  ،الأ�شعة  ،ال�ضو�ضاء  ،الإ�ضاءة  ،والكهربائية).- -يتعرف املخاطر امليكانيكية.

- -يتعرف املخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها.

- -يذكر الو�سائل والطرق ال�سليمة يف �أعمال التخزين (الداخلي واخلارجي).

 -يو�ضح �أهمية �إتباع �إجراءات ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وانعكا�سها االيجابي علىالعامل واالقت�صاد والبيئة.

- -يقدر �أهمية االلتزام بقواعد ال�سالمة املهنية للوقاية من مخاطر العمل.

 -يطبق �إجراءات ال�سالمة وال�صحة الالزمة للمحافظة على بيئة العمل خالية من مخاطرالتلوث.
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أوالً

السالمة والصحة المهنية

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفاهيم ال�سالمة وال�صحة املهنية.
• يذكر �أهمية ال�سالمة وال�صحة املهنية.
• يتعرف عنا�رص الإنتاج.

• يبني �أهداف ال�سالمة املهنية .

انظر وتساءل
البد من ن�رش ثقافة ال�سالمة وال�صحة
املهنية بني �أفراد املجتمع حتى ت�صبح
أ�سا�سيا يف املجتمع؛
مفهو ًما مت�أ�صلاً و� ًّ
حيث ال تقل �أهمية ال�سالمة وال�صحة
املهنية عن عملية الإنتاج وجودته
والتكاليف املادية املتعلقة به� ،إذ �إنها
حتافظ على عنا�رص الإنتاج .وبالنظر
لل�شكل ( )1-1ماذا تعرف عن

ال�شكل ( ) 1 – 1

املفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة بال�سالمة وال�صحة املهنية ؟ وماذا تعرف عن عنا�رص الإنتاج ؟
استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة  ،املفاهيم الآتية :ال�سالمة العامة  ،ال�سالمة املهنية  ،ال�صحة

املهنية ،ال�سالمة وال�صحة املهنية وعنا�رص الإنتاج.
اقرأ وتعلم

مفاهيمال�سالمةوال�صحةاملهنيةDefinitionOfOccupationalSafetyAndHealth
تعمل الإدارة الع�رصية لل�سالمة على تطبيق �أدوات رقابية ونظم حتكم متقدمة داخل نظم الت�شغيل

والإنتاج وتعالج امل�ؤ�رشات البيئية بحكمة حتى ال تتلوث البيئة �أو ت�ؤثر يف درجات ال�سالمة يف
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وحدات الإنتاج ،حيث �إن التطور التقني الذي �شهده العامل وما �صاحبه من تطور ال�صناعات
نتج عنه الكثري من املخاطر التي ينبغي على الإن�سان �إدراكها و�أخذ احليطة واحلذر من الوقوع

يف م�سبباتها ،لذا �أ�صبحت لل�سالمة قوانني و�أنظمة يجب على العاملني معرفتها كما يجب على
�إدارات العمل على تطبيقها وعدم ال�سماح للعاملني بتجاوزها ،وميكن تعريف بع�ض مفاهيم

ال�سالمة وال�صحة املهنية مبا ي�أتي:

ال�سالمة العامة (:)General Safety

ُعرف بانها  :العلم الذي يهتم يف �سالمة الإن�سان ،وجعله يف م�أمن من الأخطار والأ�رضار يف
وت ّ

املنزل والطريق والعمل والأماكن العامة واخلا�صة وغريها.
ال�سالمة املهنية (:)Occupational Safety

ُعرف ب�أنها  :العلم الذي يهتم يف بيئة العمل ومن �ش�أنه منع وقوع ما ي�سبب الأذى �أو الأ�رضار
وت ّ

املادية �أو النف�سية.

ال�صحة املهنية (:)Occupational Health

ُعرف ب�أنها  :العلم الذي يهتم يف �صحة جميع العاملني يف القطاعات كافة واحلفاظ عليها يف
وت ّ

�أعلى م�ستوى ممكن  ،ومنع ما قد يت�سبب مب�شاكل �صحية  ،وكذلك الوقاية من املخاطر ال�صحية
يف بيئة العمل.

ال�سالمة وال�صحة املهنية (:)Occupational Safety and Health

وتعرف ب�أنها :العلم الذي يهتم باحلفاظ على �سالمة العامل و�صحته وذلك بتوفري بيئة عمل �آمنة

خالية من املخاطر وم�سببات احلوادث �أو الإ�صابات �أو الأمرا�ض املهنية.

ولإدراك �أهمية ال�سالمة ال بد من معرفة فوائد خطوات تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية حيث �إن
العامل �إذا تعرف على املخاطر الكامنة يف بيئة العمل وطرائق الوقاية منها ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى

تقليل �إ�صابته يف بيئة العمل:

فوائد تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية:

 - 1تقليل �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية للعاملني.

 - 2قلة احلوادث والكوارث الناجتة عن العمل يف املن�ش�أة.

 - 3عند تقليل احلوادث واال�صابات ف�إننا نحافظ على الأيدي العاملة املاهرة مما ي�ؤدي لزيادة
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الإنتاجية يف املن�ش�أة ال�صناعية.

 - 4عند مقارنة املبالغ امل�رصوفة على تنفيذ تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املن�ش�أة مع املبلغ
املمكن �رصفه يف حالة عدم تنفيذها وحدوث الإ�صابات جند �أننا نوفر مبالغ كبرية باتباع

تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 5عند تقليل احلوادث للآالت فان املبالغ التي كنا �سن�رصفها على� إ�صالح الآالت املت�رضرة
متكننا من �رشاء �آالت جديدة ومن ثم تطوير املن�ش�أة ال�صناعية .

عنا�رص الإنتاج( :)Production Components

وقد تبني �أن �أي �رضر �أو حادث يقع يف مكان العمل قد ت�صل نتائجه �إلى عنا�رص الإنتاج جميعها

فما عنا�رص الإنتاج ؟
عنا�رص الإنتاج :

 - 1القوى الب�رشية العاملة.

 - 2ر�أ�س املال وماينتج عنه من �رشاء للمعدات والآالت والتجهيزات.

 - 3بيئة العمل :وت�شمل املاء والهواء واملواد واالجهزة وغريها مما يحيط بالعامل.
 - 4االدارة والتنظيم.

�أهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية (:)Goals of Occupational Safety and Health
من اهم اهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية الآتي:

 - 1املحافظة على �سالمة العاملني و�صحتهم من اال�صابات الناجمة عن مخاطر العمل :

�إن املحافظة على �سالمة العاملني و�صحتهم تعترب من �أهم الأمور التي تهدف �إليها ال�سالمة وال�صحة

املهنية ويتم ذلك عن طريق تنفيذ الآتي:

�صحيا لطبيعة العمل.
�أ -اختيار العامل املنا�سب
ًّ

ب -تدريب العامل على ا�ستخدام الآالت والأدوات ومعدات العمل املختلفة بطريقة علمية
�سليمة.

جـ -توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية للعاملني  ،وتدريبهم على ا�ستخدامها و�إلزامهم بها.

د -توفري بيئة عمل �صحية من حيث الإ�ضاءة والرطوبة ودرجة احلرارة وغريها؛ ل�ضمان �سبل
الراحة للعاملني.
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هـ� -إجراء فحو�صات دورية للعاملني ،والت�أكد من منا�سبة بيئة العمل ،وبيان ت�أثريها يف �صحة
العاملني بعد مرور مدة من الزمن.

 - 2املحافظة على املواد الأولية وامل�صنعة من احلوادث وال�ضياع والتلف :

رئي�سا من العنا�رص التي تهتم بها
�إن املحافظة على املواد الأولية قبل الت�صنيع وبعده يعد
ً
عن�رصا ً
ال�سالمة وال�صحة املهنية ويتم ذلك من خالل تنفيذ الآتي:

�أ -تعريف العامل مبوا�صفات املواد الأولية وامل�صنعة فمنها القابل لال�شتعال ومنها املتفجر
ومنها امل�شع ،وذلك لتجنب مخاطر �سوء ا�ستخدامها ونقلها وتخزينها.

جيدا على �أ�ساليب نقل املواد الأولية وامل�صنعة وتداولها ،جتنب
ب -تدريب العامل
تدريبا ً
ً
�رضرا ،و�إال فيجب التعامل مع هذه
ا�ستخدام املواد اخلطرة وال�ضارة �إذا توافر البديل الأقل ً

املواد ح�سب �إجراءات ال�سالمة املالئمة.

جـ -اختيار املعدات والآالت والعمليات ال�صناعية الكفيلة ب�إنتاج مواد ح�سب موا�صفات
اجلودة لتقليل تلف هذه املواد واحلد من خ�سارتها.

 - 3املحافظة على الآالت واملعدات والآليات :

تعد الإ�صابات الناجتة عن التعامل مع الآالت واملعدات والآليات من �أخطر الإ�صابات وذلك ب�سبب

التعامل املبا�رش معها ،لذا يجب املحافظة على الآالت واملعدات وتركيبها والآليات من خالل تنفيذ الآتي:
�أ� -إتباع اجراءات ال�سالمة �أثناء نقل الآالت واملعدات وتركيبها وت�شغيلها ب�شكل �صحيح
ووفق تعليمات ال�رشكة ال�صانعة لها ،وتوزيعها الهند�سي يف املن�ش�أة  ،واحلر�ص على

نظافتها ونظافة املكان الذي تو�ضع فيه.

ب -تدريب العاملني على كيفية عمل الآالت و�صيانتها ،وتعريفهم �إجراءات ال�سالمة التي
ينبغي مراعاتها عند ذلك.

جـ -ت�أري�ض الآالت واملعدات كافة التي تعمل بالتيار الكهربائي حلماية العاملني من ال�صعقة
الكهربائية ،وحماية الآالت واملعدات من الأ�رضار الناجمة عن التيار الكهربائي كاحلريق

وغريه.

د -تزويد الأجزاء املتحركة �أو ال�ساخنة من الآالت ب�أغطية وحواجز واقية جتنب العاملني
خطرها.
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«يجب على كل م�ؤ�س�سة �أن تلتزم بتوفري لوحات �إر�شادية وحتذيرية حول املواد الأولية
امل�ستخدمة واملواد امل�صنعة والآالت والعمليات املختلفة تدل على املخاطر الناجتة عن

التعامل مع هذه املواد والآالت ،على �أن يت�ضمن التعليمات الفنية ال�رضورية للوقاية من
الإ�صابات وحوادث العمل .وتعلق هذه اللوحات يف �أماكن بارزة ويف �أماكن العمليات
املختلفة»  -نظام الوقاية وال�سالمة من الآالت واملاكنات ال�صناعية ومواقع العمل رقم 43

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

ُعد بيئة العمل هي كل ما ُيحيط بالعامل من هواء
 - 4املحافظة على بيئة العمل خالية من املخاطر  :ت ُّ

وماء ومواد و�أدوات و�أجهزة وبناء داخل موقع العمل لذا يجب الأهتمام بها ملعرفة املخاطر
التي حتيط بالعامل وحتديد طرق الوقاية الالزمة  ،و�سن�ستعر�ض �أهم املخاطر امل�ؤثرة ببيئة العمل

الحقًا.

اإلثراء والتوسع

التقويم

ارج��ع �إل��ى املوق��ع الإلك�تروين لإح��دى

 - 1و�ضح املق�صود بامل�صطلحات الأتية:

والبوتا���س وم�صف��اة الب�ترول ،وتع��رف

ال�صح��ة املهني��ة  ،ال�سالم��ة وال�صح��ة

ال�رشكات الأردنية الكربى مثل :الفو�سفات

الأ�سالي��ب التي تتبعها يف تطبي��ق �إجراءات
ال�سالمة وال�صحة املهنية للعمل فيها.

ال�سالم��ة العام��ة  ،ال�سالم��ة املهني��ة ،

املهنية.

 - 2ما عنا�رص الإنتاج الأ�سا�سية؟

 - 3اذكر �أهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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وسائل تطبيق السالمة والصحة المهنية

ثانيًا

How to approach Occupational Safety and Health

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف القوانني والت�رشيعات التي تنظم ال�سالمة وال�صحة املهنية.
• يبني و�سائل ال�سالمة وال�صحة املهنية .

• يو�ضح املفاهيم  :احلادث� ،إ�صابة العمل ،املر�ض املهني.

• يتعرف الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة على العامل من حوادث العمل و�إ�صاباته.

انظر وتساءل

ُطبق مبادئ ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املن�ش�أت ال�صناعية ب�شكل �سليم ال بد من
لكي ت ّ
تخ�ص العمال
م�شاركة جميع الأفراد العاملني ،وذلك لأن �سالمة الأفراد واملن�ش�آت ال�صناعية
ّ
و�أ�صحاب املن�ش�أة واالقت�صاد الوطني .بالنظر �إلى ال�شكل ( )1-2ماذا تعرف عن القوانني

والت�رشيعات التي تنظم
ال�سالمة وال�صحة املهنية؟
وما دور كل من الأفراد

والدولة و�أ�صحاب العمل

يف تطبيق و�سائل ال�سالمة

وال�صحة املهنية؟

ال�شكل ()1-2

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة:

 - 1ما و�سائل تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية ؟

 - 2ما دور الأفراد و�أ�صحاب العمل واحلكومة يف تطبيق و�سائل ال�سالمة وال�صحة املهنية ؟
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اقرأ وتعلم

و�سائل تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية
Occupational Safety And Health How to approach
�إن م�س�ؤولية تطبيق تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية تبد�أ من الفرد العامل و�إدراكه ملدى اخلطورة

التي قد يتعر�ض لها يف حال جتاهله لتلك التعليمات.

ول�ضمان حتقيق �أهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية ال بد من تطبيق الو�سائل الأتية :
 - 1تطبيق القوانني والت�رشيعات التي حتقق �أهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية التي �أهمها:
•القوانني والت�رشيعات والأنظمة الأردنية :حيث حر�صت احلكومة الأردنية على
تنظيم العالقة بني العامل و�صاحب العمل وحددت تعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية

الواجب توافرها يف بيئة العمل للحد من وقوع احلوادث والإ�صابات ،ومن �أهم هذه
القوانني والت�رشيعات والأنظمة:

�أ-قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة  - 1996وزارة العمل . -
معلومة �إثرائية :

املادة  78من قانون العمل الأردين وتعديالته ل�سنة 1996م يف الف�صل التا�سع :

 -1توفري االحتياطات والتدابري الالزمة حلماية العمال من الأخطار والأمرا�ض التي قد تنجم
عن العمل وعن الآالت امل�ستعملة فيه.

 -2توفري و�سائل احلماية ال�شخ�صية والوقاية للعاملني من �أخطار العمل و�أمرا�ض املهنة كاملالب�س
والنظارات والقفازات والأحذية وغريها و�إر�شادهم �إلى طريقة ا�ستعمالها واملحافظة عليها

وعلى نظافتها.

� -3إحاطة العامل قبل ا�شتغاله مبخاطر مهنته و�سبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها ،و�أن يعلق

مبكان ظاهر تعليمات وار�شادات تو�ضح فيها مخاطر املهنة وو�سائل الوقاية منها وفق

الأنظمة والقرارات التي ت�صدر بهذا ال�ش�أن.
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 -4توفري و�سائل الإ�سعاف الطبي و�أجهزته للعمال يف امل�ؤ�س�سة وفق ًا للم�ستويات التي حتدد
بقرار من الوزير بعد ا�ستطالع �آراء اجلهات الر�سمية املخت�صة.

ب .ال يجوز حتميل العمال �أي نفقات ترتتب على تنفيذ �أو توفري ما ورد يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة.

ب -قانون ال�ضمان الإجتماعي رقم  1ل�سنة  – 2014م�ؤ�س�سة ال�ضمان الأجتماعي.-

جـ  -قانون ال�صحة العامة رقم  47ل�سنة  – 2008وزارة ال�صحة .-

د -قانون املوا�صفات واملقايي�س رقم  22ل�سنة  – 2000م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
 -2التوعية والتثقيف بقواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية وتعليماتها ،وذلك من

١-٣

اﻟﺴﻼﻣﻪ أوﻻً

خالل :

١-٤

SAFETY FIRST

�أ-التدريب و يعترب من الو�سائل الرئي�سة يف احلد من املخاطر
املوجودة يف مواقع العمل ،حيث ُي َّدرب العامل على ت�شغيل

ال�شكل ()1-3

الآالت وطرق نقل املواد وتداولها وتخزينها ب�شكل �سليم وا�ستخدام معدات الوقاية
ال�شخ�صية.

١-٦

ب -ا�ستخدام اللوحات والن�رشات الإر�شادية ،انظر ال�شكل()1-3
جـ -الإفادة من و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة ،خا�صة املواقع الإلكرتونية التي
ت�سهم يف ن�رش التوعية والتعريف ب�أخطار بيئة العمل وتو�ضيح كيفية جتنبها.

تعريف مفاهيم تتعلق بحوادث العمل:
�أول  :احلادث :An Accident

١-٩

ويعرف ب�أنه � :أي حدث غري متوقع وغري مخطط له م�سبقًا نتيجة لظروف عمل غري �سليمة
ُ
وطرق عمل غري �سليمة؛ ما قد يت�سبب يف وقوع �إ�صابات للأ�شخا�ص وخ�سائر يف املمتلكات.
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ثانياً  :احلادث الو�شيك ١-٣
:Nearmiss

اﻟﺴﻼﻣﻪ أوﻻً

١-٥

١-٤

 SAFETYله يقع
مخطط
و ُيعرف ب�أنه � :أي حدث غري FIRST

نتيج��ة لظروف عمل �أو ت�رصفات غري �سليمة
ولكن دون ح��دوث �إ�صابات �أو خ�سائر يف

املمتلكات .كما يو�ضح ال�شكل (.)1-4
١-٦

ثالثاً � :إ�صابة العمل :Work Injury

حادث

حادث و�شيك

١-٧

حادث عمل غري �آمن

ال�شكل ()1-4

١-٨

وتعرف ب�أنها  :الإ�صابة النا�شئة عن حادث وقع للم� ّؤمن عليه ( ال�شخ�ص العامل ) �أثناء ت�أديته لعمله

�أو ب�سبب��ه مب��ا يف ذلك �أي حادث يقع له خالل ذهابه لعمله �أو عودت��ه منه �رشيطة �أن يكون الطريق
اً
مقبول للذه��اب للعمل �أو الإياب منه – قانون م�ؤ�س�س��ة ال�ضمان الأجتماعي
م�سارا
ال��ذي �سلكه
ً
للعام . 2014

رابعاً  :املر�ض املهني : Occupational Disease
١-٩

١-١٥

ويع��رف ب�أنه :املر�ض ال��ذي ي�صيب العامل �أثن��اء عمله �أو ب�سبب العمل يف مهن��ة محددة نتيجة

مبا��شرا مثل احل�سا�سية وغري مبا�رش
تعر�ض��ه ملخاطر مهني��ة ذات ت�أثري �ضار على �صحته .وقد يكون
ً

مثل فقدان الب�رص نتيجة التوهج.

وميكننا ت�صنيف النتائج املرتتبة على احلوادث وا�صابات العمل التي يتعر�ض لها العامل يف بيئة

العمل �إلى ما ي�أتي:

 - 1نتائج مبا�رشة ،مثل� :إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية التي ت�صيب العمال بالعجز الكلي �أو
�أجلزئي  ،وحاالت الوفاة الناجمة عن حوادث العمل املختلفة ،كل تلك الأمثلة نتائج مبا�رشة

لظروف العمل اخلطرة التي افتقرت ال�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

 - 2نتائج غري مبا�رشة ذات طابع اقت�صادي وبيئي ،حيث تظهر اخل�سائر املادية التي تتكبدها املن�شاة

�أو الدولة ب�شكل عام نتيجة حوادث العمل والإ�صابات والأمرا�ض املهنية التي تنتج عن

ظروف بيئة العمل غري الآمنة  ،ويظهر ذلك يف �أيام العمل ال�ضائعة ( املفقودة).
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اإلثراء والتوسع

املادة رقم  32من قانون ال�ضمان الإجتماعي ،رقم  1ل�سنة  - 2014م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي:

ارجع �إلى املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي وتعرف �إلى ال�رشوط املعتمدة

العتبار املر�ض املهني �إ�صابة عمل.
التقويم

 - 1و�ضح املق�صود بامل�صطلحات الآتية  :احلادث � ،إ�صابة العمل  ،املر�ض املهني.

 - 2اذكر و�سائل تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية .

 - 3قارن بني النتائج املبا�رشة وغري املبا�رشة للحوادث و�إ�صابات العمل.
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ثالثًا

بيئــــة العمل و مخاطرهــــــا
The Work Environment And It’s Risks

النتاجات الخاصة للدرس

• يو�ضح مفهوم بيئة العمل .

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

انظر وتساءل

١-٥

م��ن ال�صعب الق�ض��اء على
نهائي ًا � اّإل �أنّه
م�شكل��ة ّ
التلوث ّ

مع مرور الوق��ت �أ�صبح من
املمك��ن ا�ستخ��دام تقني��ات
تق ّل��ل من التلوث البيئي دون

الت�أث�ير على حي��اة الإن�سان،

حيث �إنّ هناك طرائق لت�شغيل

امل�صان��ع قليل��ة التل��وث،

وو�ضعت الت�رشيعات من قبل

ال�شكل ()1-5

احلكوم��ات لتقليل حدة التلوث البيئي .بالنظ��ر �إلى ال�شكل ( )1-5ما �أهم عنا�رص البيئة املت�أثرة
بالتلوث البيئي النا�شئ عن القطاع ال�صناعي؟

١

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة العبارة الآتية  “:ال يوجد عمل من دون مخاطر ،ولكنها تتفاوت

ح�سب بيئة العمل والظروف املحيطة بها وطبيعة الوظائف واملهام امل�سندة �إلى كل بيئة” ماذا
تعرف عن املخاطر يف بيئة العمل ؟ وما ت�صنيفاتها ؟
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اقرأ وتعلم

�أو ًال  :بيئة العمل ()The work Environment

تعد املحافظة على بيئة العمل �إحدى الأهداف الرئي�سة لتعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية وميكن
تعريف بيئة العمل :ب�أنها كل ما هو موجود يف مكان العمل بوجود العامل.

ومن هذا التعريف جند �أن محتويات بيئة العمل كثرية ،ميكن ت�صنيفها �إلى :العن�رص الب�رشي ،العنا�رص
١-٤

١-٣

والبيولوجية وغريها .وعندما يكون التعامل مع هذه العنا�رص
الهند�سية والفيزيائية والكيميائية
اﻟﺴﻼﻣﻪ أو ً
ﻻ
 SAFETYحوادث العمل و�إ�صاباته  ،وزيادة �إنتاجية العامل.
FIRSTمعدالت
�صحيحا ف�إن هذا ي�ؤدي �إلى تدين
ً

وميكن تعريف التلوث ( :)pollutionب�أنه الإ�رضار بنقاء مكونات الطبيعة من ماء وهواء وتربة
ب�سبب وجود ملوثات يف بيئة العمل  .ويف ما ي�أتي تو�ضيح لأبرز ملوثات عنا�رص البيئة الرئي�سة:

 - 1تلوث الهواء  :يتلوث الهواء بالغبار والأبخرة والدخان الناجت من حرق الوقود يف امل�صانع
وكذلك من احرتاق املواد الكيميائية وينتج عن ذلك عدد من الظواهر �أبرزها :

١-٧

١-٦

ال�شكل ()1-6

الدخ��اين  :وه��و خليط من الدخ��ان وال�ضباب الذي يغطي �سم��اء العامل ال�صناعي.
�أ -ال�ضب��اب ١-٩
م��ا قد ينتج عنه م�ش��كالت �صحية ،مثل � :إلته��اب يف العيون و�صعوب��ة يف التنف�س انظر

ال�شكل()1-6

ب-املطر احلم�ضي :وينتج من تفاعل ملوثات الهواء الناجتة عن حرق الوقود الإحفوري مع املاء
املوجود يف الغالف اجلوي؛ لتكوين �أحما�ض قوية تهبط مع ماء املطر.
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-١٥

١-٦

عرف تلوث املاء ب�أ ّنه وجود � ّأي مواد فيزيائية،
 - 2تلوث املاء :و ُي ّ

١-٧

�أو كيميائية� ،أو حيوية (بيولوجية) يف املاء بكميات زائدة

قد تُغيرّ من جودته ،وتلحق ال�رضر بالكائنات احلية .انظر
ال�شكل ( )1-7حيث �إن ال�سوائل العادمة ال�صادرة من
املن�ش�أة ال�صناعية املحتوية على الزيوت واملعادن الثقيلة

ال�شكل ()1-7

١-١٥
ال�ضارة ١-٩
اجلوفية ما ي�رض
ومركباتها  ،كالر�صا�ص والزئبق ت�ؤدي �إلى تلوث م�صادر املياه كاملياه

�رضرا غري مبا�رش عند �أكله
إ�رضارا
مبا�رشا عندما ي�ستخدمها لل�رشب  ،وقد ت�سبب له ً
بالإن�سان � ً
ً
من املزروعات �أو حلوم املوا�شي امل�سقية باملياه امللوثة.

البيولوجية)
الكيميائية ،او
(الفيزيائية� ،أو
الطبيعية
التغي العا ّم يف اخل�صائ�ص
 - 3تلوث الرتبة :هو ُرّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مو
للرتبة ،وي ؤ� ِّدي ذلك �إلى فَقد الرتبة خل�صوبتها ،والت�أثري يف تثبيت عن�رص النيرتوجني الالزم ل ُن ّ
تت�سبب يف قتل البكترييا التي تُ�سهم يف حت ُّلل املوا ّد الع�ضو ّية.
النباتات ،كما َّ

ثانياً  :مخاطر بيئة العمل ()Work Enviroment Risks

يتعر�ض العامل �إلى العديد من املخاطر منها ما يتعلق مبكان العمل و�إن�شاءاته ،ومنها ما يتعلق

مبواد العمل وخاماته ومنتجاته وهناك ما يتعلق بالعمال �أنف�سهم وبطريقة تنظيم العمل يف املن�ش�أة

�أو مكان العمل .وتُ�ص ّنف هذه املخاطر �إلى مخاطر العن�رص الب�رشي  ،مخاطر طبيعية  ،مخاطر

هند�سية  ،ومخاطر كيميائية .ويبني ال�شكل ( )1-8ابرز مخاطر بيئة العمل .

ال�شكل ()1-8
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اإلثراء والتوسع

التقويم

تلوث الرتبة من �أكرب امل�شاكل
ُت َع ّد ظاهرة ُّ

 - 1و�ضح املق�صود بامل�صطلحات الآتية:

البيئية التي تُواجه العامل؛ حيث ت� ِ ّؤدي هذه
ّ
احلية،
الظاهرة �إلى �إحلاق َرّ
ال�ضر بالكائنات ّ

الب�شرَ ّية املختلفة،
والنباتات ،والأن�شطة َ
ارج��ع �إل��ى �إح��دى امل��واق��ع الإلكرتونية

و�أبحث عن �أ�سباب تلوث الرتبة.
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بيئة العمل ،التلوث ،تلوث الرتبة،

وال�ضباب الدخاين ؟

 - 2و�ضح كيف يكون للمن�ش�آت ال�صناعية
�أثر �سلبي يف تلوث الهواء واملاء والرتبة.

 - 3اذكر �أبرز املخاطر يف بيئة العمل.

مخاطر بيئة العمل  /مخاطر العنصر البشري
Work Environment Risks / Human Risks

راب ًعا

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف املخاطر الب�رشية (العمر ،احلالة ال�صحية ،احلالة النف�سية ،التعب ،االجهاد ،الإهمال،
الالمباالة ،عيوب احلوا�س ،وقلة التدريب واخلربة).

انظر وتساءل

١-٩

ت�ؤثر احلالة ال�صحية ال�سيئة للعامل على �أدائه

وكفاءته يف تنفيذ العمل ما قد يعر�ضه للمخاطر
فالعامل املري�ض ي�شعر بالإجهاد ب�شكل �أ�رسع بكثري

من العمال الأ�صحاء .وبالنظر لل�شكل ( ) 1-9ماذا

تعرف عن مخاطر العن�رص الب�رشي يف بيئة العمل ؟
وما ت�صنيفاتها ؟

ال�شكل ()1-9

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة مخاطر العن�رص الب�رشي فمثلاً العامل املهمل قد يعر�ض نف�سه

وزمالئه للخطر ب�شكل �أكرب وقد ينزع احلواجز الواقية عن الآالت عند �إجراء ال�صيانة ،ومن ثم

ي�ش ّغل الآلة “.

اقرأ وتعلم

مخاطر العن�رص الب�رشي :

يعترب العن�رص الب�رشي هو الأ�سا�س الذي نهدف �إلى املحافظة عليه ولكن يف كثري من الأحيان

يكون هذا العن�رص م�صدر اخلطر الأ�سا�سي ،وقد يت�سبب بكوارث ال حتمد عقباها ولي�س م�صادفة

�أن نبد�أ بالعن�رص الب�رشي بو�صفه �أحد م�سببات احلوادث .وبالرجوع �إلى �إح�صاءات احلوادث وجد
تقريبا من �أ�سباب وقوع احلوادث� .إن تعريف العامل
�أن العن�رص الب�رشي ي�شكل ما ن�سبته 80%
ً

جتنبا لوقوع مثل هذه املخاطر.
مبخاطر العمل وكيفية التعامل معها ي�ؤدى �إلى �أداء �سليم من العامل ً
ومن �أبرز العوامل التي تعتمد عليها مخاطر العن�رص الب�رشي ما ي�أتي:
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 -1العمر:

حيث مينع ت�شغيل الأطفال؛ لأن العمل اخلطر يجب �أن يعتمد على عمال يف �أعمار متو�سطة
بالإ�ضافة �إلى �أن العامل امل�سن ت�صبح ر ّدة فعله بطيئة لتجنب اخلطر.

 - 2الإهمال والالمباالة:

العامل املهمل يركز اهتمامه على �أ�شياء �أخرى غري العمل؛ مما يعر�ضه وزمالءه للخطر ب�شكل

�أكرب ،وميكن �أن يكون تعر�ض زمالئه للخطر �أكرب لأن معظم الأعمال مرتبطة ببع�ضها .ومن
الأمثلة على ذلك نزع احلواجز الواقية عن الآالت� ،إجراء ال�صيانة �أثناء ت�شغيل الآلة ،و�ضع

الأدوات يف غري الأماكن املخ�ص�صة  ،وقد يقف العامل املهمل يف �أماكن خطرة ك�أ�سفل رافعة
�أو �أر�ضية غري ثابتة  ،قد ي�ؤدي مزاح �أحد العمال مع زميله �إلى تعر�ض زميله للخطر كالدفع

بجانب حافة �أو �آلة.

- 3احلالة ال�صحية:

ت�ؤثر احلالة ال�صحية ال�سيئة للعامل يف �أدائه وكفاءته يف تنفيذ العمل الأمر الذي قد يعر�ضه للمخاطر
فالر�شح مث ً
ال لعامل على �آلة دوارة قد ي�ؤدي �إلى حادث عند العطا�س واملر�ض ،عندما يحتاج

عمله �إلى جمهود فكري كبري �أو ع�ضلي ي�شعره بالإجهاد ب�شكل �أ�رسع بكثري من العمال الأ�صحاء.

- 4احلالة النف�سية:

ثم قد يفقد ال�سيطرة
تلعب احلالة النف�سية ال�سيئة للعامل على ت�شتيت الذهن وعدم الرتكيز ومن ّ

على �أدوات الإنتاج ما يعر�ضه �إلى املخاطر.

�إن احلالة النف�سية ال�سيئة ميكن �أن تكون قبل قدوم العامل للعمل �أو من خالل عدم راحة العامل
يف عمله �أو نتيجة لتعر�ضه ل�ضغوط نف�سية من �صاحب العمل وغريه.

- 5التعب واالجهاد:

�إن �إرغام العامل على العمل املُ�ضني وال�شاق لفرتات طويلة يعر�ضه �إلى التعب والإجهاد ما ي�ؤثر
على �أدائه ويعر�ضه للمخاطر وهذا ي�ستدعي وجود فرتات راحة منا�سبة خالل فرتات العمل.

 - 6التدريب واخلربة:

ُعد اخلربة يف العمل من �أ�سا�سيات احلماية من املخاطر ،وميكن �أن تكت�سب اخلربة من خالل
ت ّ

ندوات توعية وحلقات تدريب على العمل جترى للعمال قبل ت�سلمهم العمل.
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اإلثراء والتوسع

التقويم

ارجع �إلى موقع وزارة العمل وابحث عن

- 1و�ضح كيف ت�ؤثر احلالة ال�صحية واحلالة

الأردين  ،واكتب بحث ًا عن الهدف من منح

- 2اذكر �أهم مخاطر العن�رص الب�رشي.

نظام الإجازات والعطل يف قانون العمل

النف�سية للعامل على �أدائه للعمل.

الإجازات للعمال وعدد �أيام الإجازات

- 3ما �أهمية التدريب للعامل اجلديد قبل

املر�ضية والعر�ضية للعامل وعدد �ساعات
العمل.

ت�سلمه العمل؟
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سا
خام ً

مخاطر بيئة العمل  /المخاطر الطبيعية (الفيزيائية)
Work Environment Risks / Natural Risks

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف املخاطر الفيزيائية (احلرارة ،الربودة  ،الرطوبة ،الإ�شعاعات  ،الإ�ضاءة  ،وال�ضو�ضاء).

انظر وتساءل
املخاط��ر الفيزيائي��ة ه��ي مخاط��ر

ت�صيب العاملني نتيج��ة تعر�ضهم �إلى

م�ؤثرات غ�ير مالئمة مث��ل احلرارة ،
والربودة ، ... ،ما ي�ؤدي �إلى �إ�صابتهم

ب�أ��ضرار مختلف��ة .وبالنظ��ر لل�شكل

(  )1-10حي��ث �إن مناط��ق العمل

الب��اردة تُعد مناطق عم��ل �إجبارية ال
ميكن زي��ادة درج��ات احل��رارة فيها

ال�شكل ()1-10

كال�برادات .م��اذا تعرف عن مخاطر الربودة يف بيئة العمل ؟ وم��ا طرق الوقاية من مخاطر

			
الربودة ؟
استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة العبارة الآتية “ :ل�ضمان �سالمة العاملني ال بد من �إجراء قيا�سات

دورية للمخاطر الفيزيائية وتوثيقها ومقارنتها يف احلدود امل�سموح بها “.
اقرأ وتعلم

املخاطر الفيزيائية (املخاطر الطبيعية):

ُعرف ب�أنها كل ما ين�ش�أ من �أ�رضار للإن�سان العامل نتيجة وجود عوامل طبيعية غري محتملة يف
ت َّ

بيئة العمل  ،مثل احلرارة املرتفعة �أو الربودة �أو الرطوبة �أو الإ�شعاعات �أو ال�ضو�ضاء �أو الإ�ضاءة غري
املنا�سبة ما ي�ؤدي �إلى �إ�صابتهم ب�أ�رضار مختلفة .ومن اهم املخاطر الفيزيائية:
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�أ -مخاطر احلرارة املرتفعة:

ميكننا القول �إن احلرارة من �أكرث ما يتعر�ض له العمال من �أ�رضار ومخاطر ،حيث يت�أثر الإن�سان
باحلرارة تب ًعا لدرجاتها امل�ؤثرة؛ بحيث تبد�أ هذه الت�أثريات ب�إ�ضطرابات تنف�سية وع�صبية و�شعور
بال�ضيق ومن الت�أثريات �أي�ضا الإجهاد احلراري وهو حالة ت�شمل �أعرا�ضها التعرق ال�شديد،

واحدا من ثالثة
و�رسعة النب�ض نتيجة ارتفاع درجة حرارة اجل�سم .ويعترب الإجهاد احلراري
ً

متالزمات لها عالقة باحلرارة ،مع الت�شنجات احلرارية التي تعترب �أخفها ،و�رضبة ال�شم�س

التي تعترب ا�شدها ،لذا يجب اخذ االحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل ،وااللتزام
بامل�ستويات امل�أمونة لدرجات احلرارة التي ميكن العمل �ضمنها دون حدوث �إ�رضار بالعاملني

ويجب �أن تتنا�سب مع طبيعة العمل ومقدار اجلهد املبذول .
o

•�إن �أف�ضل درجة حرارة لبيئة العمل هي  21م مع رطوبة ن�سبية يف حدود .40%

طرق الوقاية من مخاطر درجة احلرارة :

� -1إجراء تقييم لدرجات احلرارة امل�ؤثرة يف ظروف بيئة العمل ،وعمل قيا�سات دورية .

� -2إبعاد العاملني امل�صابني ب�أمرا�ض القلب والكلى عن العمل يف الأماكن ذات احلرارة العالية.

 -3التوعية ال�صحية للعمال و تقدمي كميات من ال�سوائل والأقرا�ص التي حتتوى على �أمالح معدنية
لتعوي�ض ما يفقده اجل�سم من �سوائل و�أمالح نتيجة التعر�ض للحرارة.

 -4توفري �أماكن ذات ظروف مالئمة للعمال لق�ضاء فرتات راحة.

 -5عمل نظام لتبادل العاملني الذين يتعر�ضون للحرارة يف �أماكن عملهم فمث ً
ال تعمل جمموعة �أمام
الأفران ثم تنقل للعمل داخل امل�شاغل وتعمل جمموعة امل�شاغل امام االفران لنقلل تعر�ضهم

			
للحرارة.
ب -مخاطر الربودة :

�أما �إذا نق�صت درجة احلرارة ف�إن ج�سم الإن�سان يولّد الطاقة احلرارية لغر�ض املحافظة على

ثبات درجة حرارة املركز الع�صبي يف الدماغ ل�ضمان �رسيان الدم �إلى �أجزاء اجل�سم و�أطرافه
كافة ،ف�إذا تعر�ض العامل لبيئة عمل باردة فرتة طويلة ف�إن درجة حرارة ج�سمه تنخف�ض،

وي�ؤدي ذلك �إلى حدوث تغريات وظيفية يف ج�سمه على ال�شكل الآتي :تتقل�ص الأوعية
وال�شعريات الدموية يف اجللد والأطراف؛ ما ينتج عنه نق�ص يف كمية الدم التي ت�صل اجللد
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ثم موت الأن�سجة وحتدث حالة
�أو املنطقة املعر�ضة للربودة وقد ي�سبب ً
جتمدا يف الع�ضو ومن ّ

ت�سمى (الغرغرينا) ما قد يف�ضي �إلى فقدان ذلك الع�ضو،و�إذا انخف�ضت درجة حرارة ج�سم
o

o

الإن�سان عن(  37م ) �إلى ( 28م) ف�إنه يفقد الوعي وي�صاب بعجز يف القلب ويتعر�ض �إلى

املوت �إذا مل يعالج فوراً بو�ضعه يف حمام حار �أو دافئ من �أجل رفع درجة حرارة ج�سمه.
طرق الوقاية من مخاطر الربودة :

�إن مناطق العمل الباردة مناطق عمل �إجبارية ال ميكن زيادة درجات احلرارة فيها بو�سائل كالربادات
ً
حفاظا على �صحة العمال و�سالمتهم املهنية نلج أ� �إلى:
لذا
 -1ارتداء املالب�س الواقية من الربودة .

 -2ت�أمني غرف و�سيطة بني الغرف املنخف�ضة درجة احلرارة واجلو اخلارجي.
� -3إختيار الغرف الغرف الباردة ذات �أقفال �سهلة الفتح من الداخل.
� -4إعطاء العمال ال�سوائل دافئة لرفع درجة حرارة اجل�سم.
مخاطر الرطوبة :

الرطوبة :هي كمية ما يحمله الهواء من بخار املاء بالإ�ضافة �إلى
أ�سا�سيا يف بع�ض ال�صناعات
مكوناته الأخرى .وقد تكون الرطوبة عاملاً � ًّ
مثل �صناعة الثالجات واملرطبات و�أعمال التربيد وكذلك ال�صناعات

التي حتتوي على م�صادر للحرارة والت�سخني وغريها .انظر ال�شكل
(.)1-11

ال�شكل ()1-11

وي�ؤدي ارتفاع ن�سبة الرطوبة يف بيئة العمل ،خا�صة عند ثبوت درجات احلرارة �إلى �إعاقة الإن�سان

عن القيام بعمله و�شعوره بالتعب والإرهاق ال�رسيع وذلك نتيجة ارتفاع احلرارة الداخلية للج�سم
وعدم تبخر العرق عن �سطح اجللد وهذا ما يعرف بال�صدمة احلرارية كما وتحُ دث الرطوبة الزائدة
�أمرا�ض ًا تنف�سية وروماتزمية و�آال ًما ع�صبية وذلك نتيجة زيادة رطوبة اجلو �أو من بلل اجل�سم �أو
املالب�س ويبني اجلدول (� )1-1أبرز الت�أثريات على العاملني عند درجات احلرارة املختلفة وكميات

الرطوبة الن�سبية املختلفة .
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اجلدول ( )1-1ت�أثريات درجة احلرارة والرطوبة على االن�سان
درجة احلرارة

الرطوبة الن�سبية
40

21

راحة تامة

75

العمل ب�صعوبة

85

ال�شعور بالإجهاد

91
24

30

تعب وعدم راحة

65

عدم ارتياح

80

تعب �شديد

100

ا�ستحالة القيام ب�أعمال �صعبة

25

العمل من دون تعب

50

�إمكانية العمل

80

مخاطر الإ�شعاعات :

الت�أثريات

ارتفاع يف حرارة اجل�سم
اجلدول ()1-1

وتعرف الإ�شعاعات �أنها نوع من �أنواع الطاقة (حرارية �أو

�ضوئية �أو كهربائية �أو ذرية ) وت�صنف كما ي�أتي :

 - 1الإ�شعاعات احلرارية :التي ت�صدر عن ال�شم�س والنار

ال�شكل ()1-12

أذى للعينني.
واملعادن املن�صهرة ،وت�سبب � ً

- 2الإ�شعاعات فوق ال�ضوئية (الأ�شعة فوق البنف�سجية) :وتنتج عن �أ�شعة ال�شم�س وعن بع�ض

امل�صابيح الكهربائية ،ولها ت�أثري مطهر وت�ستخدم يف ال�صناعة لتعقيم املياه �أو املواد الغذائية املحفوظة.

 - 3الإ�شعاعات الذرية  :تتفاوت يف قوة نفاذها واخرتاقها جل�سم الإن�سان ،وت�سبب التهابات ج�سيمة

ونق�صا يف كريات الدم احلمراء والبي�ضاء
يف اليدين والأ�صابع ،وت�آكل الأظافر والعظام واملفا�صل
ً
أمرا�ضا وراثية وعقم ،وغري ذلك .انظر ال�شكل (.)1-12
وحدوث �رسطانات مختلفة يف اجل�سم و� ً
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طرائق الوقاية من مخاطر الإ�شعاعات ال�ضارة:

�-1إجراء الفح�ص الطبي الدوري ال�شهري للعمال املعر�ضني لهذه الإ�شعاعات.

-2تخزين املواد امل�شعة ونقلها وا�ستعمالها وفق مبادئ ال�سالمة.

-3توفري �أجهزة قيا�س م�ستويات الأ�شعة ال�ضارة يف بيئة العمل ،والت�أكد �أنها يف احلدود امل�سموح
بها.

-4توعية العاملني ب�أخطار الأ�شعة وكيفية الوقاية منها ،وارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية.

-5عزل مناطق الإ�شعاعات بوا�سطة القواطع الر�صا�صية وغريها من املعادن التي ال تخرتقها الأ�شعة.
هـ .مخاطر الإ�ضاءة :

الإ�ضاءة :وتعرف ب�أنها كمية ال�ضوء ال�ساقط على م�ساحة معينة ،وميكن قيا�س جودة الإ�ضاءة

با�ستخدام الفوتومرت ،ووحدة قيا�س الإ�ضاءة هي (لوك�س).
وتنق�سم الإ�ضاءة ح�سب م�صادرها �إلى ق�سمني:

� - 1إ�ضاءة طبيعية :رغم �أن الإ�ضاءة الطبيعية جمانية و�صحية �إال �أنها ال تكون منتظمة �أكرث الأحيان
ما ي�ؤثر على الأعمال التي تتطلب دقة معينة.

� - 2إ�ضاءة �صناعية :وهي ناجتة عن �أجهزة الإ�ضاءة.

طرق الوقاية من مخاطر الإ�ضاءة:

يجب توفري الإ�ضاءة املنا�سبة لنوع العمل الذي جترى مزاولته �سواء كانت �إ�ضاءة طبيعية �أو �صناعية

ومراعاة الأمور الآتية:

�-1أن ي�سمح توزيع النوافذ واملناور وفتحات الإ�ضاءة الطبيعية بتوزيع ال�ضوء توزيع ًا متجان�س ًا
منتظم ًا على �أماكن العمل ،ويكون زجاجها نظيف ًا من الداخل واخلارج ب�صفة دائمة و�أال

يكون محجوب ًا ب�أي عائق.

�-2أن تت�ضمن م�صـادر ال�ضوء الطبيعي �أو ال�صناعي �إ�ضاءة متجان�سة ،و�أن تُتخذ الو�سائل املنا�سبة
لتجنب الوهج وال�ضوء املنعك�س.

-3ارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية ،مثل :النظارات اخلا�صة ب�أعمال اللحام والقطع وغريها.
-4ا�ستخدام �ألوان الدهانات املنا�سبة التي ت�ساعد على توفري الإ�ضاءة املنا�سبة.
-5االبتعاد عن و�ضع حواجز �أو معدات �أو �أثاث ي�ؤدي �إلى تقليل الإ�ضاءة.
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و  -مخاطر ال�ضو�ضاء:

تعرف ب�أنها :خليط من املوجات ال�صوتية التي تنت�رش يف بيئة العمل ،حيث ت�ؤثر يف ن�شاط العاملني

وتقلل من �إنتاجيتهم ،بالإ�ضافة �إلى ما حتدثه على املدى الطويل من �ضعف تدريجي يف قوة ال�سمع

ورمبا ينتهي �إلى ال�صمم الكامل.

�إذا زادت �شدة ال�صوت عن  85دي�سيبل للعامل ملدة ثماين �ساعات خلم�سة ايام متتالية فيجب اتخاذ

الإجراءات الالزمة للوقاية الالزمة من مخاطر ال�صوت.
طرق الوقاية من مخاطر ال�ضو�ضاء:

 -1منع ال�ضو�ضاء من م�صدرها عن طريق حت�سني ت�صميم املاكينات والأجهزة.

-2عزل �أماكن العمل (امل�شاغل ) التي ت�صدر عنها ال�ضو�ضاء ،بوا�سطة احلوائط العازلة واملواد
املا�صة لل�صوت يف الأ�سقف واجلدران.

-3توفري �أجهزة قيا�س م�ستوى ال�ضو�ضاء يف بيئة العمل ،والت�أكد من �أنها يف احلدود امل�سموح بها.
-4تقليل الذبذبات برتكيب املاكينات على قواعد مطاطية ما�صة لالهتزاز .

-5ا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية للعمال مثل ( �سدادات الأذن � -أغطية الأذن).

�-6إجراء الفح�ص الطبي الدوري ال�شهري للعمال املعر�ضني لل�ضو�ضاء.
اإلثراء والتوسع

ارجع �إلى�إحدى محركات البحث على
الإنرتنت و�أبحث عن مخاطر فيزيائية

�أخرى ميكن �أن تواجهكم يف مهنتكم
امل�ستقبلية  ،وناق�شها مع زمالئك ب�إ�رشاف
املعلم.

التقويم

� - 1أذكر �أهم املخاطر الفيزيائية.

 - 2و�ضح كيف ت�ؤثر كل من احلرارة
املرتفعة  ،الرطوبة  ،والإ�شعاعات على

�أداء العاملني.

 - 3ما طرائق الوقاية من مخاطر ال�ضو�ضاء.
 - 4اكتب �شعورك عند زيارتك لإحدى
املناجر.
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سا
ساد ً

مخاطر بيئة العمل  /مخاطر الكهرباء
Work Environment Risks / Electrical Risks

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مخاطر الكهرباء وطرق الوقاية منها.

انظر وتساءل
للوقاي��ة من مخاط��ر الكهرباء يو�ص��ى بت�شغيل

الدوائر الكهربائية بوا�سط��ة اليد الي�رسى ولي�ست

اليد اليمنى حتى ُيبع��د الوجه عن ال�رشر والفرقعة
فى حال حدوثها،كذلك ف�صل جميع الأحمال من
الدائ��رة الكهربائية قبل ت�شغيلها ،وبالنظر لل�شكل
(  )1-13ماذا تعرف عن مخاطر الكهرباء ؟ وما

ال�شكل ()1-13

طرق الوقاية من هذه املخاطر؟
استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة وب�إ�رشاف املعلم الن�ص الآتي« :يف حالة �إ�صابة �أي �شخ�ص ب�صدمة
كهربائية يجب عدم مالم�سته على الإطالق والقيام � اً
أول بف�صل التيار الكهربائي ومن ثم �إبعاده عن

م�صدر التيار الكهربائي بوا�سطة لوح من اخل�شب اجلاف �أو �أي مادة عازلة �أخرى ،وبعدها يتم
�إجراء الإ�سعاف الأويل (�إذاكان ال�شخ�ص مدر ًبا على ذلك) وي�شمل التنف�س اال�صطناعي لل�شخ�ص

امل�صاب �أو نقله �إلى امل�ست�شفى».

و�ضح ما املق�صود بال�صدمة الكهربائية ،و ِّبني �أ�سباب حدوثها.
اقرأ وتعلم

مخاطر الكهرباء:

تعترب الكهرباء من �أهم م�صادر الطاقة والقوى املحركة وت�ستخدم يف معظم �أوجه احلياة ،ولكن

على الرغم من الفوائد الكثرية للكهرباء � ،إال �إنها لها بع�ض املخاطر على الإن�سان وعلى املمتلكات،
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�إذا مل ت�ستخ��دم ح�سب الأ�صول الفنية

ال�سليم��ة وح�سب تعليم��ات ال�سالمة
اخلا�ص��ة بها  ،حي��ث �إنّ �أي تهاون يف

اتخ��اذ احتياطيات الأم��ان وال�سالمة
اخلا�ص��ة بالكهرب��اء ق��د ي���ؤدى �إل��ى

حوادث ج�سيمة للأفراد وللمن�ش�آت.

انظر ال�شكل ()1-14

�صنفت املخاطر الكهربائية ح�سب ت�أثريها �إلى �صنفني رئي�سني:

ال�شكل ()1-14

-1مخاطر ت�ؤثر على الإن�سان :

يت�سبب مرور التيار الكهربائي يف ج�سم الإن�سان نتيجة مالم�سته لأجزاء حاملة للتيار يف �إحداث

آثارا كيميائية قد
آثارا حرارية قد ت�سبب احلروق و� ً
�آثار خطرية على الإن�سان لأن للتيار الكهربائي � ً

تت�سبب يف حتليل الدم واخلاليا الع�صبية  ،وينتج عن ذلك الآتي 				 :

�أ -ال�صدمة الكهربائية  :وحتدث عند حدوث ات�صال بني �أي جزء من اجل�سم مع م�صدر كهربي مما
كاف من خالل اجللد ،الع�ضالت� ،أو ال�شعر (يف الإن�سان) ،وعادة
ي�سبب مرور تيار كهربائي ٍ
ن�ستخدم تعبري“ال�صدمة الكهربائية”لو�صف التعر�ض للكهرباء ،يعتمد مدى ت�أثري �شدة الإ�صابة

بال�صدمة الكهربائية يف ج�سم االن�سان على:

•�شدة التيار املار ونوعه باجل�سم (فالتيار الثابت �أقل ت�أثرياً من التيار املرتدد).

•مدة �رسيان التيار يف اجل�سم  ،فكلما زادت مـدة �رسيان التيار يف اجل�سم زاد ت�أثريه ال�ضار.
•الع�ضو الذي ي�رسي فيه التيار فاجلهاز الع�صبي والقلب �أكرث الأع�ضاء ت�أثراً بالكهرباء.
•درجة رطوبة اجللد.

•مدى مقاومة ال�شخ�ص لت�أثري الكهرباء حيث تختلف من �شخ�ص لآخر ح�سب (احلالة
ال�صحية والوزن وال�سن وكذلك اجلن�س ).

ب -احلروق:حتدث عندما يلم�س الإن�سان الأ�سالك �أو املعدات الكهربائية نتيجة اال�ستخدام اخلاطئ
�أو �أثناء ال�صيانة وعادة ت�صيب هذه احلروق اليدين.
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جـ -انبهار العني :ينتج عن ال�صدمة الكهربائية فتحدث عتامة يف العد�سة نتيجة لدخول التيار املبا�رش
�أو �رسيانه وينتج عن تعر�ض العني للومي�ض الكهربائي.

 - 2مخاطر ت�ؤثر يف املن�ش�آت واملمتلكات:

ويف هذه احلالة قد حتدث انفجارات وحرائق �أو تلف باملعدات ،ب�سبب �سوء ا�ستخدام الكهرباء

ولقد دلت الإح�صائيات على �أن �أ�سباب احلوادث الناجمة عن ا�ستعمال الكهرباء تنح�رص يف الآتي:
�أ -احلمل الزائد ،ق�صور الدائرة.

ب -ا�ستعمال معدات �أو �أدوات كهربائية تالفة.

جـ� -سوء اال�ستعمال للمعدات والأدوات الكهربائية.
د -مل�س �أجزاء مكهربة.

طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء:
 - 1يجب �أن تُنفّذ التمديدات الكهربائية على �أيدي فنيني مخت�ص�صني يف جمال الكهرباء و�أن
تكون هذه التمديدات مطابقة للموا�صفات واملقايي�س االردنية.

 -2يجب � اّأل جترى �أية �صيانة �أو تركيبات يف الأجهزة الكهربائية �إال بعد ف�صل التيار الكهربائي
من القاطع الرئي�س يف لوحة التوزيع الكهربائية.

 -3يجب عدم حتميل �أي مقب�س كهربائي زيادة عن حده وعند مالحظة �أي �سخونة يف املفاتيح �أو
التو�صيالت الكهربائية �إبالغ الفني املخت�ص.

 -4ا�ستخدام قواطع الكهربائية التي تتنا�سب مع احلمل الكهربائي لقطع التيار يف احلاالت
اال�ضطرارية و يف حالة حدوث متا�س كهربائي.

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

 -6يج��ب عم��ل �أر�ضيات عازل��ة �أمام لوح��ات التوزي��ع الكهربائي��ة وخلفها من م��واد عازلة
(الكاوت�شوك).

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

التقويم

تعت�بر الكهرب��اء �أك�ثر الأ�سب��اب ال�شائعة

 - 1ما طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء؟

حلدوث احلرائق �سواء يف املنازل �أو �أماكن

 - 2ما العوامل التي تعتمد عليها �شدة

العم��ل وال�سب��ب الرئي���س حلدوثه��ا هو

الإ�صابة بال�صدمة الكهربائية؟

الكهربائي��ة وكذل��ك تعت�بر الو�ص�لات

�إلى �صدمة كهربائية؟

اال�ستخ��دام اخلاطئ للمع��دات والأجهزة
ذات املقاومة العالية ه��ي امل�صدر الرئي�سي

 - 3ما ت�رصفك �إذا �شاهدت �شخ�ص ًا تعر�ض

لال�شتعال لذا يجب عند اختيار الو�صالت
الكهربائية مراع��اة �أن تكون النوعية ذات

قدرة كهربائي��ة منا�سبة لالحمال املطلوبة.
ارج��ع �إلى�إحدى مح��ركات البحث على
الإنرتن��ت وابحث ع��ن م�سببات حدوث

التما���س الكهربائ��ي وان��دالع احلرائ��ق
يف بع���ض املن�ش���آت ال�صناعي��ة ،بن��ا ًء على
�إح�صائيات مديرية الدفاع املدين ،وناق�شها

مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم.
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مخاطر بيئة العمل  /المخاطر الكيميائية
Work Environment Risks / Chemical Risks

ساب ًعا

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف املخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها.

١-١٥

ال�شكل ()1-15

انظر وتساءل
للوقاي��ة من املخاطر الكيميائية يجب توعية العامل�ين ب�أخطار املواد الكيميائية املوجودة يف

بيئة العمل ،وال بد من تعريفهم �إلى ال�شارات التحذيرية املثبتة على عبواتها ومعنى كل �شارة
وبالنظر �إلى ال�شكل ( )1-15ماذا تعرف عن مخاطر املواد الكيميائية ؟ وما طرق الوقاية
من هذه املخاطر ؟
استكشف

زر مخترب الفيزياء يف مدر�ستك (�إن وجد) وب�إ�رشاف املعلم وتعرف املواد الكيميائية املوجودة يف

املخترب و�إلى اال�شارات التحذيرية املثبتة على عبواتها وطرق ت�صنيفها وتخزينها وطرق الوقاية من

مخاطرها.

36

اقرأ وتعلم

املخاطر الكيميائية :

تعترب املخاطر الكيميائية من �أكرث مخاطر العمل �صعوبة يف ال�صناعة و�أعقدها ،وتختلف املواد

الكيميائية امل�ستخدمة �أو املتداولة يف ت�أثريها على
العاملني املعر�ضني لها بح�سب نوعها وتركيبها

الكيميائي وحالتها الطبيعية �سائلة �أو �صلبة �أو غازية،

واملواد الكيميائية ت�أتي خطورتها ما حتدثه من �أمرا�ض
مهنية ،ثم ما ت�سببه للعاملني من انخفا�ض يف قدراتهم

الذهنية والبدنية نتيجة هذه الأمرا�ض ما يجعلهم عر�ضة

للإ�صابات واحلوادث .انظر ال�شكل (.)1-16

ال�شكل ()1-16

وميكن ت�صنيف �أى مادة ب�أنها مادة خطرة �إذا كانت مدرجة �ضمن ك�شوف املواد امل�صنفة خطرة

ح�سب الت�رشيعات الدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية التابعة للأمم املتحدة.

اخلطورة البيئية للمواد الكيميائية :هي الآثار التخريبية املبا�رشة �أو املت�أخرة الناجمة عن مخلفات املواد
الكيميائية (ال�سائلة وال�صلبة والغازية) على عنا�رص البيئة العامة (الرتبة ،املياه ،الغطاء النباتي،

احليوان ،الغالف اجلوي).

طرق الوقاية من �أخطار املواد الكيميائية:

 - 1توفري االحتياطات الالزمة لوقاية العاملني من �أخطار التعر�ض للمواد الكيميائية امل�ستخدمة
او التي تت�رسب �إلى بيئة العمل كالغازات والأبخرة واالتربة وما قد يوجد يف بيئة العمل من �سوائل

و�أحما�ض وغريها ،بحيث ال تزيد عن احلدود امل�أمونة.

 - 2اجراء الفح�ص الطبي االبتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل يعر�ضهم للمخاطر

الكيميائية ،الكت�شاف �أية حالة مر�ضية ظاهرة �أو كامنة ت�ؤثر على العمال ب�شدة عند تعر�ضهم

للملوث الكيميائي.

� - 3إجراء الفح�ص الطبي الدوري على العمال املعر�ضني للمخاطر الكيميائية الكت�شاف �أي
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مر�ض مهني مبكراً نتيجة التعر�ض لها والت�أكد من ا�ستمرار لياقة العمال الطبية لطبيعة العمل.
 - 4توفري الو�سائل الفنية الفعالة للوقاية من املواد الكيميائية ال�ضارة مثل:

�أ� -أن ُي�ستبدل بالعمليات ال�صناعية التي ت�ستخدم موا ّد �ضارة بال�صحة� ،أخـرى غري �ضارة �أو
�أقل �رضراً.

ب -عزل العمليات ال�صناعية ال�ضارة بال�صحة فى �أماكن خا�صة بها لتقليل عدد العمال
املعر�ضني مع �إعداد و�سائل الوقاية لهذا العدد القليل من العمال.

جـ -ا�ستخدام املاكينات املقفلة متام ًا والتي ال ينتج عن ا�ستعمالها �أي �شوائب وال حتتاج ملالم�سة
العاملني ملكان ال�رضر كلما �أمكن ذلك.

د -ا�ستخدام طرق الرت�سيب �أو الرتطيب للتخل�ص من الأتربة �أو الأدخنة ال�ضارة.

هـ -ا�ستخدام التهوية �سواء كانت تهوية عـامة �أم تهوية مو�ضعية بجوار مكان ت�صاعد

الغازات والأبخرة �أو الأدخنة �أو الأتربة ال�ضارة لتجميعها والتخل�ص منها قبل �أن ت�صل
�إلى محيط تنف�س العمال .

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

ز  -عدم ا�ستخدام حوا�س اللم�س �أو ال�شم �أو التذوق يف متييز املواد الكيميائية.
اإلثراء والتوسع

التقويم

بالرج��وع �إل��ى �أح��د املواق��ع الإلكرتونية

 - 1و�ضح كيف تُ�صنف املادة الكيميائية
ب�أنها مادة خطرية.
 - 2ماذا نق�صد باخلطورة البيئية للمواد
الكيميائية.
خم�س��ا من طرق الوقاية من
 - 3اذك��ر
ً
املخاطر الكيميائية.
 - 4ق��ارن بني الفح�ص الطبي االبتدائي
والفح�ص الطبي الدوري للعاملني.

املخت�ص��ة باملخاطر الكيميائي��ة تعرف �إلى

املل�صقات التحذيرية الدولي��ة والتي ت َُّثبت

على حاويات امل��واد الكيميائية ،وناق�شها
مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم .
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ثامنًا

مخاطر بيئة العمل  /المخاطر الميكانيكية والطرق اآلمنة للتخزين

Work Environment Risks / Mechanical Risks And Safety Methods For Storage

النتاجات الخاصة للدرس

•يتعرف املخاطر امليكانيكية وطرق الوقاية منها.

•يذكر الو�سائل والطرائق ال�سليمة يف �أعمال التخزين ( الداخلي واخلارجي).

انظر وتساءل
ع��د العملي��ات والآالت امليكانيكي��ة م�صدر
ُت ّ

ملخاط��ر كث�يرة عل��ى العامل�ين� ،إذ تنجم عنها

ن�سبة كب�يرة من الإ�صابات الت��ي ت�سبب عج ًزا
كليا وبالنظر لل�شكل ()1-17
جزئيا �أو عج ًزا ًّ
ًّ

ماذا تعرف عن املخاطر امليكانيكية؟ وما طرق

الوقاية من هذه املخاطر؟

ال�شكل ()1-17

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة وب�إ�رشاف املعلم طبيعة املخاطر التي يتعر�ض لها العاملون يف م�شاغل

ميكانيك ال�سيارات وم�شاغل اخلراطة وم�شاغل ت�شكيل املعادن واحلدادة وم�شاغل النجارة ،وما
طرق تفادي هذه املخاطر؟
اقرأ وتعلم

�أو ًال  :املخاطر امليكانيكية:

هي املخاطر التي تنجم عن الآالت ال�صناعية واملعدات والآليات والعدد اليدوية امل�ستخدمة،

وت�شكل ن�سبة ال ي�ستهان بها من احلوادث ال�صناعية وحيث �إن هذه الإ�صابات قد ت�سبب عج ًزا
دائما للعمال .ومن اهم �أ�سباب املخاطر امليكانيكية ما ي�أتي:
جزئيا �أو ًّ
ًّ
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 1 -1التعامل اخلاطئ مع الآالت واملاكينات ،نتيجة لعدم التدريب امل�سبق على ت�شغيل �أنظمة
احلماية وال�سالمة لهذه الآالت.

� 2 -2إزالة �أنظمة ال�سالمة واحلماية مثل :احلواجز الواقية و الكوابح والقواطع الكهربائية عن هذه
الآالت.

 3 -3عدم توفر العدد اليدوية واملعدات الالزمة للعمل ،وعدم ا�ستخدام الأداة املنا�سبة يف العملية
املخ�ص�صة لها.

 4 -4عدم �إجراء ال�صيانة الدورية للآالت ما يف�ضي �إلى عطب �أجزائها املتحركة وتطايرها ووقوع
احلوادث.

طرق الوقاية من املخاطر امليكانيكية:

تتم الوقاية من املخاطر امليكانيكية من خالل االلتزام بالإجراءات الآتية:

 1 -1ت�شغيل الآالت واملاكينات بطرق �آمنة من قبل فنيني مدربني ب�شكل جيد على ا�ستخدامها.

 2 -2االعتناء ب�صيانة الآالت ونظافتها ،و�إ�صالح الأعطال فوراً ومن دون ت�أخري ،مع �إزالة الأجزاء
التالفة وقطع الغيار التي ا�ستبدلت و�أزيلت عن الآالت.

 3 -3ا�ستخدام العدد اليدوية املنا�سبة يف �أعمال ال�صيانة والإ�صالح ويجب �إعادة هذه العدد �إلى
مكانها وعدم تركها على املاكينات �أو على الأر�ض بعد االنتهاء من العمل.

جراء مالم�سته للأجزاء الدوارة
 4 -4توفري احلواجز الواقية على الآالت التي توفر احلماية للعامل ّ
واخلطرة يف تلك الآالت.

 5 -5ترك م�سافات �آمنة حول التجهيزات واملعدات ت�سمح مبرور العمال وال تعوق العمل� ،أو
عمليات ال�صيانة.

 6 -6مطابقة التجهيزات واملعدات امل�ستخدمة يف �أماكن العمل ملوا�صفات الأمن وال�سالمة .

 7 -7و�ضع لوحات �إر�شادية بجوار التجهيزات واملعدات تبني �إجراءات ال�سالمة للوقاية من
�أخطارها.

ثانيـــاً  :التخزين يف املن�ش�آت ال�صناعية:

يعرف التخزين ب�أنه �سيا�سة �ضمان املواد وت�أمينها وا�سرتدادها عند احلاجة �إليها للإنتاج ،بال�رشوط
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واملوا�صفات املطلوبة من حيث النوع والكمية والزمان واملكان ،كما �أن �أهم �أغرا�ض التخزين هو

توفري اجلهد والوقت حتقيق ًا لأكرب فائدة ممكنة.انظر ال�شكل (.)1-18

ال�شكل ()1-18

�أنواع امل�ستودعات :

هناك �أنواع كثرية للم�ستودعات ،ح�سب جمال املن�ش�أة ،فمنها :

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

 2 2مخازن الوقود ويتوفر فيها الوقود الالزم ل�سيارات النقل �أو ت�شغيل الآالت على �سبيل املثال.
 3 3مخازن املواد اخلام وتكون قريبة من مناطق الإنتاج حيث يتوفر بها املواد الأولية التى ت�ستخدم
يف ق�سم الإنتاج :مثل احلديد والزجاج والأخ�شاب.

 4 4مخازن مواد التغليف والتعبئة مثل البال�ستيك والكراتني والورق وغريها من املواد التي
ت�ستخدم فى عملية التغليف.

الو�سائل والطرائق ال�سليمة يف التخزين:
 - 1ت�صنيف املواد ح�سب طبيعتها وخ�صائ�صها ،وتنفيذ التعليمات املكتوبة على الطرود اخلا�صة
بها ويجب مراعاة جتان�سها عند التخزين.
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 - 2و�ضع املواد املخزنة على قوائم و�أرفف معدنية حلمايتها من التلف.

 - 3ا�ستخدام املفاتيح والو�صالت الكهربائية التي ال حتدث �رشر ب�أماكن تخزين املواد التي ينبعث
منها �أبخرة مع العناية بالتهوية امل�ستمرة حتى ال ترتاكم الأبخرة .

 - 4توفري ال�سالمل امل�أمونة ال�ستخدامها لتخزين املواد �أو تناولها من على الأرفف.

 - 5توفري معدات الوقاية ال�شخ�صية للعاملني والتي تتنا�سب مع طبيعة العمل الذي يقومون به
للحفاظ عليهم من �إ�صابات العمل.

�- 6إجراء ال�صيانة الدورية لأجهزة الإطفاء ومعداتها املوجودة باملخازن وتعليقها يف �أماكن ظاهرة
ي�سهل الو�صول �إليها .

- 7مكافحة القوار�ض واحل�رشات ب�صفة م�ستمرة.

 - 8مراعاة التعليمات الواردة من ال�رشكة املنتجة يف تقارير ال�سالمة اخلا�صة باملواد الكيميائية
( )MSDSعند تخزين املواد الكيميائية .
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التقويم

اإلثراء والتوسع

 - 1اذك��ر ثالث��ة م��ن �أ�سب��اب املخاطر
امليكانيكية.

ال�شكل ()1-19

يظهر ال�شكل (  )1-19نظام التحكم بوا�سطة

اليدين االثنتني :Two Hand Control

بحيث ال تُ�ش َّغل الآلة �إال بوا�سطة ال�ضغط

 - 2اذكر �أهم الإجراءات املتبعة للوقاية
من املخاطر امليكانيكية.

 - 3عل��ل :التخزي��ن اخلاطئ ي�ؤدي الى
تلف املواد.

على مفتاحني اثنني ل�ضمان عدم �إدخال

العامل ليديه فى منطقة اخلطر.

ارجع �إلى �أحد محركات البحث على

الإنرتنت وابحث عن و�سائل �أخرى
للوقاية من املخاطر امليكانيكية ،وناق�شها
مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم.
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التقويم الذاتي
أستطيع بعد دراستي هذه الوحدة أن:
معايري االداء

الرقم

م�ؤ�رشات الأداء
ب�شكل ب�شكل ب�شكل
كبري

1

�أو�ضح مفهوم ال�سالمة وال�صحة املهنية.

2

�أبني �أهمية ال�سالمة وال�صحة املهنية.

3

�أميز بني مفهوم احلادث و�إ�صابة العمل واملر�ض

4

�أعدد و�سائل تطبيق ال�سالمة وال�صحة املهنية.

5

�أعرف احلوادث وا�صابات العمل على العامل.

6

�أو�ضح مفهوم بيئة العمل.

7

�أذكر �أنواع امللوثات يف بيئة العمل.

8

أو�ضح مفهوم املخاطر يف بيئة العمل وت�صنيفاتها.
� ّ

9

املهني.

ميز بني املخاطر الب�رشية واملخاطر الفيزيائية
�أُ ّ

� 10أُ ّميز بني املخاطر الكهربائية والكيميائية وامليكانيكية.
� 11أذكر الو�سائل والطرق ال�سليمة يف �أعمال التخزين.

طبق �إجراءات الالزمة للمحافظة على بيئة العمل
 12أُ� ّ
التلوث.
خالية من مخاطر ّ
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جيد

ب�شكل

متو�سط قليل

2
الوحدة الثانية

معدات السالمة المستخدمة
للوقاية من حوادث العمل وإصاباته

• ما أهمية استخدام معدات السالمة في بيئة العمل في الوقاية
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�سة هذه الوحدة �أن يكون قادراً على �أن :
 - -يتعرف �أنواع معدات الوقاية ال�شخ�صية.

  -يعدد ا�ستخدامات معدات الوقاية ال�شخ�صية (خوذة الر�أ�س ،الكمامات ،مالب�سالعمل.)....،

  -يو�ضح �أهمية االلتزام با�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية للتخفيف من �شدة �إ�صابةالعمل.

 - -مييز بني معدات الوقاية ال�شخ�صية الواجب ا�ستخدامها يف امل�شاغل.

 - -ي�ستخدم معدات الوقاية ال�شخ�صية يف العمل.

  -يذكر �أهمية ال�صيانة ب�أنواعها يف الوقاية من احلوادث. - -يتعرف مفهوم احلريق.

  -يذكر عنا�رص احلريق (الوقود ،احلرارة ،االك�سجني� ،سل�سلة التفاعل الكيماوي). - -يتعرف �أنظمة مكافحة احلريق.

 - -يتعرف ت�صنيف احلرائق ح�سب الت�صنيف االردين.

 - -يذكر �أنواع طفايات احلريق اليدوية وا�ستخداماتها.

يطبق مترين ًا على �إطفاء احلريق ب�إ�رشاف املعلم ومندوب من كوادر الدفاع املدين.
 ّ -  -يتعرف مفهوم الإ�سعافات الأولية و�أهميتها. - -يتعرف �أولويات الإ�سعاف الأويل.

 - -يعدد املكونات الأ�سا�سية حلقيبة الإ�سعافات الأولية.

  -يتعرف �إجراءات الإ�سعافات الأولية لكل من احلاالت الآتية :اجلروح ،الك�سور،الإنعا�ش القلبي والرئوي ،احلروق ،وال�صدمة الكهربائية.
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معدات الوقاية الشخصية

أول

Personal Protective Equipment’s

النتاجات الخاصة للدرس

•يتعرف �أنواع معدات الوقاية ال�شخ�صية الآتية (:وقاية الر�أ�س ،الوجه ،العينني ،الأذنني ،اجلهاز
التنف�سي ،اليدين واجل�سم ،القدمني� ،أحزمة ال�سالمة ،وحبال الإنقاذ ومالب�س العمل املنا�سبة ).

انظر وتساءل
تعرفت �سابقًا �إلى مخاطر بيئة العمل وطرق

الوقاية منها ولكن ماذا تعرف عن معدات
ال�سالمة ال�شخ�صية؟ وما �أهميتها ؟ �أنظر ال�شكل
()2-1

ال�شكل()2-1

استكشف

توجد عدة �أنواع من معدات الوقاية ال�شخ�صية ،وعند اختيارها البد �أن تكون منا�سبة لنوع املخاطر

دوليا
ومحليا لتكون فعالة يف الوقاية من
يف بيئة العمل ،ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة ًّ
ًّ

الأخطار التي يتعر�ض لها العامل ،كما يجب �أن تكون خفيفة الوزن ذات كفاءة وال تعيق العمل،

فما �أنواع معدات الوقاية املتوفرة يف امل�شغل؟
اقرأ وتعلم

تعرفت �سابقًا �إلى مخاطر بيئة العمل ،وطرق الوقاية الواجب اتباعها حلماية العمال من هذه
ّ
املخاطر
ونذكرك ب�أنّ ا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية ال متنع وقوع احلادث ولكنها قد متنع

او تقلل من وقوع الإ�صابات والأ�رضار ،ما يعني �رضورة اختيار معدات الوقاية ال�شخ�صية بحيث
تكون مطابقة للموا�صفات العاملية حتى تقلل من املخاطر التي ت�ستخدم للوقاية منها.
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معدات الوقاية ال�شخ�صية:

ُعرف معدات الوقاية ال�شخ�صية ب�أنها :املعدات التي يغطي بها العامل ج�سمه� ،أو �أجزاء منه،
ت ّ
حلمايته من مخاطر بيئة العمل.

ال�رشوط الواجب توافرها يف معدات الوقاية ال�شخ�صية

 1 1يجب اختيار معدات الوقاية ال�شخ�صية بحيث تكون مطابقة للموا�صفات العاملية حتى تقلل
املخاطر التي ت�ستخدم من �أجلها �إلى �أقل حد ممكن � ،أي �أنها يجب �أن تكون فعالة يف الوقاية
من املخاطر التي يتعر�ض لها العامل.

 2 2يجب �أن تكون منا�سبة للج�سم ومريحة للعامل و�سهلة اال�ستخدام ،مبعنى �أن ّ
متكن العامل من
القيام باحلركات ال�رضورية لأداء العمل و�إجناز املهام من دون �صعوبة وحتى ال ُيهمل العامل
ا�ستخدامها.

منا�سبا و�شكلها مقبو ًال ،و�أن تتحمل ظروف العمل بحيث ال تتلف
 3 3يجب �أن يكون حجمها
ً
ب�سهولة.

�أنواع معدات الوقاية ال�شخ�صية:

تقريبا ،ويبني
يوجد عدة �أنواع من معدات الوقاية ال�شخ�صية ،وهي تغطي جميع �أع�ضاء اجل�سم
ً

ال�شكل (� )2-2أهم �أنواع هذه املعدات ح�سب اجلزء من اجل�سم الذي يتم وقايته.

٢-٢
معدات الوقاية
ال�شخ�صية
معدات
وقاية
الر�أ�س

معدات
وقاية
العني
والوجه

معدات
وقاية
الأذنني

معدات
وقاية
اجلهاز
التنف�سي

معدات
وقاية
اليدين

١٨

SAFETY
FIRST

مالب�س
وقاية
اجل�سم

معدات
وقاية
القدمني

احلزام
الواقي
وخبل
الإنقاذ

ال�شكل()2-2
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٢-٢٣

معدات وقاية الر�أ�س () Head Protection Equipment’s

ت�سمى معدات وقاية الر�أ�س بخوذة الر�أ�س ( ) Safety Helmet

وت�ستخدم حلماية الر�أ�س من الأج�ســام ال�صلبة التي قد ت�سقط فوقها
�أوا�صطدامها باملــواد والأجهــزة ،يوجد منها �أنواع كثرية تعتمد على
املواد الداخلة يف تركيبها ونوعية املخاطر املحتمل وقوعها وكذلك

على مالئمتها حلجم الر�أ�س ،فغالبيتها يقاوم ال�صدمات وبع�ضها يقاوم

ال�شكل()2-3

احلرارة واملواد الكيميائية كالأحما�ض والقلويات واملذيبات والزيوت وغريها انظر ال�شكل
(.)2-3وت�صنع اخلوذات من مواد خفيفة لكنها مقاومة لل�صدمات بحيث ال ت�شكل ثق ً
ال على
الر�أ�س وقبل ا�ستخدام اخلوذة يجب الت�أكد من �سالمتها وعدم وجود ت�شققات �أو �صدمات فيها
و� اّأل تكون الأربطة والبطانة ممزقة.

معدات وقاية العينني والوجه (:)Face & Eyes Protection Equipments

ال�شكل()2-4

حدد النوع املنا�سب من النظارات الواقية ( ،)Safety Gogglesواقي الوجه (Face
و ُي ّ
 )Shieldوالنظارات الزجاجية ( )Safety Glassesح�سب نوع العمل الذي يقوم به العامل

انظر ال�شكل (.)2-4

معدات وقاية الأذنني (:)Ears Protective Equipment’s

ت�ستخدم معدات حماية ال�سمع (�سدادات �أو �أغطية للأذن) للوقاية من الت�أثريات ال�سلبية ال�ضارة

لل�ضجيج على اجلهاز ال�سمعي وعلى اجل�سم ب�شكل عام ،حيث تعمل هذه املعدات على خف�ض
م�ستوى ال�ضجيج �إلى احلد الذي يعترب فيه �آمن ًا (احلد امل�سموح به  85دي�سبل ) حيث يجب على
جميع العاملني ارتداء معدات وقاية الأذن يف حال تعر�ضوا ملخاطر ال�ضو�ضاء والتي تزيد عن احلد
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امل�سموح وذلك خو ًفا من الإ�صابة بال�صمم املهني الدائم �أو امل�ؤقت.انظر ال�شكل ()2-5

ال�شكل()2-5

معدات وقاية اجلهاز التنف�سي (:)Respiratory Protective Equipment’s

تو�ضع على الوجه بحيث تغطي الفم والأنف  Maskتكون على �شكل كمامات �أو �أقنعة (�أو

الوجه ب�أكمله) وقد حتتوي على مر�شحات من القطن �أو ال�شا�ش �أو الإ�سفنج (قناع ذي مر�شحات)

وقد حتتوي على م�صدر هواء ما يعني �سهولة التنف�س من خالله.

معدات وقاية اليدين (:)Hands Protective Equipment’s
ت�ستخدم يف هذه احلالة القفازات الواقية Safety

 Glovesوتختلف �أنواع القفازات ح�سب نوعية

التعر�ض للملوثات ال�ضارة وغريها من املخاطر

املختلفة التي تتعر�ض لها اليدان لأنهما الو�سيلة
املبا�رشة التي يتم العمل بوا�سطتها .ففي حالة التعر�ض

للأج�سام ال�صلبة مثل التي ت�سبب �أ�رضاراً بالأيدي

ال�شكل()2-6

نتيجة االحتكاك بها ف�إنه ميكن �إ�ستخدام قفازات من القما�ش املبطن من الداخل بالقطن �أو قفازات

من اجللد اخلفيف املرن التي ت�سمح بحركة الأ�صابع .انظر ال�شكل ()2-6
مالب�س وقاية اجل�سم (:)Body Protective Clothes

ت�ستخدم املالب�س الواقية مثل (بالطو) املخترب و(الأفرهول) واملراييل يف حماية
اجل�سم من الأ�رضار املختلفة يف بيئة العمل التي ال توفرها املالب�س العادية والتي

قد تكون هي ذاتها �سبب ًا يف حدوث اال�صابات .انظر ال�شكل ( )2-7

ال�شكل()2-7
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حذاء وقاية القدمني (:)Feet Protective Shoes

حماية القدمني من خطر �سقوط املواد عليها �أو تعر�ضها
لال�صطدام باملواد.

وت�ستخدم الأحذية الواقية امل�صنوعة مبوا�صفات خا�صة تالئم

طبيعة املخاطر املتواجدة يف �أماكن العمل املختلفة .

احلزام الواقي وحبل الإنقاذ (:) Safety Belts & Life Line

ال�شكل()2-8

ت�ستخدم الأحزمة الواقية وحبل الإنقاذ عند العمل يف �أماكن مرتفعة حلماية العامل من خطر ال�سقوط.
انظر ال�شكل (.)2-8

اإلثراء والتوسع

التقويم

بالرجوع �إلى الإنرتنت حدد �أبرز املخاطر

- 1و�ض��ح املق�ص��ود مبع��دات الوقاي��ة

عند العمل يف الأعمال الإن�شائية والبناء.

- 2ما ال�رشوط الواجب توفرها يف معدات

التي قد تتعر�ض لها الر�أ�س يف بيئة العمل

ال�شخ�صية .

الوقاية ال�شخ�صية؟

 - 3ما احلد امل�سموح به مل�ستوى ال�ضجيج
يف املن�ش�أة؟
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استخدامات معدات الوقاية الشخصية

ثانيًا

Personal Protective Equipment’s Uses

النتاجات الخاصة للدرس

• يذكر ا�ستخدامات معدات الوقاية ال�شخ�صية ( خوذة الر�أ�س ،الكمامات ،مالب�س العمل.).....،
• مييز معدات الوقاية ال�شخ�صية الواجب ا�ستخدامها يف امل�شاغل ال�صناعية.
• ي�ستخدم معدات الوقاية ال�شخ�صية يف العمل.

• يقدر �أهمية االلتزام با�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية يف التخفيف من �شدة �إ�صابات العمل.

انظر وتساءل
تعرفت �سابقا على �أبرز �أنواع معدات ال�سالمة ال�شخ�صية،

فما ا�ستخداماتها ؟ وما ميزات كل معدة من هذه املعدات ؟

�أنظر ال�شكل (.)2-9

ال�شكل()2-9

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة:

�أنواع معدات الوقاية املتوفرة يف �أحد امل�شاغل املهنية يف املدر�سة ،وكيفية ا�ستخدامها.
وما املخاطر التي تتعر�ض لها عند عدم ا�ستخدامها.

اقرأ وتعلم

تعرفت �سابقًا تدريب العامل على اال�ستخدام ال�صحيح ملعدات الوقاية ال�شخ�صية ،و�إلزام

العاملني على ا�ستخدامها لتكون جز ًءا من برنامج عملهم اليومي ،وكذلك تنظيم برامج التوعية

لهم لتو�ضيح فوائدها يف جتنب وقوع �إ�صابات العمل ،وكيفية اجراء عمليات الفح�ص وال�صيانة
والنظافة امل�ستمرة ويف ما ي�أتي �أهم �أنواع معدات الوقاية ال�شخ�صية مع مادة الت�صنيع والهدف من
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اال�ستعمال والفئة امل�ستخدمة لها :
�أوالً :معدات وقاية الر�أ�س ( اخلوذة) ويبني اجلدول ( )2-1البيانات التف�صيلية لهذه املعدات
اجلدول ( )2-1معدات وقاية الر�أ�س
مادة الت�صنيع

الفئة امل�ستخدمة

الهدف من اال�ستعمال الوقاية من:

البال�ستيك

�سقوط املواد الثقيلة واحلادة

(الفيرب جال�س)

احلرارة و�سقوط املواد ال�ساخنة

البال�ستيك اخلفيف

ال�صدمات اخلفيفة

الأعمال الإن�شائية والرتكيبات

البال�ستيك املقوى ب�شبك فوالذي

�سقوط املواد واال�صطدام بها

البرتول والإن�شاءات

الأملنيوم

تطاير املعادن املن�صهرة.

يف امل�سابك

النحا�س
القطن

اللهب واحلرارة التعر�ض حلرارة
ال�شم�س
الوقاية من الربد

التنقيب عن املعادن
الكهرباء والإن�شاءات الأماكن ال�ضيقة
واملغلقة

رجال الإطفاء  ،الأعمال الإن�شائية
يف ال�شتاء

•لكي تكون اخلوذة فعالة يف توفري احلماية ف�إنها مزودة من الداخل بحامل مرن ميكن �ضبطه مبا
يريح الر�أ�س  ،ويوجد بني احلامل والغالف اخلارجي للخوذة م�سافة حوايل � 2سم حتى يكون
الغالف اخلارجي ال�صلب للخوذة بعيداً عن الر�أ�س عند التعر�ض جل�سم �صلب .وحينئذ ميكن

حماية الر�أ�س من انتقال ت�أثري ال�صدمة  .وتت�صل نهايات احلامل ب�إطار داخلي مرن ي�ستقر حول

الر�أ�س  ،وعموم ًا يعترب الإطار مع احلامل �أداة امت�صا�ص لل�صدمات.

واحدا منها يجب �أن ي�سمح
•يف �أماكن العمل ذات املخاطر املزدوجة والتي يكون ال�ضجيج
ً
ت�صميم اخلوذة برتكيب واقيات ال�ضجيج عليها.
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ثانيًا :معدات وقاية العينني والوجه :ويبني اجلدول ( )2-2البيانات التف�صيلية لهذه املعدات
اجلدول ( )2-2معدات وقاية العينني والوجه
املعدة

الهدف من اال�ستعمال

مادة الت�صنيع

حماية العينني من تطاير الغبار

البال�ستيك ال�شفاف
النظارات

والأج�سام الدقيقة

البال�ستيك املقاوم للحرارة حماية العينني من تطاير ال�رشر
والأج�سام الدقيقة ال�ساخنة

واخلد�ش

الوقاية من الراي�ش املتطاير ب�رسعة

البال�ستيك ال�شفاف

بطيئة و�أحجام �صغرية

الفئة امل�ستعملة
�صناعة الأخ�شاب
عمليات اللحام
عمليات اخلراطة واجللخ

الوقاية من تطاير الأج�سام
الواقيات

ال�شبك املعدين والفوالذي

املعدنية ذات الأحجام الكبرية ال�صناعات املعدنية
وب�رسعة عالية

(الفيربجال�س)� أو

مواد

معدنية عاك�سة للحرارة

احلماي��ة من احل��رارة العالي��ة
والإ�شعاع��ات وطرط�شة املواد
املن�صهرة

اللحام والقطع املعدين با�ستخدام (االك�سي
ا�ستلني) وعمليات ال�سكب وال�صهر

وت�ستخدم تلك املعدات حلماية الوجه والعينني من الأجزاء املتطايرة والأ�شعة ومن طرط�شة املواد
ال�ساخنة واحلارقة وكذلك حماية العينني والوجه من الغازات والأبخرة والأدخنة والأتربة املنطلقة

من العمليات ال�صناعية املختلفة.
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ثالثاً :معدات وقاية الأذنني (�أغطية الأذن� ،سدادات الأذن ) ويبني اجلدول ( )2-3البيانات التف�صيلية لهذه
املعدات.
اجلدول ( )2-3معدات وقاية الأذن.
� 1 1أغطية الأذن  : Ear Muffsوهي تغطي الأذن اخلارجية وتكون حاج ًزا لل�صوت ،وتوفر
حماية للأذن من خطر التعر�ض لل�ضو�ضاء العالية �إذ �إنها تقلل �شدة ال�ضو�ضاء يف حدود
( ) 30 -15دي�سبل وت�ستخدم عندما تكون �شدة ال�ضو�ضاء يف بيئة العمل من ()90-120
دي�سبل.

� 2 2سدادات الأذن  :Ear Plugsحيث تو�ضع داخل الأذن وت�صنع من البال�ستيك �أو املطاط،
وميكنها تقليل ال�ضو�ضاء التي ت�صل �إلى الأذن يف حدود ()20-30دي�سبل وت�ستخدم يف بيئة
العمل التي تبلغ فيها �شدة ال�ضو�ضاء من ( )115 – 85دي�سبل.

�أبرز املالحظات:

•معدات وقاية الأذنني تحُ دد عليها قيمة التخفي�ض من �شدة ال�ضو�ضاء.

•بع�ض املواد الكيميائية متت�ص مبا�رشة داخل اجل�سم عرب القناة ال�سمعية مما ي�ستوجب �سد
فتحة الأذن للوقاية من �أذى املواد الكيميائية واملبيدات خا�صة.

•على م�س�ؤول ال�سالمة يف املن�ش�أة ال�صناعية القيام بقيا�س درجة ال�ضو�ضاء يف بيئة العمل
وعلى �ضوء نتائج القيا�س تختار الو�سيلة املنا�سبة لوقاية الأذن.
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رابعاً :معدات وقاية اجلهاز التنف�سي  :ويبني اجلدول (� )2-4أهم �أنواع معدات وقاية اجلهاز التنف�سي :
اجلدول( )2-4معدات وقاية اجلهاز التنف�سي
ت�ستخدم يف �صناعة الإن�شاءات والن�سيج وال�صناعات اخل�شبية  ،للوقاية من الأتربة

كمامات ورقية وقطنية

والأبخرة التي تزيد عن (  ) 3ميكرون .
ت�ستخدم يف حالة تداول املواد التي يف �صورة �أتربة كيماوية دقيقة

كمامات الأتربة

ي�ستخدم هذا القناع لوقاية اجلهاز التنف�سي من الأبخرة والغازات ال�ضارة

القناع الواقي الكيماوي

وميكن ا�ستخدامه يف الأماكن غري املغلقة.
وهذا النوع ميكن ا�ستخدامه للوقاية من مختلف امللوثات مثل الأبخرة والغازات
والأدخنة وهي منا�سبة للوقاية من �أول �أك�سيد الكربون ،وهي مزودة بو�سيلة لتو�ضيح

الكمامات ال�شاملة

الوقت الزمني عند اال�ستخدام .
ت�ستخدم هذه الأجهزة يف حالة التعر�ض للغازات ال�سامة �أو احلاجة �إلى الأك�سجني.

�أجهزة التنف�س الكاملة

خام�سا :معدات وقاية اليدين( القفازات) ويبني اجلدول( )2-5البيانات التف�صيلية لهذه املعدات
ً
اجلدول( )2-5معدات وقاية اليدين( القفازات)
مادة الت�صنيع
القما�ش
اجللود
البال�ستيك
ال�صوف والقطن
املطاط
اال�سب�ست �أو االمينت
اجللود ذات الن�سيج الفوالذي
قما�ش القطني
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الهدف من اال�ستعمال
الوقاية من الأو�ساخ
الوقاية من الأطراف احلادة
الوقاية من املواد الكيميائية
الوقاية من اجلروح واخلد�ش
الوقاية من الكهرباء والبيولوجية
الوقاية من احلرارة
الت�أثريات امليكانيكية
االهتزازات

الفئة امل�ستعملة
لال�ستعمال العام
لنقل املواد ذات الأطراف احلادة
�صناعة الكيماويات
الإن�شاءات
عمال الكهرباء
عمال ال�صهر واللحام
عمال ت�شكيل املعادن بال�ضغط
العاملون على الآالت الرجاجة

�ساد�ساً :لبا�س وقاية اجل�سم (بالطو املخترب والأفرهول واملراييل) :ويبني اجلدول ( )2-6البيانات التف�صيلية
لهذه املعدات

اجلدول ( )2-6معدات وقاية اجل�سم

ا�سم املعدة

مادة الت�صنيع

� -أفرهول ومراييل.

الهدف من اال�ستعمال

الفئة امل�ستعملة

 -ا�سب�ست مطلي بالأملنيوم.

 -الوقاية من احلرارة.

 -رجال الإطفاء و�صهر

 -اجللد.

 -الوقاية من احلرارة.

املعادن.

 -القما�ش.

 -الوقاية من الأتربة

 -عمال ال�صهر واللحام

 -البال�ستيك املرن.

والأو�ساخ.

الور�ش املختلفة.

 -مرايل اال�سب�ست.

 -الوقاية من الكيماويات

 -عمال ال�صناعات الكيميائية.

وال�سوائل.

 -عمال �صهر املعادن و�أمام.

 -الوقاية من مخاطر احلرارة.

� -ألأفران.

�سابعاً :معدات وقاية القدمني (�أحذية ال�سالمة) :
�أبرز �أنواع الأحذية الواقية:
•الأحذية امل�صنوعة من اجللد الطبيعي �أو ال�صناعي املقوى مبقدمة فوالذية حلماية القدم من
�سقوط املواد عليها ،وي�صمم النعل بحيث يحتوي على طبقة فوالذية للوقاية عند ال�سري على
الأجزاء احلادة والواخزة من و�صول هذه الأجزاء للقدم .وي�ستخدمها العاملون يف ور�ش
احلدادة والنجارة وت�شكيل املعادن.

•�أحذية مانعة للتزحلق  :م�صنوعة من اجللد ذات �أر�ضيات متنع االنزالق وال�سقوط خا�صة يف
�أماكن العمل التي تتلوث بها الأر�ضيات واملمرات بالزيوت وال�شحوم وغريها من ال�سوائل.

•�أحذية م�صنوعة من املطاط ال�صناعي �أو الطبيعي �أو من مادة البال�ستيك املقاوم للت�آكل،
وت�ستخدم حلماية القدمني من ت�أثري الأحما�ض واملحاليل وال�سوائل والزيوت وال�شحوم،

وتفح�ص هذه الأحذية ب�شكل دوري للت�أكد من �سالمتها وعدم نفاذيتها.
•�أحذية عازلة للتيار الكهربائي.
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ثامناً ( :احلزام الواقي وحبل الإنقاذ)
ت�ستخدم هذه الأحزمة لوقاية العمال من مخاطر ال�سقوط من �أماكن مرتفعة وي�ستخدمها عمال
البناء وغريهم ممن ي�ستدعي طبيعة عملهم ال�صعود �إلى �أماكن عالية  ،وي�ستخدم لذلك �أحزمة مزودة
تثبت بج�سم ثابت يف مكان العمل.
بو�سيلة تثبيت جل�سم العامل وو�سيلة تثبيت �أخرى ّ
اإلثراء والتوسع

التقويم

بالرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة

� - 1أذكر �أنواع ا ُ
خل َوذ مبي ًن�أ ا�ستخدامات

مدى ت�أثري معدات الوقاية ال�شخ�صية يف

 - 2ما الهدف من ا�ستعمال القفازات مع

ال�ضمان االجتماعي ،حاول �أن تتعرف

كل نوع منها.

احلد من احلوادث و�إ�صابات العمل.

ذكر �أنواعها.

 - 3اذكر ثالثة �أنواع من مالب�س وقاية
اجل�سم.

 - 4قارن بني احلزام الواقي وحبال الإنقاذ
من حيث اال�ستخدام.
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ثالثًا

أنواع الصيانة وأثرها في الوقاية من الحوادث
Types of maintenance and their impact on accident prevention

النتاجات الخاصة للدرس

• يو�ضح �أهمية ال�صيانة يف الوقاية من احلوادث.
• يذكر �أنواع ال�صيانة .

انظر وتساءل
تعرف��ت �سابقًا �أن �أح��د �أهداف ال�سالم��ة وال�صحة املهنية

املحافظة على الآالت واملعدات و�صيانتها ب�شكل م�ستمر،

وال�س���ؤال م��ا �أن��واع ال�صيانة؟ وم��ا �أثره��ا يف الوقاية من

احلوادث ؟ انظر ال�شكل () 2-10

ال�شكل()2-10

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة � :أهمية ال�صيانة ب�أنواعها املختلفة و�أثرها على حوادث العمل

و�إ�صاباته.

اقرأ وتعلم

ُعرف ب�أنها اخلطوات والإجراءات التي تُتخذ بهدف املحافظة على الآالت واملعدات
ال�صيانة  :ت َّ

�أو�أجزائها يف حالة جيدة و�صاحلة للعمل  ،وتُ�ص ّنف �صيانة التجهيزات والآالت �إلى :

 - 1ال�صيانة الطارئة (الإ�سعافية) (:)Emergency maintenance
وهي جمموعة العمليات التي تجُ رى لإ�صالح الآالت نتيجة حدوث تلف �أو عطل مفاجئ �أدى
الى توقف الآلة عن العمل يكون ال�سبب عادة يف هذا عدم �إتباع تعليمات امل�صنع وتطبيق ال�صيانة
الوقائية ال�صحيحة.

 - 2ال�صيانة الت�صحيحية (العالجية املخططة) ( :)corrective maintenance
وهي جمموعة العمليات التي تجُ رى لإ�صالح الآالت ح�سب خطة زمنية مو�ضوعة حتدد من قبل
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م�صنعي الآلة �أو من الفنيني ذوي اخلربة القائمني بال�صيانة وفيها �إجراء عمليات الإ�صالح على

بع�ض الأجزاء بهدف �إعادة ا�ستعمالها مرة �أخرى مثل �إ�صالح اجلزء املت�آكل �أو املت�شقق باللحام
أي�ضا عمليات ال�ضبط واملعايرة لبع�ض �أجزاء الآلة التي حتتاج الى ذلك.
ويحدث فيها � ً

 - 3ال�صيانة الوقائية (:)preventive maintenance
وهي جمموعة الفحو�صات واخلدمات التي تجُ رى للآلة ب�صفة دورية ح�سب خطة زمنية محددة من

قبل ملعاجلة �أي ق�صور �إن وجد قبل حدوث العطل �أو التوقف عن العمل.وت�صنف عمليات ال�صيانة
�إلى الوقائية اليومية� ،أو الأ�سبوعية� ،أو ال�شهرية حيث يتم عمل الفح�ص الدوري الظاهري لأجزاء

الآلة و�إجراء عمليات التنظيف والت�شحيم والتزييت وتغيري بع�ض الأجزاء الب�سيطة �إذا لزم  .وتعد
ال�صيانة الوقائية من �أهم �أنواع ال�صيانة لذا تنبهت جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات الى ذلك واجتهت
معظمها الى تطبيقها يف جميع �أق�سامها.

عد �إهمال ال�صيانة الوقائية (للتجهيزات والآالت) وعدم �إدراجها
•و ُي ّ
�ضمن خطة العمل �أحد الأ�سباب املبا�رشة لوقوع احلوادث وتعطل
العمل املفاجئ.

•عند �إجراء �أي �صيانة يف املن�ش�أة ال�صناعية يجب ا�ستخدام قفل ال�سالمة
( )Safety Padlockوهو نوع من الأقفال له مفتاح واحد

ي�ستخدم لت�أمني الطاقة املحركة عن الأجهزة واملعدات بحيث يكون ال�شكل ()2-11
هذا املفتاح مع ال�شخ�ص امل�س�ؤول حتى ال تعا ُد الطاقة للأجهزة �إال عن طريق هذا ال�شخ�ص
فقط .انظر ال�شكل ()2-11

�أهمية ال�صيانة ال�سليمة للأجهزة واملعدات تكمن يف:

•احلفاظ على �سالمة العاملني ،وتقليل احلوادث و�إ�صابات العمل الناجتة عن عطل التجهيزات
والآالت.

•احلفاظ على املعدات و�إطالة العمر االفرتا�ضي لها.

•تقليل م�صاريف ال�صيانة حيث �إن ت�شغيل املاكينات واملعدات دون عالج امل�شاكل الفنية يزيد
من حجم اخل�سائر وي�ضخم حجم العطل ويزيد من تكاليف ال�صيانة.
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•احلفاظ على معدل الإنتاج و منع وقوف املاكينات.

•تطوير العاملني والفنيني ورفع كفاءتهم وخرباتهم الفنية يف ال�صيانة .
اإلثراء والتوسع

التقويم

�إذا وج��د يف املن�ش��اة ال�صناعي��ة نظام جيد

-1و�ضح �أثر ال�صيانة على حوادث العمل

املواق��ع التي ينتج عنها ح��وادث مع العلم

-2اذكر �أنواع ال�صيانة للمعدات والآالت

�إ�صاب��ة العاملني يف ال�صيان��ة �أعلى منه بني

-3اذكر موقفًا قمت من خالله مبحاولة

لل�صيانة مع التفتي�ش الدوري واملنتظم على

و�إ�صاباته.

�أن ح��وادث العم��ل ت�ش�ير �إل��ى ان معدل

و�أثرها يف الوقاية من احلوادث.

العم��ال الآخري��ن وذلك لطبيع��ة عملهم

�صيانة لأحد االجهزة.

وله��ذا من الواجب �أن يلت��زم فنيو ال�صيانة

�أكرث من غريه��م بقواعد ال�سالمة وال�صحة
املهني��ة .بالرجوع �إلى مح��ركات البحث

تع��رف �إل��ى �أ�سب��اب وقوع
الإلك�تروين ّ
احلوادث و�إ�صاب��ات العمل بني هذه الفئة

من الفنيني.
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الحريق وعناصره األساسية

راب ًعا

Types of maintenance and their impact on accident prevention

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهوم احلريق.

• يذكر عنا�رص احلريق الأ�سا�سية (الوقود ،احلرارة ،الأك�سجني� ،سل�سلة التفاعالت الكيمائية).
• يو�ضح �سل�سلة التفاعل الكيميائي التي تحُ دث احلريق.

انظر وتساءل
البد �أنك �شاهدت العديد من احلرائق التي

�أدت �إلى احلاق ال�رضر باملمتلكات واالرواح وال

بد �إنك فكرت ب�سبب هذه احلرائق ،وكيف يتم
التغلب عليها �أو منعها وبالنظر لل�شكل ()2 - 12

ماذا تعرف عن احلريق؟ ما �سبل الوقاية منه.

ال�شكل ()2 - 12

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة عنا�رص احلريق ،والأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حدوثه� ،سبل الوقاية منه
وكيفية الت�رصف حال وقوعه للتقليل من �أ�رضاره املادية والب�رشية.
اقرأ وتعلم

احلريق :هو تلك الظاهرة الكيميائية التي حتدث نتيجة احتاد
املادة القابلة لال�شتعال مع االك�سجني عند و�صولها الى

درجة اال�شتعال التي تختلف من مادة �إلى �أخرى.

درجة اال�شتعال :هي درجة احلرارة التي �إذا و�صلت �إليها
املادة بد�أت باال�شتعال ،وتختلف من مادة �إلى �أخرى.

عنا�رص احلريق ( هرم احلريق ) :الذي يتكون من �أربعة عنا�رص
كما هو مو�ضح بال�شكل ( ) 2-13
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ال�شكل ()2-13

 - 1املادة القابلة لال�شتعال (:)Flammable Material

وتوجد يف ثالثة �أ�شكال مختلفة هي:

�أ  -ال�صلبة مثل :اخل�شب والورق والقما�ش وغريها.

ب  -ال�سائلة و�شبه ال�سائلة ،مثل ال�شحوم بجميع �أنواعها ،والزيوت والبنزين ،والكحول وغريها.

جـ  -الغازية مثل :غاز البوتان واال�ستيلني وامليثان وغريها.

تقريبا.
 -2الأك�سجني ( :)Oxygenوهو موجود يف الهواء اجلوي بن�سبة ً 21%

 -3احلرارة (� :)HEATأي بلوغ درجة حرارة املادة الى الدرجة الالزمة لال�شتعال واهم م�صادرها

(ال�رشر ،اللهب ،االحتكاك ،ا�شعة ال�شم�س ،والتفاعالت الكيمائية).

 -4التفاعل الكيميائي املت�سل�سل (:)Chain Heat Reaction

احلرة وم�شتقات
هو تفاعالت ت�سل�سلية �رسيعة ت�شمل تفاعل ذرات الهيدروجني وذرات الأك�سجني ّ

احلرة ،وحتدث التفاعالت الكيميائية املت�سل�سلة يف كل احلرائق للمواد القابلة
الهيدروك�سيل ّ
لال�شتعال التي حتتوي على الهيدروجني ،وال تخلو مادة قابلة لال�شتعال منه � اّإل املعادن والكربون
النقي.
�أ�سباب احلرائق

من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حدوث احلرائق ،وخا�صة يف املواقع ال�صناعية ما ي�أتي-:
ا -اجلهل والإهمال والالمباالة والتخريب.

ب -التخزين ال�سيئ واخلطر للمواد القابلة لال�شتعال �أو االنفجار.

َ�شبع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأتربة القابلة لال�شتعال مع وجود �سوء التهوية.
جـ -ت ُّ

د -حدوث �رشر �أو ارتفاع غري عادي يف درجة احلرارة نتيجة االحتكاك مع الأجزاء امليكانيكية.

هـ -الأعطال الكهربائية� ،أو وجود مواد �سهلة اال�شتعال بالقرب من �أجهزة كهربائية ت�ستخدم
لأغرا�ض الت�سخني.
و -العبث و�إ�شعال النار بالقرب من الأماكن اخلطرة� ،أو رمي بقايا ال�سجائر.

ذاتيا بوجود احلرارة مبنطقة الت�صنيع.
ز -ترك املهمالت والف�ضالت القابلة لال�شتعال التي ت�شتعل ًّ

ح -وجود النفايات ال�سائلة والزيوت القابلة لال�شتعال على �أر�ضيات منطقة الت�صنيع.

63

�سبل الوقاية من احلريق:

 -1التفتي�ش والفح�ص الدوري لأماكن العمل� ،إذ يعترب التفتي�ش بطريقة دورية على مواقع العمل
ولو كانت م�صممة �ضد احلرائق والوقاية منها من اهم الإجراءات الوقائية �ضد احلرائق.

 -2و�ضع نظام امان باملباين وذلك كرتكيب عدد من طفايات احلريق لأكرث من مكان باملبنى
وو�ضع �إر�شادات لل�سالمة العامة وااللتزام بها للحد من خطر ن�شوب احلرائق.

 -3تركيب نظام الإنذار (الأتوماتيكي) يف املباين .حيث تعمل �أجهزة الإنذار (الأتوماتيكية)
حال وقوع حريق على اخت�صار الفرتة الزمنية بني حلظة وقوع احلريق وحلظة اكت�شافه ،ما

ثم تقليل
يف�سح املجال امام �رسعة التدخل وفعالية عمليات املكافحة وال�سيطرة عليه ومن ّ
حجم اخل�سائر الناجمة عنه.

اإلثراء والتوسع

بالرج��وع �إل��ى الإنرتنت اكت��ب بحث ًا عن

احد احلرائق الذي حدث يف �إحدى مناطق

اململكة الأردنية الها�شمية مو�ضح ًا �أ�سبابه
واخل�سائر الناجمة عنه ب�شكل تف�صيلي.
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التقويم

عرف احلريق.
ّ - 1
 - 2و�ضح �سبل الوقاية من احلريق.
 - 3اذكر عنا�رص احلريق.

سا
خام ً

أنظمة مكافحة الحريق

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف �أنظمة مكافحة احلريق.

• ُي�ص ّنف �أنواع احلرائق ح�سب الت�صنيف الأردين.

انظر وتساءل
تب��د أ� احلرائق ع��ادة على نط��اق �ضيق
لأن معظمه��ا ين�ش���أ م��ن م�ست�صغ��ر

ال�رشر ب�سب��ب �إهم��ال يف �إتباع طرق
الوقاي��ة من احلرائ��ق ولكنه��ا �رسعان

م��ا تنت�رش �إذا مل ُيب��ادر ب�إطفائها مخلفة
خ�سائ��ر ومخاطر فادح��ة يف الأرواح

واملمتلكات واملن�ش���آت  ،وبالنظر �إلى
ال�ش��كل ( )2-14الذي ميثل �صورة

ال�شكل ( )2-14

لقي��ام كوادر الدفاع املدين بعملية �إطفاء لأحد احلرائق الذي حدث يف ثغرة ع�صفور مبحافظة

جر�ش فهل �س�ألت نف�سك ما �أ�سباب حدوث هذه احلرائق؟
استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة �أنواع املعدات والأنظمة امل�ستخدمة يف مكافحة احلريق ،و�أنواع
احلرائق ح�سب الت�صنيف العاملي الذي نتبعه يف الأردن.
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اقرأ وتعلم

�أنظمة �إطفاء احلريق :هناك عدة �أنواع من �أنظمة �إطفاء احلريق ،من �أهمها:

 -1نظام الر�ش الآيل باملياه وفيه ُي�ش ّغل ال�شبكة �أو �أي جزء منها بفعل احلرارة الناجتة عن احلريق
فيندفع املاء على منطقة احلريق بغر�ض ال�سيطرة عليه و�إخماده.

� -2أنابيب الإطفاء الرئي�سة ال�صاعدة اجلافة والرطبة :وهي �أنابيب معدنية را�سية تركب بطول
املبنى وتزود مبخارج حنفيات احلريق بجميع طوابق املبنى وتق�سم �إلى نوعني هما:

�أ -الأنابيب اجلافة وت�ستخدم يف املباين التي ي�صل ارتفاعها الى 12م.

ب -الأنابيب الرطبة :التي ت�صل مبا�رشة مب�صدر مائي ذي �ضغط عالٍ وتركب باملباين التي
ي�صل ارتفاعها الى  60م ف�أكرث.

 -3نظام طفايات احلريق اليدوية و�سنتحدث عنها يف الدر�س الالحق.

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

 -5نظام الر�ش الآيل بالغاز :وي�ستخدم ملعاجلة حريق �أجهزة احلوا�سيب واملعدات الكهربائية بحيث
ال يحدث تلف ًا بالتجهيزات وال ت�شكل خطراً على البيئة وال�صحة العامة.

�أنواع �أنظمة �إنذار احلريق ( كوا�شف احلريق) :

 - 1كا�شف الدخان :وي�ستخدم يف املمرات والغرف.
 - 2كا�شف احلرارة :وي�ستخدم يف املطابخ.

 - 3كا�شف الدخان واحلرارة مع ًا :وي�ستخدم يف غرف الكهرباء والتكييف والأماكن التي فيها
ماكينات.

 - 4كا�شف الغاز  :وي�ستخدم يف �أماكن الغازات.

 - 5كا�رس �إنذار احلريق :ي�ستخدم يف املداخل وال�سالمل.

ت�صنيف احلــرائق CLASSIFICATION OF FIRE

ق�سم
ت�صنيف احلرائق يف الأردن يتوافق مع الت�صنيف احلديث الذي اتفقت عليه الدول الأوربية و ُي ّ

احلرائق �إلى �أربعة �أنواع هي:
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 -1حرائق النوع الأول ()CLASS (A) FIRES
وهى التي تن�ش�أ يف املواد ال�صلبة التي تكون غالب ًا ذات طبيعة ع�ضوية (مركبات الكربون)

كالورق واخل�شب والأقم�شة وغريها من الألياف النباتية وهى عادة حترتق على هيئة جمرات
متوهجة  ،وتتميز ب�أن غالبية هذه املواد م�سامية وي�سهل عليها �أن تت�رشب املاء مبا ي�ؤثر على

عد املاء �أكرث الو�سائل مالئمة لإطفاء هذا النوع من احلرائق .
تربيدها من الداخل لذلك ُي ّ
 -2حرائق النوع الثاين ()CLASS (B) FIRES

وه��ى احلرائ��ق الت��ي حت��دث بال�سوائ��ل �أو امل��واد املن�صه��رة القابل��ة لال�شتع��ال .ولتحدي��د
�أن�س��ب م��واد لإطف��اء ه��ذه احلرائق ميك��ن تق�سي��م ال�سوائ��ل القابل��ة لاللتهاب �إل��ى نوعني:
– �سوائل قابلة للذوبان �أو االمتزاج يف املاء .
– �سوائل غري قابلة للذوبان مع املاء .
وعلى �ضوء ذلك ميكن حتديد نوعية الو�سيط الإطفائي املنا�سب ،ويت�ضمن ذلك ر�شا�شات املياه

�أو الرغاوى �أو �أبخرة الهالوجينات �أو ثاين �أك�سيد الكربون �أو امل�ساحيق الكيميائية اجلافة .
 -3حرائق النوع الثالث ()CLASS (C)FIRES

وهى حرائق الغازات القابلة لال�شتعال وت�شمل الغازات البرتولية امل�سالة كالربوبان والبيوتان
وت�ستخدم الرغاوى وامل�ساحيق الكيميائية اجلافة ملواجهة حرائق الغازات يف حالة ال�سيولة عند
أي�ضا ر�شا�شات املياه لأغرا�ض تربيد عبوات الغاز.
ت�رسبها على الأر�ض وت�ستخدم � ً

 - 4حرائق النوع الرابع ()CLASS (D) FIRES
وهى احلرائق التي حتدث باملعادن  ،وال ت�ستخـدم املياه لعدم فاعليتها لأن ا�ستخدامها له

مخاطر ،كذلك احلال عند ا�ستخدام غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أو امل�ساحيق الكيميائية اجلافة

على البيكربونات وي�ستخدم عادة م�سحوق اجلرافيت �أو بودرة التلك �أو الرمل اجلاف �أو �أنواع

�أخرى من امل�ساحيق الكيميائية اجلافة ،لإطفاء هذا النوع من احلرائق.
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حرائق التجهيزات الكهربائية
طبق ًا للت�صنيف احلديث لأنواع احلرائق مل يخ�ص�ص نوع م�ستقل حلرائق الكهرباء ويعزى ذلك �إلى
�أن احلرائق التي تبد أ� ب�سبب التجهيزات الكهربائية ف�إنها يف الواقع تن� أش� مبواد تعترب حرائق من النوع

الأول �أو الثاين .ويجب ملواجهة حرائق التجهيزات الكهربائية �إتباع ما ي�أتي:
 -ف�صل التيار الكهربائي قبل �إجراء عملية الإطفاء .

 -ا�ستخدام و�سائل الإطفاء التي تتنا�سب مع نوعية املواد امل�شتعلة فيها النار.

يف حال تعذر ف�صــل التيار الكهربائي �أو عــدم التيقن من ذلك فت�ستخدم مواد الإطفـاء التي

لي�ست لها خا�صية التو�صيل الكهربائي و�أي�ض ًا ينبغي مراعاة عـدم الت�أثري ال�ضـار على التجهيزات

فهذه املواد تت�ضمن �أبخرة الهالوجينات وامل�ساحيق الكيميائية اجلافة وثاين �أك�سيد الكربون.
اإلثراء والتوسع

التقويم

بالرجوع الى احد املراجع الإلكرتونية

 - 1اذكر ثالثة من �أنواع �أنظمة مكافحة

و�ضح طرق �إطفاء احلريق.

احلريق.

 - 2ما الفرق بني �أنظمة �إنذار احلريق
و�أنظمة مكافحة احلريق؟

 - 3تُ�ص ّنف احلرائق �إلى عدة �أنواع .اذكر
�أربعة منها مع ذكر طريقة �إطفاء كل
نوع.
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سا
ساد ً

طفايات الحريق

النتاجات الخاصة للدرس

• يذكر �أنواع طفايات احلريق وجماالت ا�ستخداماتها.
• يو�ضح طريقة تطبيق مترين على �إطفاء احلريق.

انظر وتساءل
من خالل م�شاهدتك اليومية لطفايات احلريق املنت�رشة يف

الأماكن املختلفة من مدر�ستك ،ماذا تعرف عن �أنواع هذه

الطفايات وبالنظر لل�شكل ( )2-15ماذا تعرف عن مكونات
طفايات احلريق؟

ال�شكل ( )2-15

استكشف

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة انواع طفايات احلريق ومكوناتها وجماالت ا�ستخداماتها ؟
اقرأ وتعلم

يو�ضح ال�شكل ( )2-16بع�ض �أنواع الطفايات
واحلرائق التي ت ُْطفئها؟
خطوات ا�ستخدام طفاية احلريق

لإخماد النار ينبغي اتباع تقنية ()PASS

مكون من احلروف الأولى
و�إ�سم هذه التقنية
ّ
للخطوات الواجب القيام بها لت�شغيل طفاية
احلريق ،واخلطوات هي:

ال�شكل ()2-16
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� -1سحب الدبو�س ( :)pin Pullبداي ًة
ي�سحب الدبو�س املوجود يف اجلزء
العلوي من طفاية احلريق بهدف ك�رس

القفل ،ثم يجب الت�أكد من �أن الطفاية
تعمل من خالل اختبارها ملعرفة املدى

الذي ينت�رش فيه التيار.

 -2ت�صويب الهدف ( )Aimالوقوف يف
مكان �آمن  ،وعلى بعد م�سافة �آمنة من
احلريق وت�صويب منفذ �أو فتحة الطفاية

نحو قاعدة النار.

ال�شكل ()2-17

� -3ضغط املقب�ض (� :)Squeezeضغط املقاب�ض مع ًا لإخراج محتوى طفاية احلريق.

� -4إزاحة الفوهة (� :)Sweepإزاحة فوهة الطفاية من جانب �إلى �آخر عند االقرتاب من احلريق
مع احلر�ص على ت�صويبها نحو قاعدة النار بالتحديد انظر ال�شكل ( )2-17
اإلثراء والتوسع

التقويم

بالتع��اون م��ع مديري��ة الدف��اع املدين يف

- 1اذكر �أربعة �أنواع من طفايات احلريق

ومب�شارك��ة املعل��م ق��م �أن��ت وزم�لا�ؤك

- 2اذكر خطوات ا�ستخدام طفاية احلريق.

منطقت��ك ،وب�إ��شراف مبا��شر م��ن قبلهم،
بامل�شاركة بتطبيق عملي لإطفاء حريق.

مع جماالت ا�ستخدامها.

 - 3هل قمت بامل�شاركة يف �إطفاء حريق؟
�إذا كانت الإجابة نعم فاكتب ما قمت
به وما �شعورك؟
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ساب ًعا

اإلسعافات األولية

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهوم الإ�سعافات الأولية و�أهميتها .
• يتعرف �أولويات الإ�سعاف الأويل .

• يعدد املكونات الأ�سا�سية حلقيبة الإ�سعافات الأولية .

انظر وتساءل
قال تعالى} :

٢-٢

{ �صدق اهلل
()1

SAFETY
FIRST

٢-١٨

العظيم .بالنظر لل�شكل (  ) 2 – 18ف�إن للوقت قيمة كبرية،
خا�ص ًة حني ي�صبح الفرق بني احلياة واملوت ب�ضع دقائق ورمبا
٢-٢٢

٢-٢٣

ثوانٍ  .و�أ�صبح جمال الإ�سعافات الأولية من ال�رضوري واملهم يف

٢-٢٥

ال�شكل ( )2-18

ثقافة احلياة .فما مفهوم الإ�سعافات الأولية ؟ وما �أهميتها ؟
استكشف

٢-٢٦

الإ�سعافات الأولية � ،أهمية الإ�سعافات الأولية  ،حقيبة الإ�سعافات الأولية .
ن�شاط  :ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة معنى العبارات ال�سابقة .
اقرأ وتعلم

 - 1الإ�سعاف الأويل ()First Aid

هو كل م�ساعدة تقدم �إلى م�صاب من امل�سعف منذ حلظة �إ�صابته حلني و�صوله �إلى الرعاية الطبية

املخت�صة ،وذلك با�ستعمال املواد والإمكانيات املتوفرة.
� - 2أهمية الإ�سعاف الأويل:

�أ � -إنقاذ احلياة.

ب -منع تدهور حالة امل�صاب ال�صحية.
(� )1سورة املائدة ،الآية 32
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جـ  -امل�ساعدة على ال�شفاء.

د  -الوقاية من �إ�صابات ا�ضافية.
� - 3أولويات الإ�سعاف الأويل:

أ�  -املبا�رشة بالإ�سعاف الأويل دون ت�أخري �أو تردد �إنقا ًذا للحياة.
ب  -ال تهمل ا�سعاف �أية ا�صابه مهما كانت ب�سيطة.

جـ � -أ�سعف الأهم قبل املهم ،وحافظ على رباطة اجل�أ�ش حيث تعطى الأولوية �إلى احلاالت التالية:
 - 1توقف التنف�س.
 - 2الإغماء.
 - 3النزف.

و�شخ�ص نوع اال�صابة لكي تنفذ الطرق الإ�سعافية ال�صحيحة.
د -افح�ص املري�ض ّ
هـ -ب ّلغ �أقرب مركز طبي لنقل امل�صاب وت�سهيل مهمة عالجه ب�رسعة.
 - 4املكونات الأ�سا�سية حلقيبة الإ�سعافات الأولية:

بالنظر �إلى ال�شكل ( )2 – 19ف�إن حقيبة الإ�سعافات الأولية �أو �صندوقها يحتويان على الآتي:

�أ  -ال�ضمادات :مثل القطن ،ال�شا�ش� ،أربطة ،بال�سرت ،م�شد �ضاغط
لإيقاف النزف ،وت�ضميد اجلروح وتثبيت الك�سور.

ب �-أدوات الت�ضميد ،مثل :مق�ص �صغري ،دبابي�س ،ملقط ،قطارة
طبية ،ميزان حرارة ،ك�أ�س لغ�سيل العني  ،قفازات طبية.

جـ -املعقمات و املطهرات :مثل اليود ،الكحول الطبي ،الن�شادر.

د -محلول هيدوك�سيد الأمونيوم  1%ي�ستعمل يف حاالت
الإغماء.

هـ  -مراهم للحروق وم�ضادات حيوية.
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ال�شكل ()2-19

اإلثراء والتوسع

ابحث عن املزيد من �أولويات الإ�سعافات
الأولية .

التقويم

 - 1ما املق�صود مبا ي�أتي:

�أ -الإ�سعاف الأويل.

ب -حقيبة الإ�سعاف.

 - 2اذكر �أولويات الإ�سعاف الأويل.

 - 3وهل �شاهدت �إ�سعاف �أحد امل�صابني

وهل �ساهمت ب�إ�سعافه؟ �صف �شعورك.
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ثامنًا

اإلسعافات األولية

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف اجراءات الإ�سعافات الأولية لكل من احلاالت االتية:

•اجلروح ،الك�سور ،الإنعا�ش القلبي والرئوي ،احلروق ،ال�صدمة الكهربائية.

انظر وتساءل
�إن الإ�سعافات الأولية ثقافة يجب على اجلميع
تعلمها .وكما �أنها لي�ست حكراً على �أحد وال

ت�شرتط التخ�ص�ص الطبي فيها  ،و بالنظر �إلى ال�شكل
( )2–20فما احلاالت التي حتتاج �إلى الإ�سعاف
الأويل ؟ وما كيفية التعامل مع كل حالة من هذه

احلاالت ؟

ال�شكل ()2-20

استكشف

اجل��روح ،الك�س��ور ،االنتعا���ش القلب��ي ،احل��روق ،ال�صدمة
الكهربائية.

ن�شاط :ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة املفاهيم ال�سابقة.
اقرأ وتعلم

ال�شكل ()2-21

 - 1الإ�سعافات الأولية للجروح ()Wounds First Aids

اجلروح وهي متزق ي�صيب �أن�سجة اجل�سم نتيجة �إ�صابة ،ما ي�ؤدي �إلى هروب الدم من الأوعية

الدموية �إلى اخلارج ،كما ترى يف ال�شكل ( )2 – 21وتق�سم اجلروح بالن�سبة النك�شافها

للمحيط اخلارجي �إلى ق�سمني هما :

�أ– اجلروح املغلقة :وهي التي ت�صيب الأن�سجة والأع�ضاء الداخلية دون حدوث متزق ظاهر باجللد،
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وتعالج من قبل االخت�صا�صيني .

٢-٢٣

٢-٢٢

ب– اجلروح املفتوحة  :وهي اجلروح التي يكون فيها اجللد

مفتوح ًا وبتما�س مع املحيط اخلارجي ،وتكون معر�ضة

للجراثيم و الأو�ساخ ومن ثم االلتهابات ،وبالنظر لل�شكل
( )2 – 22ن�شاهد �أنواع تلك اجلروح ومنها:

٢-٢٦

ال�شكل ()2 – 22

 - 1ال�سحجات و الت�سلخات واخلدو�ش وهي ك�شط يف الب�رشة قد ي�صل �إلى النزف نتيجة احتكاك
اجللد بج�سم خ�شن مثل اجلدار ،ويكون النزف يف هذه اجلروح قليلاً ولكن احتمال التلوث
و االلتهابات فيها كبري .ويتم �إ�سعافه بتنظيف اجلرح مبعقم ت�ضميد املنطقة امل�صابة ملنع حدوث
االلتهاب.

 - 2اجلروح القطعية وتنتج عن قطع الأن�سجة ب�أداة حادة كال�سكني  ،الزجاج  ،امل�رشط  .ويت�صف
بحافتيه النظيفتني وقلة التلوث وقد ي�صاحبها قطع يف الأع�صاب �أو الأوعية الدموية �أو الأوتار
الع�ضلية .ويتم �إ�سعافه بتعقيم اجلرح وتغطيته ب�ضمادة معقمة ،و�إذا كان اجلرح نازف ًا وي�ضغط

فوق ال�ضمادة لوقف النزيف ومن ثم تو�صيل امل�صاب �إلى �أقرب مركز �صحي.

 - 3اجلروح التهتكية وتنتج عن اال�صابة ب�أداة حادة وتت�صف بحوافها غري املنتظمة  ،وقد يكون
النزيف غزيراً ،وتلف الأن�سجة �أكرب مما يف اجلروح القطعية ،ولكن احتمال تلوثها يكون

�أكرب .ويكون ا�سعافه بتنظيف اجلرح وتعقيمه من الأو�ساخ ،وتقريب �أطراف اجلرح املتهتك

وو�ضع �ضمادة معقمة و تثبيتها برباط ،وو�ضع الطرف املجروح على جبرية وتثبيتها  ،فقد
يكون مك�سوراً ومن ثم تو�صيل امل�صاب �إلى �أقرب رعاية طبية .

 - 4اجلروح الواخزة وهي ناجتة عن اال�صابة ب�أداة مدببة مثل امل�سامري والدبابي�س واخلناجر ،يكون
النزف فيها قلي ً
ولكن خطر التلوث وااللتهابات يف بع�ضها كبري .ويتم �إ�سعافه بتنظيف
ال
ْ
املنطقة امل�صابة واذا كان اجلرح نافذاً ن�ؤمن و�صوله �إلى �أقرب رعاية طبية .

را�ضه كالع�صي �أو احلديد �أو احلجارة وتت�صف بعدم
 - 5اجلروح الر�ضية و�سببها ا�ستعمال �أداة ّ
انتظام حافة اجلرح وتعر�ضها للتلوث والأو�ساخ .ويكون �إ�سعافه بتنظيف اجلرح مبحلول
ملحي دافئ وو�ضع الكمادات الباردة فوق اجلرح ومن ثم تغطية اجلرح ب�شا�ش معقم.
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 - 6اجلروح البرتية وتنتج عن الآالت الدوارة  ،وت�ؤدي �إلى برت جزء من اجل�سم كلي ًا �أو جزئي ًا .
ويكون ا�سعافه بتعقيم اجلزء امل�صاب وو�ضع �ضمادة عليه و�أخذ اجلزء املبتور ،والذهاب �إلى

�أقرب رعاية �صحية .

 -2الإ�سعافات الأولية للك�سور ()Fractures First Aids

وهو انف�صال فجائي يف متا�سك الن�سيج العظمي م�سبب ًا تغرياً يف �شكل العظم وا�ستمراريته ،نتيجة
٢-٢
ال�شكل ()2 – 23
قوة خارجية تقع على العظم فتك�رسه .ويظهر هذا يف SAFETY

 -الأعرا�ض والعالمات ال�رسيرية للك�سور:

٢-١٨

FIRST

�أ � -أمل يف منطقة الك�رس ،وبالأخ�ص عند حتريك الع�ضو.

ب  -انحناء �أو التواء �أو ق�رص يف الطرف املك�سور.

جـ -وجود ورم حول الك�رس  ،وتغري لون اجللد نتيجة لتجمع الدم حتته.
٢-٢٢

د  -اختالف �شكل الطرف املك�سور مقارنة بالطرف ال�سليم.

٢-٢٥

٢-٢٣

� -3إ�سعاف الك�سور ويتم على النحو التايل:

�أ  -الت�أكد من �سالمة املجرى الهوائي و �إزالة ما يعوق التنف�س.
ب � -إ�سعاف النزف بالو�سائل املتوفرة.
جـ  -ت�ضميد اجلروح وتغطيتها.

ال�شكل ()2 –23

٢-٢٦
املك�سور باجلبائر املنا�سبة واملتوفرة.
د  -تثبيت الطرف

 -4الإ�سعافات الأولية للإنعا�ش القلبي والرئوي First aid for CPR

وهي عملية مزدوجة يقوم امل�سعف فيهما ب�إنعا�ش الرئة والقلب.
ويحدث �إنعا�ش الرئة من خالل �إي�صال �إليها الهواء والأك�سجني اليها
عن طريق التنف�س ال�صناعي ،يتم �إنعا�ش القلب عن طريق ال�ضغط
اليدوي على منطقة القلب للم�صاب ليتم �ضخ الدم �إلى الأجزاء

احليوية من ج�سم امل�صاب كما هو ظاهر يف ال�شكل ()2 –24
 -5الإ�سعافات الأولية للحروق Burns First Aids

ال�شكل ()2 –24

احلرق هو تلف الن�سيج اجللدي والأن�سجة الأخرى التي حتته ب�سبب احلرارة العالية �أو املواد
76

٢-٢٥

الكيميائية .كما يف ال�شكل ( )2 – 25ويتم ا�سعافه

٢-٢٢

ب�إخماد النار يف املالب�س امل�شتعلة للم�صاب ولفه
بغطاء وطرحه �أر�ض ًا وغمر املنطقة املحروقة باملاء

البارد ،وكذلك بعدم نزع املالب�س املحرتقة وازالة
�أي �شئ ي�ضيق الع�ضو املحرتق كالأ�ساور وال�ساعات
م�ستلقيا
والأحذية قبل �أن يتورم الع�ضو وندع امل�صاب
ً
وعدم ال�شكل ( )2– 25فق�أ فقاقيع احلروق ،وعدم

ا�ستعمال �أي محلول �أو مرهم يف املنطقة بل تغطى
بال�شا�ش املعقم وتربط بال�ضمادات ،وال ب�أ�س من

ال�شكل ()2 – 25

اعطاء املري�ض القليل من املاء البارد عدة مرات  ،ومن ثم نقل امل�صاب �إلى �أقرب رعاية �صحية.
 -6الإ�سعافات الأولية لل�صدمة الكهربائية

٢-٢٦نتيجة مالم�سته م�صدر التيار الكهربائي ،كما يف
وهي اال�صابة الناجتة عن مرور التيار داخل اجل�سم
ال�شكل ( .)2 – 26ويتم ا�سعافه عن طريق
ف�صل التيار الكهربائي من م�صدره �أو دفع

امل�صاب با�ستعمال ج�سم عازل كاخل�شب

اجلاف وعدم مل�س امل�صاب حتى ال ي�ؤدي

�إلى ا�صابتك و�إجراء التنف�س اال�صطناعي �أو
تدليك القلب اذا لزم ،و�إ�سعاف.

احلروق ح�سب ما تعلمت من قبل وتو�صيل

امل�صاب �إلى �أقرب رعاية �صحية .

ال�شكل ()2 – 26
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التقويم

اإلثراء والتوسع

 -ابحث عرب الإنرتنت عن �أكرث الك�سور

 - 1ما املق�صود مبا ي�أتي :

 -اكتب عن اال�سعافات الأولية للنزيف

 - 2عدد �أنواع اجلروح املفتوحة.

�شيوع ًا يف ال�صناعة .
مفهومه و�أنواعه .

�أ  -اجلرح .

ب  -احلرق

 - 3و�ضح طريقة الإ�سعاف الأويل للإنعا�ش
القلبي والرئوي.

� - 4شخ�ص تعر�ض للإغماء ،ما الإ�سعافات

الأولية التي يجب عليك القيام بها
ملحاولة �إنقاذه؟
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التقومي الذاتي
�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن:
الرقم
1
2
3
4

معايري االداء

ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

كبري

جيد

متو�سط

قليل

�أذكر �أنواع معدات الوقاية ال�شخ�صية.
�أعدد ا�ستخدامات و�سائل الوقاية ال�شخ�صية (خوذة الر�أ�س،
الكمامات ،مالب�س العمل.)....،
�أو�ضح �أهمية االلتزام با�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية
للتخفيف من �شدة �إ�صابة العمل.
ميز بني معدات الوقاية ال�شخ�صية الواجب ا�ستخدامها يف
أُ� ّ
امل�شاغل.

6

�أذكر �أهمية ال�صيانة ب�أنواعها يف الوقاية من احلوادث.

7

�أعرف مفهوم احلريق واذكر عنا�رصه الأ�سا�سية

8

�أ�ستطيع ا�ستخدام معدات �إطفاء احلريق.

9

م�ؤ�رشات الأداء

�أعرف ت�صنيف احلرائق و�أنظمة مكافحتها ح�سب
املوا�صفات الأردنية.

10

�أذكر �أنواع طفايات احلريق اليدوية وا�ستخداماتها.

11

�أعرف مفهوم و�أولويات الإ�سعافات الأولية و�أهميتها.

12

�أُعدد املكونات الأ�سا�سية حلقيبة الإ�سعافات الأولية.
�أعرف �إجراءات الإ�سعافات الأولية لكل من احلاالت الآتية:

13

اجلروح ،الك�سور ،الإنعا�ش القلبي والرئوي ،احلروق،
وال�صدمة الكهربائية.
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الفصل الدراسي الثاني

3
الوحدة الثالثة

العمل وقطاعاته وأخالقياته
وفرص التوظيف

• المعرف��ة بالقواني��ن والتش��ريعات واألنظم��ة والتعليم��ات الناظمة
للعم��ل بين صاحب العم��ل والعامل تضمن ح��ق كل منهما وتفصل
بالنزاع��ات ف��ي ما بينهم��ا في ح��ال حدوثها فماذا تع��رف عن قانون
العم��ل والعم��ال األردني ونظام الخدم��ة المدنية؟ وقان��ون الضمان
االجتماعي؟
•االتص��ال والتواص��ل واس��تخدام تكنولوجي��ا المعلوم��ات وتحدي��ث
البيانات من أهم عوامل تس��ويق الذات عن��د التقدم للوظائف فماذا
تعرف عن معايير كتابة السيرة الذاتية الناجحة؟
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قادراً على �أن :
 -يتعرف �إلى قطاعات العمل املختلفة و�أنظمتها.

 يتعرف �إلى حقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي وقانون العمل. مييز بني املفاهيم التي تتعلق بالعمل  ،مثل املهنة والوظيفة واحلرفة. -يتعرف �إلى التو�صيف الأردين للمهن.

 -يحدد امل�ستويات املهنية وكيفية االختيار املهني.

 -يدرك مفهوم ال�سلوك الوظيفي ،معايري والقواعد التي تنظمه.

 -يتعرف �إلى �أخالقيات 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 �إلى مفهوم البطالة ،ويعدد �أنواعها.

 يتعرف �إلى طرائق احل�صول على معلومات �سوق العمل ،والبحث عن الوظيفة. يتعرف �إلى مفهوم ت�سويق الذات. -يذكر �أ�ساليب تطوير الذات.

 يقدر �أهمية التدريب واكت�ساب اخلربات ،يف رفع �سوية الأداء وانعكا�سه على تطويرالذات.

 يتعرف �إلى مفهوم االت�صاالت الوظيفية و�أهميتها. يتعرف �إلى مفهوم ال�سرية الذاتية. -يعد وثيقة ال�سرية الذاتية.

 يتعرف �إلى مفهوم التقارير الفنية. -يعد التقارير الفنية.
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أوالً

قطاعات العمل وحقوق العامل

النتاجات الخاصة للدرس

•يتعرف �إلى قطاعات العمل املختلفة و�أنظمتها.

•يتعرف �إلى حقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي وقانون العمل.

انظر وتساءل
يف �أردننا احلبيب يعترب العمل حقًا للمواطن ويكون

هذا العمل �ضمن قطاعني رئي�سني ح�سب الأنظمة
والقوانني التي ت�ضبطهما.

وبالنظر �إلى ال�شكل ( )3 – 1فما هما القطاعان

الرئي�سان؟

ال�شكل ()3 – 1

استكشف

القطاع العام والقطاع اخلا�ص .

ن�شاط  :ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة العبارتني ال�سابقتني و�ضع �أمثلة عليها .
اقرأ وتعلم

 -1القطاع العام ( قطاع احلكومي ) GOVERN)MENT

:)SECTOR

يتكون من الوزارات و امل�ؤ�س�سات و الدوائر التي متتلكها

احلكومة ،

كما يف ال�شكل املجاور ( )3 - 2حيث يخ�ضع العاملون

ال�شكل املجاور ()3 - 2
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فيها �إلى نظام اخلدمة املدنية و قانون ال�ضمان االجتماعي،
وبنا ًء عليه �سنتعرف على - :

�أ  -نظام اخلدمة املدنية

وهو نظام يتولى تنظيم كل ما يتعلق بالوظيفة العامة من
تخطيط للموارد الب�رشية  ،وت�صنيف الوظائف ،وفئات

ال�شكل ( ) 3 – 3

ودرجات املوظفني وحتديد الرواتب  ،وو�ضع قواعد ال�سلوك الوظيفي وهو امل�رشف على النظام
يف القطاع احلكومي .انظر ال�شكل ( .) 3 – 3

ب  -قانون ال�ضمان االجتماعي

وهو القانون الذي وجد من �أجل تنفيذ الأحكام التي
توفر حياة كرمية للمواطن و�أفراد �أ�رسته بتخ�صي�ص راتب

تقاعدي له �أو لأفراد �أ�رسته عند ا�ستحقاقه �إما ببلوغ ال�سن

التقاعدي و�إما لعجزه �أو مر�ضه �أو وفاته وكذلك دعمه
لعمال املياومة و املتعطلني عن العمل ب�رصف راتب بدل

تعطل يف احلاالت الطارئة مثل جائحة كورونا  .انظر
ال�شكل ( .) 3 - 4

ال�شكل ( ) 3 – 4

ال�ضمان االجتماعي

حقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي  :ومن �أهم هذه احلقوق الآتي:

 - 1الأجر هو البدل لقاء العمل وتطبيقه كما هو مذكور يف عقد العمل .

�صحيا و�آم ًنا .
� - 2أن يكون محيط العمل
ًّ

 - 3احل�صول على االجازات ال�سنوية واملر�ضية واال�ستثنائية .
 - 4الت�أمني ال�صحي وال�ضمان االجتماعي .

 - 5احل�صول على الأجر الإ�ضايف مقابل �أي عمل �إ�ضايف .

 - 6ح�صول املر�أة املتزوجة العاملة على �إجازة �أمومة ب�أجر كامل .
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 - 2القطاع اخلا�ص (:)PRIVET SECTOR

هو قطاع يت�شكل من جميع امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية التي ميتلكها �أفراد �أو جمموعات من
امل�ساهمني  ،ولي�ست جزءاً من القطاع العام وتخ�ضع لقانون ال�ضمان االجتماعي والتي تتولى

وزارة العمل القيام بالرقابة واملتابعة وتطبيق الأحكام املتعلقة به.
اإلثراء والتوسع

و�ضح الفرق بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص .
بالرجوع �إلى �أحد محركات البحث ّ

اخلرائط املفاهيمية :

القطاعات الرئي�سة
القطاع العام
الوزارات امل�ؤ�س�سات
احلكومية احلكومية

القطاع اخلا�ص
الدوائر

احلكومية

ال�رشكات
اخلا�صة

امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة

امل�شاريع
اخلا�صة

التقويم

1ـ و�ضح املق�صود بالقطاع العام ،والقطاع اخلا�ص.

 2ـ ما حقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي؟
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ثانيًا

مفهوم المهنة والوظيفة والحرفة والتوصيف المهني :

النتاجات الخاصة للدرس

• مييز بني املفاهيم التي تتعلق بالعمل مثل املهنة ،الوظيفة واحلرفة.
• يتعرف �إلى التو�صيف الأردين للمهن.

• يحدد امل�ستويات املهنية وكيفية االختيار املهني.

انظر وتساءل
قال تعالى(:

�صدق اهلل العظيم.

)

()1

العمل  :هو اجلهد اجل�سدي الذي يقوم به الإن�سان من

�أجل حتقيق هدف معني يعود عليه بالنفع .وهو حجر

الأ�سا�س يف حياة املجتمع وتطوره ،ي�سهم يف تطوير

ال�شكل ()3–5

�شخ�صية الفرد ومعرفته  .وبالنظر �إلى ال�صورة التعبريية التي متثل ال�شكل ( )3–5ما الفرق

بني املهنة ،الوظيفة واحلرفة ؟
استكشف

املهنة وتو�صيفها والوظيفة واحلرفة .

ناق�ش مع زمالئك مفهوم العبارات ال�سابقة مع و�ضع

�أمثلة عليها ،وما الفرق بينها؟
اقرأ وتعلم

املفاهيم التي تتعلق بالعمل:

االخت�صا�صي
الفني
العامل املهني
العامل املاهر
العامل محدود املهارات
ال�شكل()3 - 6

 -1مفهوم املهنة  :هي ممار�سة العمل مبعارف ومهارات جمة ،نظرية وعملية تكت�سب عن طريق
التعليم الر�سمي واخلربة وتعربعن نوع العمل الذي يرغب ال�شخ�ص يف ممار�سته .

(�( )1سورة التوبة ،الآية .)105
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�رشوط املهنة:

�أ -االعرتاف االجتماعي باملهنة واهميتها وحيويتها للمجتمع ،فاملجتمعات املختلفة اعرتفت
بالطب والهند�سة واملحاماة بو�صفها مه ًنا وتتعامل مع ممار�سيها بو�صفهم مهنيني يقدمون

اخلدمات بالغة االهمية واحليوية للمجتمع ،بحيث يحدث خلل خطري يف املجتمع اذا
تدهورت هذه املهن.

ب -النظرية الفكرية :لكل مهنة �إطار نظري ،فالطب يعتمد على علوم جتريبية مثل الت�رشيح،
واملهند�س يعتمد على علوم فيزيائية وريا�ضية ،واملحامي يعتمد على علوم القانون وقيم احلق.

جـ -املهارات اخلا�صة باملهنة :لكل مهنة مهارات خا�صة بها ،يعد �صاحبها م�سبقًا قبل ممار�سة
طبيبا ،ثم يخ�ضع لتدريب عملي
العمل ،فالطبيب يتقن املهارات الطبية قبل تخرجه بو�صفه ً
حتت �إ�رشاف ممار�سني مخت�صني ملدة �سنة على الأقل ،وال ميار�س �أعماله �إال �إذا تدرب وح�صل

على رخ�صة مزاولة املهنة من النقابة التي ينتمي �إليها ،وكذلك املهند�س واملحامي و�سائر املهن.

د -وجود ميثاق �أخالقي للمهنة :ميار�س �أ�صحاب املهن مهامهم ملتزمني مبيثاق �أخالقي مهني.
ومن مواد امليثاق الأخالقي للأطباء�« :أتعهد بعدم �إحلاق الأذى باملري�ض و�أتعهد ب�أن �أحافظ

على �أ�رسار املر�ضى».

وا�ضحا يف هذا املجال ،فاملوظف يبقى موظفًا
هـ -الألقاب املهنية :يبدو الفرق بني املهنة والوظيفة
ً
حتى نهاية خدمته فال يعود بعدها موظفًا .فمن يعمل بوزارة رئي�س ق�سم يفقد وظيفته بعد

محام �سواء
انتهاء خدمته ،لكن �صاحب املهنة يحتفظ بلقبه املهني ،فهو طبيب �أو مهند�س �أو
ٍ
كان يف العمل �أو خارجه .فلي�س هناك مهند�س متقاعد �أو طبيب �سابق ،ولكن هناك وزير
مهنيا،
�سابق �أو مدير �سابق ،لأن هذه وظائف ولي�ست مه ًنا .ان �صاحب املهنة ميتلك ً
لقبا ًّ

ويحتفظ به وي�ستخدمه يف لغة التخاطب واالت�صال اليومي داخل العمل وخارجه ،وهذا ما
حق التم�سك بلقبه املهني.
يعطيه مكانة اجتماعية ،و�إعطاء �صاحبها ّ

طبيبا
و -الرتب املهنية :يتدرج املهني من رتبة �إلى �أخرى ،فالطبيب يبد�أ ب�سنة طبيب امتياز ثم ً
طبيبا ا�ست�شار ًّيًا� .إنها رتب متدرجة يح�صل عليها من ميتلك
طبيبا
ً
اخت�صا�صيا ثم ً
ًًّ
مقيما ثم ً

متطلبات كل رتبة وحتفزه على النمو املهني لأن لكل رتبة امتيازاتها االجتماعية واملالية.
التو�صيف الأردين املهني:
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هو ح�رص الأعمال املهنية والتعرف عليها وتنظيمها يف جمموعات معينة وحتديد م�سمياتها وبيان
املهام والواجبات امل�شمولة وعليه ينق�سم العمال املهنيون �إلى خم�سة م�ستويات ت�سمى م�ستويات

العمل املهني  .ويبني ال�شكل (  )3 – 6هذه امل�ستويات على النحو االتي:

أ�  -االخت�صا�صي  :ميتلك العاملون يف هذا امل�ستوى قدراً عالي ًا من املهارات العلمية و الفنية و
الإ�رشافية والقيادية متكنهم من حتليل العمل ،والتخطيط له ،و�إدارته ،وتقييمه ،وتطويره ،و�إدارة

الأفراد  ،وحل م�شكالت العمل  ،وقراءة الر�سومات و الت�صاميم وفهم املوا�صفات للتجهيزات،

ويكون الإعداد لهذا امل�ستوى يف اجلامعات واملعاهد العليا.

ب  -الفني (التقني)  :ميتلك العاملون هنا مهارات فنية وعملية متعددة و�إدارية متخ�ص�صة متكنهم

من فهم طبيعة الأداء وحتليله ،وحتديد مراحل الإجناز و متابعته و تقييمه  ،ويكون الإعداد لهذا
امل�ستوى يف الكليات اجلامعية املتو�سطة .

ج  -العامل املهني :يو�صف العاملون هنا ب�أن �أعمالهم تتطلب مهارات لت�أدية املهنة واجنازها
على نحو متكامل ،وتت�ضمن هذه املهارات اجلانب العملي واملعلومات الفنية املرتبطة باملهنة

ويكون الإعداد لهذا امل�ستوى يف املعاهد املهنية والدورات.

د  -العامل املاهر :يو�صف العاملون هنا ب�أن �أعمالهم تتطلب مهارات تتعلق بجزء من املهنة ،
ؤ�س�سات التدريب املهني ومواقع
تلقيهم التعليم والتدريب يف م�
٣-٧
وتكت�سب هذ املهارات بعد ٣-٦

العمل وفق برامج معدة خ�صي�ص ًا لهذا اجلانب.
اﻻﺧﺘﺼﺎﴆ

هـ  -العامل ذو املهارات املحدودة :يو�صف العاملون يف هذا
اﻟﻔﻨﻲ

امل�ستوى ب�أن �أعمالهم تتطلب قدراً محدوداً من املهارات
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﻲ

العملية  ،وميكن �إك�سابهم هذه املهارات عن طريق تدريب
اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﳌﺎﻫﺮ حت�صي ً
علميا،
ال
إك�سابها
ق�صري يف موقع العمل ،وال يتطلب �
ًّ
ؤوليات ا�رشافية،
ﻣﺤﺪودم�س�
الفئة �أية
اﳌﻬﺎرات
وال يتحمل العامل �ضمن هذهاﻟﻌﺎﻣﻞ

ال�شكل ()3–7

و�إمنا يعمل بتوجيه فئة مهنية �أعلى منه وب�إ�رشافها.

٣-١١ويلتزم ال�شخ�ص الذي
منظم ي�شمل جمموعة من امل�س�ؤوليات و الواجبات
 -2الوظيفة :هي عمل٣-١٠
ي�ؤديها مبجموعة من االلتزامات املحددة مقابل ح�صوله على جمموعة من املزايا واحلقوق
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 -3احلرفة  :عمل ميار�سه الفرد يحتاج �إلى تدريب و�إعداد �ضمن برنامج محدد (ق�صري �أو متو�سط)
مثل احلداد والنجار وغريها.انظر ال�شكل ()3 - 7
اإلثراء والتوسع

 -ابحث عن العوامل التي ت�ؤثر يف اختيار الفرد ملهنته.

 اذكر العوامل التي ت�ساعد العامل على اال�ستقرار الوظيفي.اخلرائط املفاهيمية :
العمل
الوظيفة

املهنة

احلرفة

التقويم

 )1ما املق�صود مبا يلي :

٣-١١

�أ  -العمل.

جـ  -احلرفة.

ب  -املهنة.

د  -الوظيفة.

٣-١١

 )2اذكر م�ستويات �سلم التو�صيف الأردين املهني.













89

٣-١٤

ثالثًا

مفهوم السلوك الوظيفي وقواعده وأخالقيات العمل

النتاجات الخاصة للدرس

• يدرك مفهوم ال�سلوك الوظيفي ،املعايري والقواعد التي تنظمه.

• يتعرف �إلى �أخالقيات العمل التي يجب التقيد بها يف بيئة العمل.

انظر وتساءل
قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) :
“ �إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه “

�إن االرتقاء بال�سلوك الوظيفي ي�ؤدي �إلى النهو�ض

باملجتمع ،واالرتقاء بالعاملني ب�أ�سلوب ع�رصي متطور

من خالل ممار�سة النزاهة وال�شفافية وا�صالح يف

العمل العام .

وبالنظر لل�شكل ( )3 – 8الذي يظهر غالف كتاب
مدونة قواعد ال�سلوك عن وزارة التطوير القطاع

ال�شكل ()3-8

يف اململكة الأردنية الها�شمية فماذا تعرف عن مفهوم ال�سلوك الوظيفي و�أخالقيات العمل؟

٧

٣-١٦

استكشف

ال�سلوك الوظيفي وقواعده و�أخالقيات العمل.

me

ناق�ش مع زمالءك يف املجموعة مفهوم ال�سلوك الوظيفي واخالقيات
العمل.

اقرأ وتعلم

 - 1ال�سلوك الوظيفي ()Functional Behavior

 ٣-٢١ال�شكل ()3-9

هو �سلوك الفرد يف عمله وما ي�صدر منه من �أفكار و�أقوال و�أعمال وتفاعله مع نظام العمل داخل
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املن�ش�أة  .انظر ال�شكل ()3-9

 - 2املعايري والقواعد التي تنظم ال�سلوك الوظيفي :بد�أت �أخالقيات العمل تتبلور على �صورة معايري
وقواعد تنظم ال�سلوك الوظيفي يف قطاعات العمل اخلا�صة والعامة  ،فتجد �أن امل�ؤ�س�سات ت�ضع

مواثيق للأخالق لتكون د�ستوراً وقاعد ًة لتبني ال�سلوك الإيجابي وال�سلوك ال�سلبي للتعامل داخل
العمل  ،كي ال يف�رس كل موظف �سلوكه ح�سب وجهة نظره و�أهوائه ويكون لزام ًا على العاملني
االلتزام به .وقد �أ�صدر ديوان اخلدمة املدنية مدونة ال�سلوك الوظيفي وهي دليل �إر�شادي يربز

القواعد القانونية ذات ال�صلة بالعمل الذي ي�ؤديه املوظف.
� - 3أخالقيات العمل ()Work Ethics

�أخالقيات العمل وقواعده :هي املبادئ واملثل احلميدة التي يجب �أن يتحلى بها العمال �أثناء
عملهم يف حياتنا .وقد حث الإ�سالم على االلتزام مبكارم الأخالق ون�رش اخلري والإخال�ص يف
العمل لإجناحه مما ينعك�س �إيجاب ًا على املجتمع  .ويبني ال�شكل (  ) 3 – 10بع�ض من �أخالقيات

العمل احلميدة التي يجب االلتزام بها يف العمل:
الإتقان
�أخالقيات
العمل
احلميدة
ال�صرب

ال�صدق

الأمانة

ال�شكل ( ) 3 – 10

�أ  -الإتقان :هوالقيام بالعمل املراد �إجنازه واالنتهاء منه ب�أف�ضل �صورة وعلى �أمت وجه ،ويكون ذلك
ببذل اجلهد ،و البعد عن الرتاخي يف العمل .

ب  -ال�صرب� :أن يتحمل العامل �ضغط العمل و�أال يكون كثري ال�ضجر و�رسيع االنفعال .

جـ  -الأمانة :هي �أن ي�ؤدي العامل عمله ب�إخال�ص ونزاهة ال�صرب الأمانة و املحافظة على الأموال

واملمتلكات للمن�ش�أة وعدم الإ�رساف.

د  -ال�صدق � :أن ميتنع العامل عن الكذب واملراوغة و�أن �أخالقيات العمل يتحرى ال�صدق يف عمله.
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التقويم

اإلثراء والتوسع

 -اعر�ض العوامل التي ت�ؤثر يف �أخالقيات

 )1ما املق�صود مبا ي�أتي :

 -اذكر بع�ض الأخالقيات احلميدة الأخرى

ب � -أخالقيات العمل.

 -ا�ستعن مبكتبة املدر�سة (�إن وجدت) للبحث

د  -الإتقان.

العمل.

يف املجتمع الأردين .

عن �أخالقيات التجارة يف الإ�سالم ،وناق�شها

مع زمالئك ب�إ�رشاف املعلم .
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�أ  -ال�سلوك الوظيفي.
جـ  -ال�صدق.

 )2اذكر بع�ض الأخالقيات احلميدة التي
يجب االلتزام بها يف العمل.

راب ًعا

خصائص الموظف الجديد ومزايا الوظيفة

النتاجات الخاصة للدرس

اخل�صائ�ص التي يبحث ٣-٧
•يعدد ٣-٦
عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد .
اﻻﺧﺘﺼﺎﴆ
يبحث عنها املوظف اجلديد عند �صاحب العمل .
•يذكر املزايا التي
اﻟﻔﻨﻲ

انظراﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﻲ
وتساءل
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻫﺮ

والتطور االقت�صادي ،والزيادة يف الأيادي
املعريف،
ﻣﺤﺪود اﳌﻬﺎرات
االنفجار اﻟﻌﺎﻣﻞ

العاملة كلها جعلت حتقيق مطالب �صاحب العمل واملوظف
٣-١٠

معقدة �إلى حد ما .

٣-١١

وبالنظر لل�صورة التعبريية التي متثل ال�شكل ()3 – 11

٣-١١

ما خ�صائ�ص املوظف اجلديد ؟ وما مزايا �صاحب العمل ؟

٣-١٣



٣-١٤











ال�شكل ()3 – 11

٣-١٥

استكشف

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

اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ
ن�شاط  :العب �أنت وزميلك دور كل
من املوظف و�صاحب العمل واعطاء خ�صائ�ص ومزايا كل
منهما تبع ًا ملا �سبق ب�إ�رشاف املعلم.

٨٨ص

اقرأ وتعلم

ومهما يف �إجناح العمل و�إمتامه
كبريا
�إن التعاون ما بني املوظف و�صاحب العمل ي�شكل جز ًءا ً
ً
واحل�صول على �أعلى النتائج.

93

 - 1اخل�صائ�ص التي يبحث عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد :

�أ  -امل�ؤهالت العلمية و العملية :وهو ما ميتلكه املوظف

٣-١٢

من حت�صيل علمي و مهارات و دورات تدريبية و خربات.

انظر ال�شكل ( ) 3 – 12

ب  -ما يتمتع به املوظف من �صفات ح�سنة مثل الأمانة،

ال�صدق وال�صرب .

جـ  -مهارات االت�صال والتوا�صل ووجوب �أن تكون

ال�شكل ()3-12

عالية يف التعامل مع الآخرين .

د  -القدرة على الإبداع ،االبتكار ،التطور والتطوير.

هـ  -احرتام الوقت ،ا�ستغالله واحلفاظ على �رسية العمل.

 - 2املزايا التي يبحث عنها املوظف عند �صاحب العمل:

أ�  -اال�ستقرار الوظيفي لأنه ي�شعر املوظف بالطم�أنينة ،الر�ضا وعدم اخلوف.
ب  -ال�ضمان االجتماعي والت�أمني ال�صحي ل�ضمان توفري حياة كرمية.
ج  -الراتب واملكاف�آت .

د  -توافر �أنظمة الأمن وال�سالمة يف موقع العمل.
اإلثراء والتوسع

التقويم

 -بالرجوع �إلى �أحد املواقع الإلكرتونية

- 1ما املق�صود ب�أخالقيات العمل.

اجلديد ومزايا �صاحب العمل اجلديد.

أ�  -ال�صفات التي يبحث عنها �صاحب

ابحث عن املزيد من �صفات املوظف

- 2اذكر كلاًّ من :

العمل يف املوظف اجلديد.

ب  -املزايا التي يبحث عنها املوظف عند
�صاحب العمل.
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سا
خام ً

مفهوم البطالة وأنواعها ،سوق العمل ،والبحث عن الوظيفة

النتاجات الخاصة للدرس

• -يتعرف مفهوم البطالة ،ويعدد �أنواعها .

٣-١٢

• -يتعرف طرائق احل�صول على معلومات �سوق العمل ،والبحث عن الوظيفة .

انظر وتساءل

٣-١٣

البطالة ظاهرة ت�ستحوذ على قدر كبري

من ٣-٤
اهتمام علماء االقت�صاد وتفكريهم ،ملا

٣-٦

ت�شكل من عبء كبري على الدولة ،محاولني

اﻻﺧﺘﺼﺎﴆ
اﻟﻔﻨﻲ

�إيجاد �سبل العالج الناجح لها.

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﻲ

بالنظر لل�صورة التعبريية التي متثل ال�شكل

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻫﺮ

() 3 – 13

 ٣-٩فما مفهوم البطالة؟ وما �أنواع البطالة ؟ وما
طرق البحث عن وظيفة ؟

٣-٧

اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود اﳌﻬﺎرات

٣-١١

٣-١٠
ال�شكل ( ) 3 – 13

استكشف

البطالة� ،أنواع البطالة� ،سوق العمل ،البحث عن الوظيفة.

 :٣-١٢ناق�ش زمالءك يف املجموعة العبارات ال�سابقة.
ن�شاط
اقرأ وتعلم

٣-١٣

٣-١٤

 – 1البطالة () The unemployment

هي احلالة التي يكون فيها ال�شخ�ص قادراً على العمل وراغب ًا
فيه ،و لكن ال يجد العمل والأجر املنا�سبني  .بالنظر لل�شكل
( )3 – 14فالعاطلون عن العمل هم الأفراد القادرون على

اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ
ال�شكل ( ) 3 – 14
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٨

٣-٦

فيه  ،ولكن ال تتوافر لهم فر�صة احل�صول عليه.
العمل والراغبون٣-٧

اﻻﺧﺘﺼﺎﴆ� -أنواع البطالة :
2

اﻟﻔﻨﻲللبطالة �أنواع كثرية ومتعددة نذكر منها:

�أ  -البطالة التكنولوجية :وهي البطالة الناجتة من اال�ستغناء عن ت�شغيل عدد معني من العاملني،

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﻲ

نتيجة ادخال �آالت ومعدات و�أ�ساليب عمل م�ستحدثة.

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﻫﺮ

ب  -البطالة القطاعية :تكون يف �أحد القطاعات دون غريها ،كالقطاع ال�صناعي �أو القطاع

ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود اﳌﻬﺎرات

التجاري.

جـ  -البطالة ال�سلوكية :وهي امتناع بع�ض العاطلني عن العمل من االلتحاق بوظائف دنيا خوف ًا

من نظرة املجتمع لهم٣-١١.

٣-١١

د  -البطالة املو�سمية :هي البطالة الناجتة عن تعطل القوى العاملة يف موا�سم معينة من ال�سنة مثل

قطاع ال�سياحة يف ال�شتاء.

هـ  -البطالة املقنعة :هي وجود اعداد من الأيدي العاملة تزيد على احلاجة الفعلية للم�ؤ�س�سة وهي












منت�رشة يف م�ؤ�س�سات القطاع العام.

هذا بالإ�ضافة الى جمموعة �أخرى من البطالة مثل البطالة ال�سلوكية ،البطالة الهيكلية ،البطالة العاملية

والبطالة املزمنة وغريها.

٣-

�٣-١٤سوق العمل والبحث عن وظيفة :
 - 3طرق احل�صول على معلومات

البد من ال�سعي احلقيقي يف تو�سيع نطاق البحث عن العمل مع وجود تطور التكنولوجيا والتو�سع
يف �شبكات الإنرتنت ،ومن �أكرث الطرق �شيوع ًا للح�صول

٣-١٥

على وظيفة ما ي�أتي:

أ�  -البحث عرب الإنرتنت :وهي من �أبرز الطرق ل�سهولتها
و�رسعتها ،انظر ال�شكل ()3 – 15

ال�شكل ()3 – 15

ب  -زيارة معار�ض التوظيف :ي�شرتك فيه ال�رشكات

وامل�ؤ�س�سات العاملة.اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ

جـ  -ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي والعالقات االجتماعية .
96

٨٨ص

د  -الإعالنات املقروءة ( ال�صحف واملجالت املهنية ) وامل�سموعة .

هـ � -رشكات التوظيف :تُوفّر فر�ص العمل مقابل مبالغ مالية يتم االتفاق عليها م�سبق ًا .

اإلثراء والتوسع

ابحث يف مكتبة املدر�سة عن �أ�سباب البطالة و ت�أثريها يف الفرد واملجتمع . ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت لإيجاد طرق للحد من البطالة .اخلرائط املفاهيمية :
�أنواع البطالة
البطالة
التكنولوجية

البطالة
القطاعية

البطالة
ال�سلوكية

البطالة
املقنعة

البطالة
املو�سمية

التقويم

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

�أ � -أنواع البطالة.

ب  -طرق احل�صول على معلومات �سوق العمل والبحث عن وظيفة.
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سا
ساد ً

تسويق الذات وتطويرها ،وأهمية التدريب في رفع مستوى األداء

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف الى مفهوم ت�سويق الذات.
• يذكر �أ�ساليب تطوير الذات.

• يقدر �أهمية التدريب واكت�ساب اخلربات ،يف رفع �سوية الأداء وانعكا�سه على تطوير الذات.

انظر وتساءل

٣-١٧

٣-١٦

)

قال تعالى( :

()1

�صدق اهلل العظيم.

يجب على الإن�سان �أن يبد أ� �أو ًال بنف�سه يف تطوير

ذاته حيث ُيعد من �أهم الأمور التي يقوم بها ليك�سبها

�سلوكيات �إيجابية ونبذها لل�سلوكيات ال�سلبية  .وبالنظر

me
ال�شكل ( )3-16

ال�شكل ( )3 – 16ماذا تعرف عن مفهومي ت�سويق وتطوير٣-٢١
الذات ؟ وما �أهميتهما ؟

استكشف

ت�سويق الذات  ،تطوير الذات � ،أهمية تطوير الذات  ،خطوات تطوير الذات .











٢



ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة العبارات ال�سابقة .
اقرأ وتعلم

٣-١٧

٣-١٦

٣-١٨

 - 1ت�سويق الذات ()SELF MARKETING

٣-٢٧
هي عر�ض املهارات واملواهب والقدرات التي ميتلكها ال�شخ�ص

ب�صورة مميزة �أمام امل�س�ؤولني و�أرباب العمل من �أجل زيادة فر�ص me

احل�صول على وظيفة �أو من�صب  .انظر ال�شكل ()3 – 17
(�( )1سورة الرعد ،الآية )11

ال�شكل ()3 – 17
٣-٢٢

٣-٢١
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٩١ص

الأمور التي ت�ساعد على ت�سويق الذات :

�أ  -تطوير النف�س ب�شكل م�ستمر عن طريق التعلم والقراءة يف مختلف املجاالت.

ب  -تطوير املواهب والقدرات املختلفة من خالل الدورات التعليمية والور�ش.

جـ  -اختيار الوقت املنا�سب لت�سويق النف�س ،وتقدير ال�شخ�ص لنف�سه وقدراته.
د  -بناء العالقات وال�صداقات املختلفة .

 - 2تطوير الذات ()Self development
ً
�سلوكا جتعل الفرد ي�شعر
هو منهج يك�سب مهارة �أو معلومة �أو

بالر�ضا الداخلي وي�ساعده على حتديد �أهدافه يف احلياة لتحقيقها.
انظر ال�شكل (.)3 – 18

�أ � -أهمية تطوير الذات ،وت�شمل امليزات الآتية:

ال�شكل ( ) 3 – 18

 . 1تدعم ثقة الفرد بنف�سه ،وحتمله للم�س�ؤوليات.
 .2تدعم ثقافة التغيري وتقبل الر�أي الآخر.

 .3ي�شكل حلقة و�صل بني مهارات و معلومات نظم التعليم واملعرفة و بني ما يحتاج �إليه املرء
فع ً
ال.
 .4ت�شجيع االبتكار و الإبداع و خلق روح املبادرة.

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

 . 1البدء بالذات �إلى يقوم الفرد بتقييم ذاته من نواحي القوة وال�ضعف.
 . 2تطوير النف�س وتعديل النقاط ال�سلبية وحت�سينها.

 .3مواكبة التطور امل�ستمر من حيث امل�شاركة بالدورات والندوات وغريها.

 .4تنظيم الوقت وذلك باال�ستفادة من الوقت قدر امل�ستطاع واملوازنة بني العمل واحلياة.
 .5ا�ستخدام كلمات تدفع للنجاح مثل ( �أحاول � ،سوف �أتعلم � ،سوف �أفكر )

جـ � -أهمية التدريب يف �أثناء اخلدمة و �أثره يف رفع م�ستوى الأداء وتطوير الذات :

للتدريب �أهمية يف تطور �آفاق ال�سلوكيات للفرد وبناء التفكري املنظم ومقدرته على حل امل�شكالت،

وكذلك يح�سن ويزيد من �إنتاجيته ،ويطور العالقات بني الأفراد.
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اإلثراء والتوسع

التقويم

أعط �أمثلة عن �أدوات ت�سويق الذات.
� ًِ
نقاطا �أخرى عن �أهمية
ِ -ج ْد ب�إيجاز

 )1ما الفرق بني ت�سويق الذات وتطوير

التدريب يف �أثناء العمل.

 ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت للبحث عن �أثرتطوير الذات على املجتمع .
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الذات ؟

 )2عدد الأمور التي ت�ساعد على ت�سويق
الذات.

 )3اذكر ميزات تطوير الذات.

ساب ًعا

مفهوم االتصاالت الوظيفية وأهميتها

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهوم االت�صاالت الوظيفية و�أهميتها .

انظر وتساءل

يعترب االت�صال �أ�سا�س حياتنا اليومية ،فاالت�صاالت هي اجل�رس

الذي ي�صل االن�سان بالآخرين ،واالت�صال الف ّعال هو الذي
اً
تبادل وتفاعلاً بني �أطراف االت�صال .وبالنظر لل�صورة
يحدث
التعبريية التي متثل ال�شكل ( ،)3 – 19فما مفهوم االت�صال

الوظيفي ؟ وما �أهميته ؟

ال�شكل ( )3-19

استكشف

االت�صال الوظيفي� ،أهمية االت�صال الوظيفي .

ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة العبارتني ال�سابقتني .

٣-١٧

اقرأ وتعلم

٣-٢٠

٣-١٨

 - 1االت�صال الوظيفي ( )Job contact

me

هو انتقال البيانات واملعلومات والآراء واالجتاهات وتبادلها
بني العاملني داخل امل�ؤ�س�سة بع�ضهم مع بع�ض �أو بني العاملني

واملجتمع املحيط املتعامل معهم  .انظر ال�شكل (.)3 – 20

� - 2أهمية االت�صال الوظيفي :تكمن �أهمية االت�صال الوظيفي يف عدة
٣-٢٢

جوانب منها ما ي�أتي:

٣-٢٥

ال�شكل ()3 – 20

٣-٢٦

أ�  -القدرة على �إجناز الأهداف بال�شكل املنا�سب.
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كبريا من الأعمال اليومية للموظف .
ب  -االت�صال ميثل جز ًءا ً

٣-٢٢

٣-٢١

جـ � -ضمان التفاعل والتبادل امل�شرتك بني املوظفني .













انظر ال�شكل ()3 – 21

د  -التحفيز والتن�شيط للقيام بالأدوار املطلوبة من املوظف .

هـ  -نقل املعلومات والبيانات واملفاهيم مما ي�سهم يف اتخاذ

٣-١٧

القرارات ٣-١٦
املنا�سبة.

٣-٢٧

ال�شكل ()3 – 21

٣-١٨

٩١ص

� - 3رشوط االت�صال الوظيفي  :البد من توفر �رشوط يف االت�صال الوظيفي �إلى جناحه ومن �أهمها:

أ�  -الو�ضوح  :مبعنى �أن يكون م�ضمون االت�صال الوظيفي وا�ضح ًا.

ب  -الب�ساطة � :أن يتم االت�صال الوظيفي ب�شكل مب�سط خالٍ من التعقيد.

me

جـ � -سالمة الو�سيلة � :أن تكون و�سيلة االت�صال �سليمة.
د  -االيجاز � :أي البعد عن التطويل والإ�سهاب.

و غريها من الأمور كاملالئمة والتكامل وعدم التعار�ض.
٣-٢١

� - 4أنواع االت�صال الوظيفي  :انظر ال�شكل ()3 – 22

٣-٢٥

٣-٢٢

أ�  -االت�صاالت اللفظية وتت�ضمن ما ي�أتي:

 )1االت�صاالت ال�شفهية كاملقابالت ال�شخ�صية ،املكاملات












الهاتفية  ،الندوات ،االجتماعات ،الربيد الإلكرتوين ومواقع
التوا�صل االجتماعي.

 ) 2االت�صاالت الكتابية كالأنظمة ،املن�شورات ،التقارير
والتعاميم .

ال�شكل ()3 – 22

C.Vاجل�سد ،ال�صور
 ٣-٢٧غري اللفظية كاالت�صاالت احلركية ،الإ�شارات ،االمياءات ،لغة
ب  -االت�صاالت
والر�سوم .
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٩١ص

اإلثراء والتوسع

 -بحث عن عنا�رص عملية االت�صال الوظيفي .

 ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت للبحث عن مراحل تخطيط واعداد عملية االت�صال الوظيفي .اخلرائط املفاهيمية :

االت�صال الوظيفي
�أنواعه

�رشوطه

�سالمة الو�سيلة

الو�ضوح
الإيجاز

الب�ساطة

ات�صاالت �شفهية
( مكاملات هاتفية )

ات�صاالت لفظية

ات�صاالت غري لفظية

ات�صاالت كتابية
( املن�شورات )

التقويم

 - 1ما املق�صود مبا ي�أتي:

أ� – االت�صال

ب – االت�صال الوظيفي

 - 2و�ضح ك ًّ
ال من :

أ� – �أهمية االت�صال الوظيفي .

ب – �رشوط االت�صال الوظيفي .

جـ – �أنواع االت�صال الوظيفي .
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me

ثامنًا

وثيقة السيرة الذاتية( )C.Vواالستعداد لمقابالت التوظيف
٣-٢٢

٣-٢١

النتاجات الخاصة للدرس

•يتعرف الى مفهوم ال�سرية الذاتية













•يعد وثيقة ال�سرية الذاتية .

انظر وتساءل

٣-٢٧

تعترب ال�سرية الذاتية �سبي ً
ال �إلى النجاح امل�ستقبلي و�أ�سلوب ًا منا�سب ًا

٩١ص

C.V

جلذب �أ�صحاب القرار ور�ؤ�ساء الوظائف .بالنظر الى ال�شكل
()3 – 23

هل �سمعت مبفهوم ال�سرية الذاتية ؟

ال�شكل ( )3 – 23

استكشف

ال�سرية الذاتية � ،إعداد ال�سرية الذاتية  ،مقابالت التوظيف .

ن�شاط  :يكتب كل طالب �سريته الذاتية مب�ساعدة املعلم وتزويده للطلبة ب�أهم محاورها الرئي�سة.
اقرأ وتعلم

 - 1ال�سرية الذاتية ( )CV()Curriculum Vitae

هي من �أهم الو�سائل للتعريف عن �شخ�صية املتقدم بطريقة ر�سمية،

حيث يتم من خاللها ر�سم �صورة �أولية لل�شخ�ص �صاحب ال�سرية
الذاتية  ،ومعرفة خلفيته العلمية والعملية واملهارات والقدرات التي

ميتلكها .انظر لل�شكل (.)3 – 24
�أ  -طريقة كتابة ال�سرية الذاتية

ال�شكل ()3 – 24

 - 1املعلومات ال�شخ�صية  :وتتمثل يف كتابة اال�سم الرباعي ،تاريخ ومكان امليالد ،اجلن�سية،

واحلالة االجتماعية .
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٣-٢٥

 - 2امل�ؤهالت الأكادميية :وتُرتّب من الأحدث �إلى الأقدم.

 - 3اخلربة املهنية :وتكتب فيها كل الوظائف ال�سابقة بامل�سمى الوظيفي لها والفرتة الزمنية
واملكان.

 - 4الدورات احلا�صل عليها  :يتم ت�سجيل �أ�سماء الدورات ومكان عقدها ومدتها.
 – 5اللغات التي ميتلكها :تُ�سجل جميع اللغات التي التي يجيدها.

املعرفون  :وهم الأ�شخا�ص الذين يمُ كن الإت�صال بهم لل�س�ؤال عن �صاحب ال�سرية.
-6
٣-١٧
٣-٢٠
 - 7معلومات االت�صال  :ت�ضم رقم ٣-١٨
الهاتف ،واخللوي ،وح�ساب الإمييل ،والفي�سبوك وغريها.

ب  -موا�صفات ال�سرية الذاتية:
 - 1امل�صداقية يف املعلومات.

� - 2أن تكون مخت�رصة وغري مطولة.

meكتابتها ب�شكل نقاط حيث ي�سهل قراءتها.
-3

 - 4عدم ا�ستخدام اخت�صار املعلومات املطلوبة ك�أ�سماء التخ�ص�صات الدقيقة والدورات التدريبية
وما �إليها.

 ٣-٢٢وجود �أخطاء �إمالئية �أو �أخطاء بالتواريخ.
 - 5الت�أكد من عدم
٣-٢٥
 - 2مقابالت التوظيف ()Employment Interviews
هي املقابالت التي تُقيمها امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة بهدف
اختيار �أن�سب الكفاءات الب�رشية من املتقدمني ل�شغل
هذه الوظيفة� .أنظر ال�شكل()3-25
�أ � -إعدادات املقابالت الوظيفية و�إر�شاداتها التي
يجب االنتباه لها و�أخذها بعني االعتبار قبل
الذهاب للمقابلة الوظيفية و�أثناءها ومنها:
 - 1معلوماتك ال�شخ�صية.
٩١ص - 2م�ؤهالتك الأكادمييةC.V .
� - 3أهم اجنازاتك و�إخفاقاتك يف الوظيفة ال�سابقة.

ال�شكل()3-25
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� - 4أ�سباب ترك وظيفتك احلالية.

� - 5أ�سباب التحاقك بالوظيفة اجلديدة وما �ست�ضيفه للوظيفة.
 - 6ح�سن املظهر والتفا�ؤل والهدوء .
 - 7االلتزام باملوعد .

اإلثراء والتوسع

 ا�ستخدم �شبكة احلا�سوب يف ايجاد كيفيةجعل �سريتك الذاتية م�ؤثرة .
أعد ال�سرية الذاتية اجلديدة لك وقارنها
� ّمع ال�سرية ال�سابقة التي عملتها.
 ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت للبحث عن �أمور �أخرىيجب مراعاتها عند التقدم للوظيفة اجلديدة .
اخلرائط املفاهيمية :
منوذج لكتابة �سرية الذاتية () C.V

البيانات ال�شخ�صية:
اال�سم:

تاريخ امليالد:

احلالة االجتماعية:
الديانة:

العنوان:

رقم املحمول:

الربيد الإلكرتوين:

امل�ؤهالت العلمية والدورات:
اخلربات العلمية:

الدورات احلا�صل عليها
اللغات

املعرفون
معلومات االت�صال
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التقويم

 - 1ما املق�صود مبا ي�أتي  :ال�سرية الذاتية ،
املقابالت الوظيفية .

 - 2اذكر خطوات كتابة ال�سرية الذاتية.
 - 3اكتب ما تعرفة عن مقابالت التوظيف.

تاس ًعا

٣-١٧

٣-١٨

٣-٢٠

إعداد التقارير الفنية

النتاجات الخاصة للدرس

• me
يتعرف مفهوم التقارير الفنية

•يعد التقارير الفنية .
٣-٢٢

انظر وتساءل












٣-٢٥

٣-١٦

٣-٢٦

تت�ضمن وثيقة التقرير درا�سة حلالة �أو م�شكلة معينة بهدف �إعطاء













املعلومات والنتائج وتقدمي الآراء والتو�صيات والأفكار و�أ�سا�سه

e

الدقة والو�ضوح والإيجاز وال�شمولية .بالنظر لل�صورة التعبريية

التي متثل ال�شكل (  ) 3 – 26فما التقرير الفني ؟
C.V
٩١ص

ال�شكل ( ) 3 – 26

٣-٢١

استكشف

التقرير الفني .

ن�شاط :ناق�ش مع زمالئك يف املجموعة معنى التقرير الفني ،وكيفية �إعداده.













اقرأ وتعلم

 - 1التقارير الفنية () Technical reports

مو�ضوعا �أو م�شكلة فنية بهدف التعرف عليها لتقييمها �أو تطويرها �أو �إ�صالحها
هي وثيقة تعر�ض
ً

�أو جتديدها داخل املن�ش�أة انظر ال�شكل ()3 – 27

٣-٢٧

� - 2أنواع التقارير الفنية  :ويف ما ي�إتي بع�ض هذه الأنواع

�أ  -من حيث توقيت التقرير

 -تقارير دورية (يومية – �أ�سبوعية – �شهرية – �سنوية).

 تقارير نهائية حيث تقدم يف نهاية العمل �أو الدورة ال�صناعية . -تقارير �آنية حني وجود �أعطال مفاجئة .

ال�شكل ()3 – 27
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٩١ص

ب  -من حيث املو�ضوع الفني

 تقارير ا�ستالم الأجهزة . -تقارير �أداء الأجهزة .

 تقارير طلب �صيانة الأجهزة . -تقارير ال�صيانة الدورية .

 - 3خ�صائ�ص التقارير الفنية :

�أ  -هدف التقرير والغر�ض منه محددان وا�ضحان.

ب  -و�ضوح الأفكار واحلر�ص على املو�ضوعية واحلقيقة.
جـ  -الت�سل�سل املو�ضوعي وعر�ض الفقرات الفنية.
د � -سالمة التقارير من الأخطاء اللغوية .

هـ  -ا�شتماله على قائمة باملحتويات الواردة فيه وبامل�صطلحات الفنية واخلرائط والر�سوم البيانية
�إن وجدت.

اإلثراء والتوسع

بالرجوع �إلى �أحد محركات البحث اكتب عن
ا�سلوب �صياغة فقرات كتابة التقارير الفنية.
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التقويم

 - 1ما املق�صود بالتقرير الفني.

 - 2اذكر خ�صائ�ص التقارير الفنية.

التقومي الذاتي

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن:
م�ؤ�رشات االداء
الرقم
1
2
3
4
5

6
7
8
9

معايري االداء

ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

كبري

جيد

متو�سط قليل

�أعرف قطاعات العمل املختلفة و �أنظمتها
�أعرف حقوق العامل يف قانون ال�ضمان االجتماعي وقانون العمل
�أميز بني املهنة والوظيفة واحلرفة
�أعرف التو�صيف الأردين للمهن
�أحدد امل�ستويات املهنية وكيفية االختيار املهني
�أدرك مفهوم ال�سلوك الوظيفي واملعايري والقواعد التي تنظمه
�أعرف �أخالقيات العمل التي يجب التقيد بها يف بيئة العمل
�أعدد اخل�صائ�ص التي يبحث عنها �صاحب العمل يف املوظف اجلديد
�أذكر املزايا التي يبحث عنها املوظف اجلديد عند �صاحب العمل

� 10أعرف مفهوم البطالة و�أعدد �أنواعها

� 11أعرف طرق احل�صول على معلومات �سوق العمل والبحث عن وظيفة

� 12أعرف مفهوم ت�سويق الذات
� 13أذكر �أ�ساليب تطوير الذات

� 14أقدر �أهمية التدريب واكت�ساب اخلربات يف رفع �سوية الأداء
� 15أعرف مفهوم االت�صال الوظيفي و�أهميته
� 16أعد وثيقة ال�سرية الذاتية
� 17أعد التقرير الفني
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4
الوحدة الرابعة

الريادة في االعمال
وإنشاء المشاريع الصغيرة

•هل خطر ببالك فكرة إبداعية تصلح انطالقة لمشروع صغير تحلم
بتحقيقه؟
•الريادة والتحدي واألمل والطموح للوصول إلى األفضل في الحياة
يحتاج إلى التخطيط السليم والتنفيذ األمثل والمراجعة الدورية
لتحقيق مشروعك الصغير الذي تحلم بتحقيقه.
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النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ان يكون قادراً على �أن:
 يتعرف �إلى مفهوم الريادة ونطاقها. -يو�ضح مفهوم الإدارة الناجحة.

 يتعرف امل�شاريع الريادية ال�صغرية و�أثرها يف احلد من البطالة. يذكر عنا�رص امل�رشوع ومتطلباته. -يذكر مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع.

 يحدد طرق التخطيط ال�سليمة لإن�شاء امل�رشوع. -يعمل درا�سة للجدوى االقت�صادية للم�رشوع.

 -يو�ضح طرائق متويل امل�شاريع الريادية ال�صغرية.

 يتعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع. -يبني طرائق حتوير امل�رشوع ح�سب متطلبات العمل.

 -يعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع.

 يتعرف طريقة الرقابة والتحكم والتقييم للم�رشوع ال�صغريعد ال�سجالت املالية املتعلقة ب�إدارة امل�رشوع.
 ُي ّ -مييز بني مفاهيم الت�سويق واجلودة واملناف�سة.

 -يبني �أهمية الإعداد اجليد لبدء امل�رشوع لتحقيق عنا�رص النجاح.
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أول

مفهوم الريادة ونطاقها

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهوم الريادة

•يو�ضح �أهمية الريادة يف الأعمال (ريادة الأعمال) ( )Entrepreneurshipونطاقها.

انظر وتساءل

٤-١

تعرفت �سابقًا املفاهيم التي تتعلق بالعمل













كاملهنة والوظيفة واحلرفة ،ولكن ماذا تعرف
عن الريادة وما عالقتها بالعمل؟ انظر �إلى

ال�صورة يف ال�شكل ( )4-1التي ت�شري �إلى
لغة احلوار والتفكري يف امل�شاريع الريادية.
استكشف

الريادة تعني اال�ستحداث واملبادرة.

ال�شكل ()4 – 1

١١٦ص

ن�شاط :اتفق جمموعة من الطلبة بعد تخرجهم على �إن�شاء من�صة تعليمية �إلكرتونية تُعنى بتقدمي
دورات تدريبية يف جماالت تخ�ص�صاتهم ال�صناعية التي �أكملوا درا�ساتهم فيها ،ومن خاللها

يتوا�صلون مع الراغبني بالتدرب على �أحدث الدورات و�إحلاقهم مبراكز تدريبية متخ�ص�صة متعاقدة
مع ه�ؤالء الطلبة .

ما عالقة ما قام به ه�ؤالء الطلبة بريادة الأعمال؟ علل �إجابتك.
اقرأ وتعلم

عرف ريادة الأعمال :ب�أنها عملية �إن�شاء عمل (م�رشوع) واال�ستجابة لفر�ص جديدة عامة مع الأخذ
تُ ّ

بعني االعتبار مدى املخاطر التي ميكن �أن تواجه �صاحب فكرة امل�رشوع (الريادي) وت�سلط ال�ضوء

على الأرباح التي قد ي�أتي بها امل�رشوع.
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كما تركز ريادة الأعمال على الأفكار املبتكرة التي تخطر ببال كل منا و�إمكانية حتويلها �إلى
م�شاريع على �أر�ض الواقع.

وتكمن �أهمية ريادة الأعمال من النواحي الآتية:
-1اتخاذ قرارات قوية وحا�سمة.

-2تعترب الو�سيلة الناجحة لتجديد �أفراد فريق العمل بكل كفاءة ودقة ومهارة.

-3حتديد نوعية العمل املنا�سبة للفرد وفق ما يراه
قائدا
منا�سبا للعمل وامل�صلحة �أي ي�صبح كل فرد ً
ً

لنف�سه.

-4تعترب الطريق الوا�ضح والناجح نحو احل�صول على �أعلى �أرباح ،دون احلاجة للعمل عند الآخرين

�أو حتت قيادتهم.

-5تتيح م�ساحة كبرية من احلرية و�إمكانية االبتكار وحرية امل�شاركة يف �أي عمل تابع لل�رشكة �سواء

خا�صا بالت�صاميم �أو املبيعات �أو ب�أي عملية تنفيذ للم�رشوع.
كان هذا العمل ً

-6لها �أهمية كبرية للمجتمع ملا تقدمه من فوائد متمثلة يف جمموعة امل�ساهمات واالبتكار التي

يقدمها الرواد اجلدد للمجتمع.

�أما نطاق ريادة الأعمال فقد يبد�أ بفكرة ب�سيطة تتطور �إلى م�رشوع �ضخم على �أو�سع نطاق ،ومثال

على ذلك ما ت�شاهده من امل�شاريع ال�صناعية والتجارية املوجودة التي ت�شاهدها يف اململكة والتي
متتلك
فروعا كثرية فقد بد�أت بفرع واحد ب�سيط ثم تطورت وتو�سعت.
ً

ريادة الأعمال الرقمية :ح�سب تعريف املفو�ضية الأوروبية ف�إنها “ ت�أ�سي�س م�شاريع جديدة وحتويل

م�شاريع قائمة عن طريق تطوير تقنيات رقمية جديدة وا�ستخدام جديدة لهذه التقنية .وتتميز
الريادة الرقمية با�ستخدام الإنرتنت ب�صفته و�سيلة لالت�صال والتجارة مع امل�ستهلكني واملوردين

وميكن �أن تكون القدرة الرقمية هي نف�سها امليزة التناف�سية للم�ؤ�س�سة ومتكنك من مزاولة عملك

و�إدارته من �أي مكان يف العامل يتوفر فيه ات�صال بالإنرتنت و�سهولة الو�صول �إلى �أكرب عدد ممكن
من امل�ستهلكني بالإ�ضافة �إلى مرونة بالوقت.
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اإلثراء والتوسع

التقويم

أعط مثا ًال لفكرة ريادية مل�رشوع قائم
� ِ

- 1و�ضح املق�صود مبفهوم ريادة الأعمال.

ت�ؤدي �إلى تطوير العمل به لزيادة الأرباح
به �أو اقرتح فكرة ت�ؤدي الى عمل ريادي

مو�ضحا مدى املخاطرة والربح املتوقع من
ً

تنفيذ هذه الفكرة على �أر�ض الواقع.

نواح
- 2تكمن �أهمية ريادة الأعمال يف ٍ
عدة .اذكر �أربعة منها.

- 3اذكر ميزتني من ميزات ا�ستخدام الريادة
الرقمية.
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ثانيًا

مفهوم اإلدارة الناجحة

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهوم الإدارة الناجحة.

• يذكر خطوات الإدارة الناجحة.

• يتعرف مهارات الإدارة الناجحة.

انظر وتساءل

٤-١
عرف ليفنج�ستون الإدارة على �أنها ”:عملية الو�صول
ُي ّ










٤-٦



للهدف ب�أح�سن الو�سائل و�أن�سب التكاليف ويف الوقت
املحدد” .وكما نرى من حولنا ف�إن بع�ض امل�شاريع

ال�صغرية تدر �أرباح ًا على �أ�صحابها بينما م�شاريع �أخرى

ال�شكل ()4-2

٤-٢
انظر ال�شكل
تغلق �أبوابها وتف�شل وال�س�ؤال ما عالقة ذلك بالإدارة الناجحة للم�رشوع؟
١١٦ص
()4-2

٤-١٨

استكشف

تزايدت �أعداد ال�سيارات يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل كبري يف مختلف البالد ،و�أ�صبحت امل�شاريع
املتعلقة بعامل ال�سيارات من امل�شاريع املربحة ،ومن بينها مغ�سلة ال�سيارات ،فهذا امل�رشوع الذي

يقدم خدمات عديدة مثل (الغ�سيل ،الت�شحيم ،وغيار الزيت ،تغيري الكاوت�ش) يعد من امل�شاريع
املجدية والناحجة ،وميكن تنفيذه على ح�سب قدرات امل�ستثمر ،فلو كان ر�أ�س املال قليلاً فيمكن
تنفيذه على نطاق �ضيق وب�إمكانيات محدودة ،ناق�ش مع زمالئك اخلطوات الناجحة لإدارة هذا

امل�رشوع ،واملهارات التي يجب �أن يتمتع بها املدير لإجناح هذا امل�رشوع.
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اقرأ وتعلم

ُعرف الإدارة الناجحة على �أنها عملية ايجاد توازن وربط بني حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة و�أهداف
ت ّ

الفرد قدر امل�ستطاع ،من خالل الأهتمام بالعالقات الإن�سانية وباحتياجات العاملني وم�شاعرهم
والثقة يف قدراتهم وحتفيزهم وا�رشاكهم يف اتخاذ القرارات.

خطوات الإدارة الناجحة :متر الإدارة الناجحة بعدة خطوات نذكر منها:

 -1التخطيط  :وهوعملية م�ستمرة ،وت�شمل �إجراء مراجعة للعمل يف مراحله كافة ،ويف هذه

املرحلة يحدث حتقيق الأهداف وي�شمل و�ضع خطة ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،وخطة �سنوية ق�صرية
املدى حتتوي على ميزانية .

 -2ال�سيا�سات والإجراءات اجليدة  :وي�شمل التنفيذ اليومي لل�سيا�سات املكتوبة يوفر للموظفني

الإر�شادات ويجدد ممار�سات الربامج املقبولة فالإجراءات ت�ساعد على تفعيل ال�سيا�سات و�إعطاء
التوجيهات مما ي�ساعد يف الوقت نف�سه على اتخاذ القرارات التقديرية �ضمن حدود ال�سيا�سات

املو�ضوعة بالفعل.

� -3إدارة البيانات :من خالل ا�ستخدام بيانات االدخال والإخراج وبيانات النتائج لتقييم الأداء
حيث حتدد بيانات املدخالت املوارد اخلا�صة بامل�رشوع مثل املوظفني واملعدات والتمويل وتعر�ض

بيانات املخرجات ما انتج با�ستخدام هذا املوارد ،وت�ساعد على تقييم حتقيق الأهداف الق�صرية
املدى كما تعر�ض البيانات النتائج الت�أثري النهائي جلهود القائمني على العمل ،وت�ساعد على تقييم
التقدم بتحقيق الأهداف .

عد املوظفون �أهم مورد يف العملية الإدارية لذا يجب االهتمام بتطوير
� -4إدارة املوارد الب�رشية ُ :ي ّ

ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة لإدارة املوارد الب�رشية.

عد ا�ستخدام البيانات املجمعة لقيا�س مدى جناح العمل يف حتقيق
 -5تقييم و�سائل قيا�س الأداءُ :ي ّ

�أهدافه �أف�ضل املمار�سات املركزية يف مرحلة التقييم لدورة التحكم يف الإدارة ،حيث يجب �أن

تكون البيانات ذات �صلة ،و�أن تكون كافي ًة وموثوقًا بها.

مهارات الإدارة الناجحة

يجب �أن يتمتع املدير بعدد من املهارات الإدارية لتحقيق الإدارة الناجحة ،ومنها ما ي�أتي:
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 - 1التوا�صل :مي ّثل املدير حلقة الو�صل بني موظفي ال�رشكة ،ور�ؤ�ساء الأق�سام والإدارات العليا ،لذا
يجب عليه �إتقان جميع �أ�شكال التوا�صل مبا يف ذلك املهارات الكتابية ،واللفظية ،وال�سماعية

قائدا فعالاً ،وميكن �أن يكون التوا�صل بعدة طرق مثل �إر�سال الر�سائل عرب الربيد
حتى يكون ً
الإلكرتوين ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو التكلم عرب الهاتف� ،أو التحدث يف العرو�ض

التقدميية� ،أو االجتماعات ،وغري ذلك.

 - 2حل امل�شكالت واتخاذ القرارات :يكلف املدير بتحديد امل�شكالت وحلها ب�شكل يومي،

وهذا يتطلب تقدمي اهتمام كبري للتفا�صيل ،والقدرة على التمتع بالهدوء حتت ال�ضغط للو�صول

�إلى احلل ال�صحيح والفعال للم�شكلة ،واتخاذ القرار النهائي ب�ش�أنها ل�ضمان عدم تكرارها،
والت�أكد من �إنتاجية الفريق و�سري العمل ب�سال�سة.

 - 3الوعي التجاري :تعترب هذه املهارة �أ�سا�سي ًة ب�شكل كبري بني �أرباب العمل� ،إذ تفتقر غالبية
الأدوار الإدارية �إلى الوعي التجاري ،مثل �إدراك مهمة املنظمة و�أهدافها ،وفهم القطاع الذي

تنتمي �إليه ال�رشكة ،وامتالك املعرفة بالق�ضايا ال�سيا�سية ،واالقت�صادية التي ت�ؤثر على العمل،

فاكت�ساب هذه املهارة يعطي الأف�ضلية للمدير ،والقدرة على حتقيق �إدار ٍة ناجح ٍة ل�رشكته.
اإلثراء والتوسع

بالرجوع �إلى الإنرتنت �أعط �أمثلة على ق�ص�ص
جناح ل�رشكات عاملية بد�أت ب�إمكانيات

ب�سيطة.

التقويم

اخترب معلومات:

عرف الإدارة ،وو�ضح كيف تكون
ّ -1
ناجحة.

 - 2اذكر خطوات الإدارة الناجحة.
 - 3و�ضح ثال ًثا من املهارات التي يجب
انّ يتمتع بها املدير الناجح.
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ثالثًا

المشاريع الريادية الصغيرة وأثرها في الحد من البطالة

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف الى امل�شاريع الريادية ال�صغرية و�أثرها يف احلد من البطالة.
• يذكر عنا�رص امل�رشوع ال�صغري ومتطلباته.

انظر وتساءل
تعرفت يف بداية هذه الوحدة ريادة الأعمال

و�أثرها يف �إن�شاء امل�شاريع الريادية ،من خالل

النظر �إلى ال�شكل ( )4 – 3وال�شكل ()4 - 4
ماذا تعرف عن امل�رشوع الريادي ال�صغري و�أثره

يف احلد من البطالة وما عنا�رصه ؟

ال�شكل ( ) 4 – 3

استكشف

تزايد يف ال�سنوات الأخرية الطلب على املكيفات

ب�شكل كبري يف مختلف �أنحاء البالد؛ و�أ�صبح م�رشوع
�صيانة املكيفات من امل�شاريع ال�صغرية املربحة ،ناق�ش

مع زمالئك اثرهذا امل�رشوع وامل�شاريع امل�شابهة يف

احلد من البطالة عنا�رص امل�رشوع ال�صغري.
اقرأ وتعلم

ال�شكل ( ) 4 – 4

امل�رشوع الريادي ال�صغري :هوم�رشوع ميتلكه فرد او جمموعة من االفراد يبد�أون خطواتهم يف احلياة

العملية با�ستثمارات محدودة وبطريقة مبتكرة وبر�أ�س مال منخف�ض يف �أ�صوله الثابتة ،مثل
الأرا�ضي واملباين واملعدات ،وي�سعى �إلى ا�سرتداد الأموال يف �أقل وقت ممكن ،ودرجة املخاطرة

به عالية.

119

اثر امل�شاريع ال�صغرية يف احلد من البطالة:

 - 1ت�سهم يف زيادة الأيدي العاملة حيث �إنها تعمل على توفري عمل يف جميع املجاالت التي
كبريا من البطالة املنت�رشة يف الدول وب�شكل غري مبا�رش.
بدورها متت�ص جز ًءا ً

 - 2ت�سهم يف احلد من كرثة الطلبات املتزايدة على الوظائف احلكومية ،مبا ي�ساعد احلكومات

على حل م�شكلة البطالة املنت�رشة يف جمتمعاتها دون احلاجة �إلى تكبد تكاليف ر�أ�سمالية باهظة.

 - 3توفر فر�ص عمل متكافئة من كال اجلن�سني ،وخا�صة ملن يعي�شون يف املناطق الريفية والذين
يعتبرون غري م�ؤهلني ملزاولة العمل يف امل�شاريع الكبرية �أو القطاع احلكومي ب�صفة عامة.

عنا�رص امل�رشوع ال�صغري:

 - 1ر�أ�س املال :ويعني املال الالزم لإقامة امل�رشوع وي�شمل م�رصوفات الت�أ�سي�س ور�أ�س مال ثاب ًتا
ور�أ�س مال عاملاً  .وي�شمل ر�أ�س املال الثابت �أثمان املاكينات واملعدات والتجهيزات بينما
ي�شمل ر�أ�س املال العامل املواد اخلام التي حتول الى �سلعة قابلة للبيع.

 - 2الآالت واملعدات والتجهيزات :وهي كل ما يلزم عملية الت�صنيع لإنتاج ال�سلعة �أو تقدمي
اخلدمة املطلوبة للم�رشوع.

 - 3اخلدمات وامل�ستلزمات :وهي اخلدمات الأ�سا�سية وامل�ستلزمات املطلوبة للت�شغيل و�إنتاج املنتج
وكذلك كل ما يحتاجه املنتج من �إ�ضافات ،مثل :الكهرباء واملاء والنقل وغريها.

 - 4املوقع  :هو املكان الذي يقام فيه امل�رشوع وامل�ساحة املطلوبة له ويجب �أن يراعى فيه الآتي :

�أ -مدى احتياجات املنطقة لهذا امل�رشوع.
ب -نوع ال�صناعات الرئي�سة يف املنطقة.

جـ  -عدد ال�سكان يف املنطقة وقدراتهم ال�رشائية
د – مدى توافر الت�سهيالت والنقل.

هـ � -إمكانيات التو�سع يف امل�ستقبل.

 - 5التكنولوجيا� :أي ا�ستخدام الأ�ساليب الإلكرتونية يف الت�صنيع �أو تقدمي اخلدمة.

 - 6املوارد الب�رشية :وهي القوى العاملة (الأفراد) الالزمة لت�شغيل امل�رشوع و�إدارته وتي�سري
الإنتاج وتتكون من:
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أ� – مالك �أو مالكي امل�رشوع .

ب -العمالة الإدارية.

جـ -العمالة الفنية ب�أنواعها ( عامل ماهر  ،عامل متو�سط املهارة ،غري ماهر.)... ،

 - 7الإدارة الناجحة :وهي اهم مكون يحتاجه امل�رشوع لكي تتحقق الفائدة من �إن�شائه وقد
حتدثنا عنها �سابق ًا.

ُ�رصف املنتجات لذا على �صاحب امل�رشوع القيام بجهد كبري قبل
 - 8ال�سوق :الذي من خالله ت ّ

بدء م�رشوعه يف معرفة الأ�سواق التي ميكنه التعامل معها ،ودرا�سة كل الأبعاد ال�سوقية املهمة

له ،وتربز �أهمية البحث عن الأ�سواق يف ظل املناف�سة ال�شديدة والتي تعترب �سمة �أ�سا�سية يف
اقت�صاديات ال�سوق.

اإلثراء والتوسع

التقويم

�صغريا قد تقوم
م�رشوعا
اقرتح مع زمالئك
ً
ً

عرف امل�رشوع الريادي ال�صغري.1
ّ
- 2ا�رشح �أثر امل�شاريع ال�صغرية يف احلد من

بعمله بعد تخرجك مع تقييم فر�ص جناحه.

البطالة.

- 3اذكر عنا�رص امل�رشوع ال�صغري.
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راب ًعا

مراحل تأسيس المشروع الصغير

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع ال�صغري.

• يحدد طرائق التخطيط ال�سليمة لإن�شاء امل�رشوع ال�صغري.
• يعمل درا�سة للجدوى االقت�صادية للم�رشوع.

انظر وتساءل
بالنظر الى ال�شكل (  ) 4-5ما داللة اجلملة التي ترجمتها “الهدف من غري تخطيط يبقى امنية
“ وما عالقة ذلك بالتخطيط ال�سليم لإن�شاء امل�رشوع ال�صغري؟
استكشف

مير �إن�شاء امل�رشوع ال�صغري ب�أربع مراحل
وهي:

 - 1املبادرة ( الفكرة ) �أو البدء.
 - 2التخطيط.
 - 3التنفيذ.

 - 4التقييم والتطوير.

ال�شكل ()4-5

ناق�ش �أنت وزمال�ؤك يف املجموعة ت�أ�سي�س م�رشوع �صغري يف جمال تخ�ص�صك من حيث:












- 1طرق التخطيط ال�سليمة لإن�شاء امل�رشوع٤-٦ .

%

63

- 2عمل درا�سة ب�سيطة للجدوى االقت�صادية

%
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للم�رشوع .انظر ال�شكل ( )4-6

%
43

٤-٢

ال�شكل ()4-6

١١٦ص
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٤-١٨

اقرأ وتعلم

مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع ال�صغري:

تعرفت على مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع الأربع ،و�سنتحدث بتف�صيل �أكرث عن هذه املراحل:
�أوالً :مرحلة البدء �أو التحديد ()Identification

غالبا ما تكون نابعة من حاجة معينة
�إنّ �أي انطالقة لأي م�رشوع تبد أ� من فكرته ،ففكرة امل�رشوع ً

�أو م�شكلة تعاين منها فئة معينة ،فال ميكن بناء م�رشوع دون معرفة الو�ضعية التي �سينطلق منها هذا

امل�رشوع .وخالل مرحلة البدء يتم حتليل احتياجات امل�رشوع بو�ساطة جمع البيانات واملعلومات
ومعاجلتها من لو�ضع احللول املنا�سبة والتي تتوافق مع �إمكانيات �صاحب امل�رشوع وقابلية �إجنازه.
وبعد هذه املرحلة يجب ان ن�ستطيع الإجابة على ال�س�ؤال الآتي :ملاذا �أنفذ هذا امل�رشوع؟ وهذا
يجب الإ�شارة هنا �أن امل�رشوع الناجح هو امل�رشوع الذي ُيقدم حلو ًال مبتكرة للمعيقات التي تواجه

ت�أ�سي�سه.

ثانياً  :مرحلة التخطيط ()Planification

بعد التحديد الدقيق لفكرة امل�رشوع خالل املرحلة ال�سابقة ،نقوم خالل هذه املرحلة بالتخطيط له،

�أي حتويله من فكرة جمردة �إلى م�رشوع قابل للإجناز من خالل درا�سة دقيقة لكل مكونات امل�رشوع

التقنية واملالية والب�رشية والت�سويقية بهدف التحديد الدقيق ملجموعة من العنا�رص من بينها:
 -1مكان �إجناز امل�رشوع.

 -2الفئة امل�ستهدفة من امل�رشوع.

 -3الأهداف والنتائج املتوقعة من �إن�شاء امل�رشوع.
� -4أن�شطة امل�رشوع.

 -5املدة الزمنية الالزمة لإجناز كل ن�شاط.
 -6الإمكانيات الالزمة لتنفيذ كل ن�شاط.
 -7الأفراد املكلفون بتنفيذ امل�رشوع.

 -8خطط الت�سويق للم�رشوع.

 -9امليزانية التف�صيلية للم�رشوع.
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 -10طريقة تتبع امل�رشوع.

 -11عمل درا�سة جدوى اقت�صادية للم�رشوع.
 -12تقييم املخاطر

درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�رشوع ال�صغري:

ُعرف درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�رشوع :ب�أنها �أ�سلوب علمي لقيا�س ما يتوقع �أن يحققه
ت ّ
امل�رشوع من �أرباح عن طريق درا�سة ال�سوق والتكاليف الثابتة للم�رشوع (مبانٍ  ،جتهيزات ،معدات)
و�إمكانيات التمويل ومعدل الإنتاج ومقارنة التكاليف املختلفة بالإيرادات وبناء على ذلك ُيتخذ

قرار تنفيذ امل�رشوع من عدمه.

عنا�رص درا�سة اجلدوى االقت�صادية :تتكون درا�سة اجلدوى االقت�صادية من ثالثة عنا�رص رئي�سة وهي:
 - 1درا�سة ال�سوق ( اجلدوى الت�سويقية ).
 - 2الدرا�سة الفنية ( اجلدوى الفنية ).
 - 3الدرا�سة املالية ( اجلدوى املالية ).

�أو ًال  :درا�سة ال�سوق ( اجلدوى الت�سويقية )  :عن طريق درا�سة ال�سوق تتعرف العتا�رص الآتية :
 - 1حجم الطلب على ال�سلع �أو اخلدمات التي �سيقدمها امل�رشوع ال�صغري.
 - 2حجم العر�ض من ال�سلع �أو اخلدمات التي �سيقدمها امل�رشوع.

 - 3الطاقة الإنتاجية للم�رشوع ( حجم املبيعات ) وفق ًا حلجم العر�ض والطلب .
 - 4العمالء امل�ستهدفون ملنتجات امل�رشوع ال�صغري.
 - 5حاجات العمالء امل�ستهدفني ورغباتهم.

 - 6ن�شاط املناف�سني ومنتجاتهم وا�سعارهم يف ال�سوق امل�ستهدفة.

 - 7الفر�ص املتاحة والفجوات الت�سويقية التي مل تُغطيها ال�رشكات املوجودة التي ميكن ا�ستغاللها
ل�صالح امل�رشوع.

ولعمل درا�سة جدوى ت�سويقية ف�إنه من املمكن االعتماد على �أحد بحوث الت�سويق جلمع املعلومات
حول ال�سوق امل�ستهدفة والعمالء واملناف�سني و�أف�ضل طريقة اال�ستق�صاء واملقابلة ومتابعة �أبحاث

ال�سوق احلديثة التي �أ�صدرت حول املنتج نف�سه الذي تنوي تقدميه يف ال�سوق الذي تنوي العمل به.
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ثانيًا  :الدرا�سة الفنية ( اجلدوى الفنية ) :والهدف من هذه الدرا�سة هو معرفة جميع الأمور الفنية

املتعلقة بامل�رشوع ،مثل:

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

 - 3حتديد احتياجات وتكاليف امل�رشوع من املعدات والأدوات والتجهيزات .

 - 4حتديد احتياجات وتكاليف امل�رشوع من اخلدمات مثل الطاقة واملياه وغريها.

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

ولعمل درا�سة جلدوى فنية للم�رشوع ال�صغري ف�إنه من املمكن �إجرا�ؤها ب�سهولة عن طريق ت ّعرف
�صاحب امل�رشوع الآتي:

 - 1موا�صفات موقع امل�رشوع من اجلهة املانحة للرتخي�ص �أو ممن �سبق لهم عمل م�رشوع م�شابه.
 - 2تكاليف الإيجارات عرب زيارة املنطقة التي يرغب يف تنفيذ امل�رشوع ال�صغري فيها �أو عرب
إلكرتونيا يف مواقع العقارات.
البحث �
ًّ

- 3تكاليف املعدات والآالت بوا�سطة التوا�صل مع �رشكات بيع خطوط الإنتاج ذات الطاقة
الإنتاجية امل�ستهدفة ملعرفة متو�سط �أ�سعار املعدات .

- 4حتديد رواتب املوظفني عن طريق اال�ستعانة مبواقع التوظيف الإلكرتونية �أو من خالل �س�ؤال
العاملني يف الوظائف ذاتها.

- 5مراحل الإنتاج بالن�سبة �إلى امل�شاريع الإنتاجية والتي ميكن معرفتها عرب الإنرتنت �أو عرب ا�ست�شارة
املهند�سني واملخت�صني يف املجال نف�سه ورمبا عن طريق ال�رشكة املنتجة للخط.

ثالثاً  :الدرا�سة املالية ( اجلدوى املالية ) :وتعترب اهم مراحل درا�سة اجلدوى االقت�صادية وعن طريقها
يتم التعرف على �إيرادات و�أرباح امل�رشوع ال�صغري و�أرباحه ،وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار

اال�ستثماري �إما بتنفيذ امل�رشوع و�إما �إعادة النظر فيه و�إما �إلغائه .وتعتمد نتائج الدرا�سة املالية
للم�رشوع ب�شكل كبري على نتائج درا�سة ال�سوق والدرا�سة الفنية ،فمن خالل درا�سة ال�سوق يحدد
حجم وقيمة املبيعات املتوقعة ومن خالل الدرا�سة الفنية يتم تحُ دد تكاليف الت�أ�سي�س وتكاليف

الت�شغيل.
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و ُيعمل درا�سة جدوى مالية للم�رشوع ال�صغري ب�شكل مب�سط ب�إعداد قائمة الدخل للم�رشوع :وهي

عبارة عن قائمة يتم و�ضع قيمة الإيرادات وقيمة التكاليف لفرتة محددة بهدف حتديد �أرباح تلك
الفرتة �أو خ�سائرها وميكنك �إعداد قائمة الدخل عن طريق التعوي�ض بالأرقام عن البيانات الآتية

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

 - 2تكاليف الت�شغيل املختلفة  :مثل الإيجارات والعمالة واملواد اخلام واملرافق واال�ستهالك

ال�سنوي للتكاليف الثابتة ( اخللو والتجهيزات ) والت�سويق وال�صيانة وغريها ( من الدرا�سة الفنية ).
� - 3صايف الربح  :ويحدد عن طريق طرح تكاليف الت�شغيل املختلفة من الإيرادات؛ ف�إن كانت
القيمة موجبة فيدل على ربحية امل�رشوع وين�صح ب�إمتام �إجراءات تنفيذه ،و�إن كانت القيمة �سالبة

فذاك دليل على خ�سارة امل�رشوع وين�صح بعدم تنفيذه.

الربح �أو اخل�سارة للم�رشوع = الإيرادات – تكاليف الت�شغيل ( �إذا كانت القيمة باملوجب تكون
ربحا ،و�إذ اكانت القيمة بال�سالب تكون خ�سارة)
ً

اجلدوى االقت�صادية للم�رشوع� :إذا حقق امل�رشوع ربح ًا يكون جمدي ًا اقت�صاد ًّيا و�إذا حقق خ�سارة
جمد اقت�صاد ًّيا.
يكون غري ٍ

مثال  :يرغب �أحد خريجي النجارة والديكور يف ت�أ�سي�س منجرة �صغرية وت�شغيل عامل واحد
ي�ساعده ،وبعد عمله درا�سة لل�سوق مل�رشوعه ال�صغري وجد �أن الإيرادات املتوقعة �سنو ًّيا من بيع

منتوجاته من املنجرة ي�ساوي ع�رشين �ألف (  )20000دينار .وبعد عمله لدرا�سة فنية مل�رشوعه وجد
تكاليف الت�شغيل �سنو ًّيا على النحو الآتي :

جمموع الإيجارات ال�سنوية ملبنى امل�رشوع =  3600دينار.

راتب متوقع له مع راتب عامل ي�ساعده �سنو ًّيا =  4800دينار
تكاليف �رشاء مواد خام �سنو ًّيا =  6000دينار.

تكاليف ا�ستهالك املاء والكهرباء �سنو ًّيا =  1200دينار.

ا�ستهالك �سنوي للتكاليف الثابتة ( اخللو والتجهيزات ) =  1000دينار.
تكاليف �صيانة وغريها �سنو ًّيا =  1500دينار.
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بعد عمل جدوى اقت�صادية للم�رشوع هل تن�صح بتنفيذه ام ال وملاذا ؟
احلل :

الربح �أو اخل�سارة للم�رشوع = الإيرادات ال�سنوية – تكاليف الت�شغيل املختلفة �سنو ًّيا
الإيرادات ال�سنوية = 20000دينار

تكاليف الت�شغيل املختلفة �سنو ًّيا = جمموع الإيجارات ال�سنوية ملبنى امل�رشوع  +الرواتب ال�سنوية
 +تكاليف �رشاء املواد اخلام �سنو ًّيا +تكاليف ا�ستهالك املاء والكهرباء �سنو ًّيا  +اال�ستهالك ال�سنوي

للتكاليف الثابتة +تكاليف ال�صيانة وغريها �سنو ًّيا.
تكاليفالت�شغيلال�سنوية=18100=3600+4800+6000+1200+1000+1500دينار

الربح او اخل�سارة للم�رشوع = الإيرادات ال�سنوية – تكاليف الت�شغيل املختلفة �سنو ًّيا

=  1900 =20000-18100دينار

أرباحا مقدارها  1900دينار �سنو ًّيا
ومبا �أن القيمة باملوجب اذن امل�رشوع يحقق � ً
جمد اقت�صادي ًا ونن�صح بتنفيذه .
�إذن امل�رشوع ٍ

فائدة :يعترب بع�ض اخلرباء ان امل�رشوع جمدي اقت�صادي ًا �إذا كانت ن�سبة الأرباح الى تكاليف الت�شغيل
املختلفة �سنوي ًا التقل عن . 10%

اإلثراء والتوسع

 - 1ارجع �إلى الإنرتنت وادخل على موقع

م�شاريع �صغرية (دليلك لبدء م�رشوعك) وقم
بتعبئة منوذج درا�سة جدوى جاهز ي�صلح الي

م�رشوع �صغري.

 - 2قم بتعبئة البطاقة التعريفية للم�رشوع يف

ال�شكل (.)4-7

ال�شكل ()4-7
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التقويم

 - 1اذكر مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع.

 - 2و�ضح املق�صود مبرحلة بدء امل�رشوع.

 - 3يت�ضمن التخطيط للم�رشوع التحديد الدقيق ملجموعة من العنا�رص اذكر �سبعة منها.
عرف اجلدوى االقت�صادية للم�رشوع ال�صغري.
ِّ - 4

 - 5يرغب احد مهند�سي الكهرباء بتطبيق فكرة م�رشوع  ،وهي عمل م�شغل لتجميع
لوحات التحكم الكهربائية  ،وبعد درا�سة ال�سوق وجد �أن بيع اللوحات املجمعة ميكن
دينارا  ،قام بعمل درا�سة مالية للم�رشوع ووجد ان
�أن يدخل �إيرا ًدا �سنو ًّيا مبقدار ً 50000

التكاليف املرتتبة عليه �ستكون كاالتي :

تكلفة املواد اخلام �سنو ًّيا =  25000دينار

تكلفة ايجار امل�شغل ال�سنوية =  9000دينار

جمموع رواتب العمالة يف امل�رشوع �سنويًا =  5000دينار
تكلفة العدد امل�ستعملة �سنو ًّيا =  11000دينار

تكاليف ا�ستهالك املاء والكهرباء ال�سنوية =  1200دينار

تكاليف ال�صيانة ال�سنوية والتكاليف الأخرى =  800دينار

بعد عمل جدوى اقت�صادية للم�رشوع هل تن�صح بتنفيذه �أم ال وملاذا ؟
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سا
خام ً

تنفيذ المشروع الصغير ()Réalisation

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع ال�صغري.
• يذكر طرق متويل امل�شاريع الريادية ال�صغرية.

• يعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع.

انظر وتساءل
نظراً للتقدم الهائل يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أ�صبح تقدمي اخلدمات واملعامالت
احلكومية يتم عن طريق احلكومة الإلكرتونية

وبالنظر الى ال�شكل (� )4-8صورة تعبريية
ملوقع احلكومة الإلكرتونية على الإنرتنت التي
إلكرتونيا .ما �إجراءات ترخي�ص
تقدم اخلدمات �
ًّ

إلكرتونيا؟
امل�شاريع ال�صغرية وت�سجيلها �
ًّ

ال�شكل ( ) 4 – 8

استكشف

ناق�ش �أنت وزمال�ؤك يف املجموعة الإجراءات العملية لتنفيذ امل�شاريع ال�صغرية وطرق متويلها
وم�صادر الكوادر الب�رشية لت�شغيلها.
اقرأ وتعلم

الإجراءات العملية لتنفيذ امل�رشوع ال�صغري:
 -1الرتخي�ص والت�سجيل .
-2جتهيز املكان

� -3رشاء الآالت واملعدات.
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�أوالً :الرتخي�ص والت�سجيل

تتغري �إجراءات الرتخي�ص والت�سجيل تب ًعا للت�رشيعات والقوانني والأنظمة والتعليمات التي تتبعها
احلكومات املتعاقبة وقد �سهلت خدمات احلكومة الإلكرتونية الإجراءات للتقدم لرتخي�ص امل�شاريع

ال�صغرية وغريها وميكن تلخي�ص هذه الإجراءات باخلطوات الآتية:

 -1اح�ضار �سند ملكية ومخطط تنظيمي �أو عقد ايجار مختوم من الأمانة �أو البلدية املعنية للمكان

املراد ان�شاء امل�رشوع فيه وح�سب نوع امل�رشوع جتاري ،حريف �صناعي ،زراعي �أو خدمي.

 -2التقدم الى غرفة ال�صناعة يف املحافظة التي �سيقام امل�رشوع فيها وتعبئة طلب الن�شاء حرفة ودفع

الر�سوم املقررة ح�سب نوع احلرفة اواملهنة واحل�صول على ت�رصيح بالتجارة و�شهادة �سجل تاجر.

-3التقدم الى غرفة التجارة يف املحافظة التي �سيقام فيها امل�رشوع وتعبئة طلب انت�ساب لها ودفع

الر�سوم املقررة واحل�صول على �شهادة ت�سجيل ثم مراجعة الأمانة او البلدية املعنية للح�صول على
املوافقات املتعلقة بتوافر �إجراءات الأمن وال�سالمة وال�صحة العامة التي يتطلبها امل�رشوع ح�سب
نوعه من مديرية الدفاع املدين ومديرية ال�صحة ومديرية ال�رشطة يف املحافظة وبعد ذلك تقوم

الأمانة �أو البلدية ب�إ�صدار رخ�صة حرف �أو رخ�صة مهن للم�رشوع.
فائدة :

خدمات احلكومة الرقمية :وت�شمل اخلدمات التي تقدمها احلكومات مثل اتاحة البوابات الإلكرتونية

على االنرتنت ،والو�صول الى اخلدمات العامة ،و�إ�ستخدام القنوات الرقمية وو�سائل الإعالم

االجتماعي من �أجل التوا�صل والتفاعل مع املواطنني وميكن اال�ستفادة منها هنا يف �إجراءات
الرتخي�ص والت�سجيل للم�رشوع بكل �سهولة و ُي�رس.
ثانياً  :جتهيز املكان :

لتجهيز املكان الذي �سيقام عليه امل�رشوع ال�صغري يتم القيام باخلطوات الآتية :

 -1تخطيط املكان بحيث يتم حتديد امل�ساحات الالزمة لتخزين املنتجات واملواد اخلام ،ولتخزين

الزوائد غري ال�صاحلة �أو ت�رصيفها.

 -2تخطيط مكان تركيب الآالت واملعدات ب�شكل ي�سمح بتنفيذ العمليات ب�سهولة وبوقت

وجهد �أقل.
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� -3إجراء التح�سينات التي ت�ؤدي �إلى حت�سني يف الأداء وكفاءة يف العمل مثل حت�سني الإ�ضاءة يف

املكان وكذلك التهوية وعمل �إ�ضافات تالئم طبيعة العمل يف امل�رشوع ح�سب نوعه.
ثالث ًا � :رشاء الآالت واملعدات:

يعتمد �رشاء الآالت واملعدات على عدة عوامل من �أهمها:
 -1الطاقة الإنتاجية للم�رشوع ال�صغري.

 -2الطاقة الإنتاجية لكل من الآالت واملعدات بناء على العمليات التي �ستجري يف امل�رشوع
ال�صغري.

أجنبيا.
 -3م�صدر الآالت واملعدات
محليا �أو � ًّ
ًّ

 -4اف�ضل عرو�ض ال�رشاء من حيث ال�سعر والطاقة الت�شغيلية واجلودة .

طرق متويل امل�شاريع الريادية ال�صغرية:
قال تعالى يف محكم تنزيلة (

للم�شاريع الريادية ال�صغرية من اهمها:

)(� )1صدق اهلل العظيم ،هناك م�صادر متويل كثرية

 -1التمويل ال�شخ�صي  :وهو ما يدخره �صاحب امل�رشوع ال�صغري من �أموال �شخ�صية.

 -2البنوك التجارية �أو البنوك املتخ�ص�صة يف متويل القطاع ال�صناعي مثل البنك الأردين للتنمية
املحلية.

� -3صندوق التنمية والت�شغيل الأردين.

� -4صندوق احلرفيني يف بنك الإمناء ال�صناعي.

 -5م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي.
 -6امل�ؤ�س�سة التعاونية الأردنية.

 -7ال�صندوق اخلريي الها�شمي.

م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع

يمُ كن احل�صول على الكوادر الب�رشية للعمل يف م�رشوعك من خالل الرجوع �إلى مواقع �رشكات
التوظيف على ال�شبكة العنكبوتية �أو مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة �أو الإعالن بال�صحف

وو�سائل الإعالم املتاحة �أو التوا�صل مع مكاتب العمل �أو عن طريق الأ�صحاب والأقارب� .أما
(� )1سورة البقرة ،الآية 275
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م�صادر الكوادر الب�رشية التي ترفد �سوق العمل فتتم ّثل بالآتي:

-1اجلامعات ب�أنواعها (حكومية ،خا�صة ،تقنية ،اكادميية) -2كليات املجتمع املتو�سطة -3مدار�س
التعليم الثانوي املهني -4مراكز التدريب التابعة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني -5ال�رشكة الوطنية

للت�شغيل والتدريب بالتعاون مع القوات امل�سلحة الأردنية -6مراكز التدريب اخلا�صة.

مرحلة تقييم امل�رشوع (  : ) Evaluationيهدف التقييم الى الت�أكد من �أن امل�رشوع ي�سري يف

االجتاه ال�صحيح وب�شكل ي�سمح بالتدخل لإجراء التعديالت الالزمة ومعاجلة االختالالت التي

يعرتيها تنفيذ امل�رشوع .ويكون تقييم امل�رشوع اثناء التنفيذ وكذلك بعد التنفيذ ملعرفة �إلى �أي حد
حقق امل�رشوع النتائج املرجوة منه.
اخلرائط املفاهيمية:

مفاتيح جناح امل�رشوع

الإبداع يف فكرة
امل�رشوع

توزيع جيد للمهام
وامل�س�ؤوليات

�أهداف وا�ضحة
وم�ضبوطة

درا�سة �شاملة ودقيقة

فريق عمل كفء
ومن�سجم

تخطيط جيد لإن�شطة
امل�رشوع ومكوناته

تتبع مراحل امل�رشوع

تقييم �شامل وم�ستمر

خطة ت�سويقية م�ضبوطة
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التوا�صل اجليد بني
فرق العمل

اإلثراء والتوسع

تعترب امل�شاريع ال�صغرية �إحدى �أهم عنا�رص

التقويم

 1ـ اذكر الإجراءات الالزمة لرتخي�ص وت�سجيل

التنمية االقت�صادية يف الأردن فهي ذات

امل�رشوع ال�صغري.

ت�شجع على املبادرة والتوظيف الذاتي لدى

ال�صغري.

مقدرة ا�ستيعابية كبرية للعمالة  ،كما انها

االفراد ،وت�شكل قاعدة انطالق ل�صناعات
م�ساعدة ومتخ�ص�صة خلدمة ال�صناعات
الكربى ولكن هذه امل�شاريع ال�صغرية تواجه

 2ـ عدد خم�سة م�صادر لتمويل امل�رشوع
 3ـ كيف يتم احل�صول على الكوادر الب�رشية
للم�رشوع ال�صغري؟

�صعوبات من النواحي الفنية والإدارية

واملالية والت�سويقية ،لذا البد من وجود

جهات متخ�ص�صة تقدم الدعم والتوجيه
واخلربة ال�صحاب امل�شاريع ال�صغرية.

بالرجوع �إلى الإنرتنت و�إلى موقع

احلكومة الإلكرتونية ابحث يف �أهم
اجلهات الداعمة للم�شاريع ال�صغرية من

وزارات وم�ؤ�س�سات حكومية و�شبه
حكومية ومعاهد تطوير وو�ضح �أهم ما

تقدمه هذه اجلهات للم�شاريع ال�صغرية.
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سا
ساد ً

السجالت المالية والمحاسبية للمشروع الصغير

النتاجات الخاصة للدرس

• يو�ضح �أهمية ا�ستخدام ال�سجالت املالية واملحا�سبية يف امل�رشوع ال�صغري.

• مييز بني �أنواع ال�سجالت املالية واملحا�سبية املختلفة وجماالت ا�ستخدامها يف امل�رشوع ال�صغري.

انظر وتساءل
بالنظر لل�شكل (  ) 4 - 9الذي يو�ضح �صور لبع�ض ال�سجالت املالية

التي ي�ستخدمها �صاحب امل�رشوع ال�صغري ملتابعة الأمور املالية مل�رشوعه
فما �أهمية ال�سجالت املالية للم�رشوع ال�صغري؟ وما �أنواعها؟

لل�شكل ( ) 4 - 9

استكشف

َعرف �أنواعها
ناق�ش وزمال�ؤك يف املجموعة �أنواع ال�سجالت املالية واملحا�سبية للم�رشوع ال�صغري وت ّ

وجماالت ا�ستخدامها.
اقرأ وتعلم

�أهمية ال�سجالت املالية واملحا�سبية للم�رشوع ال�صغري:

ؤ�رشا للو�ضع املايل احلايل للم�رشوع ( دائن  ،مدين ).
 - 1تعطي م� ً
 - 2ت�ساعد على مراقبة املخزون والتكاليف والأ�سعار.
 - 3ت�ساعد على اال�ستخدام الفعال للموارد.

 - 4ت�ساعد على حت�سني �أداء امل�رشوع مبعرفة موا�ضيع الكلف العالية والعمل على تخفي�ضها قدر
الإمكان.

�أنواع ال�سجالت املالية واملحا�سبية

ُعد داخل امل�رشوع
ُعرف ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية :ب�أنها جمموعة ال�سجالت والدفاتر التى ت ّ
ت ّ

لتكوين نظام ي�شمل جميع املعامالت املالية وطريقة تداول امل�ستندات للتعبري الدقيق عن الأحداث
املالية بامل�رشوع وم�ساعدة الإدارة فى اتخاذ القرارات من خالل التقارير والقوائم التي ميكن

�إعدادها.
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اهم امل�ستندات املالية التي ت�ستخدم يف امل�رشوع ال�صغري :
 - 1م�ستند القب�ض :وهو م�ستند تقوم املن�ش�أة ب�إعداده
عندما حت�صل على مبلغ مايل من العميل �سواء كان

املبلغ نقدي �أو ب�شيك م�سحوب على البنك ,ويح�صل
الدافع على ن�سخة منه وتبقى الن�سخة الأخرى يف

املن�ش�أة لت�سجيل العملية املالية يف الدفاتر املحا�سبية,

ال�شكل ()4-10

منوذجا مل�ستند القب�ض.
ويبني ال�شكل ()4-10
ً

- 2م�ستند ال�رصف :هو م�ستند ُتعده املن�ش�أة عندما تقوم بدفع

املبالغ املالية �أوعند ت�سديد ح�سابها �سواء كان الت�سديد نقدي
او ب�شيك م�سحوب على البنك ,ويح�صل امل�ستلم للمبلغ

على ن�سخة منه بعد ان يقوم بتوقيع ا�ستالمه على امل�ستند,

والن�سخة الثانية تبقى يف املن�ش�أة لت�سجيل العملية املالية ويبني
منوذجا مل�ستند �رصف .
ال�شكل ()4-11
ً

ال�شكل ()4-11

 - 3م�ستند القيد :هو م�ستند تقوم املن�ش�أة ب�إعداده عند حدوث عملية مالية ال تت�ضمن مدفوعات
او مقبو�ضات ,ليتم ت�سجيل العملية املالية بعد ذلك

يف الدفاتر املحا�سبية ,مثل عملية البيع االجل (على

احل�ساب ) .ويبني ال�شكل ( )4-12منوذج مل�ستند قيد

 -4الفاتورة :وهو ك�شف يقوم البائع ب�إعداده والذي

يت�ضمن بيا ًنا
تف�صيليا باخلدمة املقدمة او الب�ضاعة املباعة
ًّ

وكميتها وقيمتها الإجمالية وغريها ,وتعترب الفاتورة

ال�شكل ()4-12

بالن�سبة للبائع فاتورة مبيعات وبالن�سبة للم�شرتي تعترب
فاتورة م�شرتيات ويبني ال�شكل ( )4-13منوذج

الفاتورة.

ال�شكل ()4-13
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اهم ال�سجالت املالية التي ت�ستخدم يف امل�رشوع ال�صغري:

� -1سجل الفواتري :ي�ساعد هذا ال�سجل على توثيق اجلهات �أو الأ�شخا�ص املدينني للم�رشوع مقابل

ال�سلع او اخلدمات التي يتم بيعها لهم ومل يتم ت�سليم ت�سديد ثمنها عند ت�سليم ال�سلعة .ويف هذه

احلالة يتم �إر�سال فاتورة �إلى العميل ويتم االحتفاظ ب�صورة الفاتورة يف �سجل الفواتري.وعندما
ُي�سدد العميل الفاتورة يتم ت�سجيل املبلغ يف دفرت الأ�ستاذ.

� -2سجل يومية امل�شرتيات :ي�ستخدم لت�سجيل البيانات اخلا�صة ب�رشاء �سلعة او خدمات لأجل �أي ال

ي�سجل ثمنها عند ال�رشاء.حتفظ فاتورة البائع يف يومية امل�شرتيات �إلى �أن ت�سدد بالكامل ويف حالة

ت�سديدها ب�شكل جزئي ت�سجل يف �سجل اليومية مع املبالغ التي دفعت وكذلك ي�سجل يف دفرت
الأ�ستاذ كل مبلغ ُيدفع.

-3الدفاتر املالية املحا�سبية :تق�سم الدفاتر املالية املحا�سبية امل�ستخدمة يف امل�رشوع ال�صغري �إلى الأنواع
الآتية:

ُ�سجل العمليات
 -1دفرت اليومية :ت ّ

املالية يف هذا الدفرت وفق ًا لنظرية
القيد الثنائي بعد حتليلها �إلى طرفيها

املدين والدائن تطبيق ًا لقواعدها

ال�شكل ()4-14

وباال�ستناد �إلى �أحد م�صادر القيود يف جمموعة امل�ستندات مثل  :م�ستند القب�ض �أو م�ستند ال�رصف،

او م�ستند القيد .ويبني ال�شكل ( ) 4-14منوذج ًا ل�صفحة من �صفحات دفرت اليومية الذي يحتوي
على اخلانات الآتية:

�أ -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�ضيح العملية املالية التي متت بالنقطتني � 2،1أعاله.

د  -رقم امل�ستند :هذه اخلانة مخ�ص�صة لرقم امل�ستند الذي كان م�صدراً للقيد ،ك�أن يكون رقم
م�ستند قب�ض �أو م�ستند �رصف �أو م�ستند قيد.

رحلت اليها
هـ  -رقم �صفحة دفرت الأ�ستاذ :هذه اخلانة مخ�ص�صة لرقم �صفحة الأ�ستاذ ،التي ّ
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العملية او احل�ساب املعني يف القيد.

و -التاريخ :هذه اخلانة مخ�ص�صة لتاريخ بدء العملية املالية وت�سجيلها.

 -2دفرت الأ�ستاذ :يتم الرتحيل �إلى دفرت الأ�ستاذ من دفرت اليومية ،وتعد هذه العملية من عمليات
التبويب والت�صنيف ،وهو �سجل جلميع احل�سابات املالية بحيث تُخ�ص�ص �صفحة �أو �صفحات

عدة لكل ح�ساب
ونظرا لكرثة احل�سابات التي يت�ضمنها هذا الدفرت يف�ضل ا�ستعمال فهر�س مرتب
ً

ح�سب احلروف الهجائية يبني فيه ا�سم احل�ساب ورقم ال�صفحة اخلا�صة وله �أ�شكال عدة  ،ويبني

منوذجا ل�صفحة من �صفحات دفرت الأ�ستاذ.
ال�شكل ()4-15
ً
التاريخ

احل�ساب

رقم
امل�ستند

ال�صندوق

املبلغ

�صفحة من �صفحة �إلى

البيان

الإجمايل

مقبو�ضات

املبيعات

مدفوعات مقبو�ضات مدفوعات

ال�شكل ()4-15

 -3دفرت الأجور :يحتوي على �أ�سماء كل املوظفني يف امل�رشوع وبيانات كل موظف ومقدار راتبه

والو�ضع املايل له.

 -4دفرت املخزون :ي�ستخدم دفرت املخزون لتوثيق الأرقام الناجتة عن عملية اجلرد وتجُ رى عملية اجلرد
مرة او مرتني يف ال�سنة فت�سجل امام كل �صنف من �أ�صناف املخزون عدد الوحدات وقيمتها.

وفوائد دفرت املخزون تتمثل يف:

�أ -التعرف يف ما �إذا ُوجد فائ�ض او نق�ص يف املخزون من احدى ال�سلع.

ب-التعرف على الربح �أو اخل�سارة خالل فرتة محددة.
جـ  -ميكن ا�ستخدامه يف تقومي امل�رشوع

وميثل ال�شكل (� ) 4-16صفحة من �صفحات دفرت املخزون.
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ك�شف جرد

التاريخ........./......./........... :
ال�صنف

الكمية

ال�سعر /دينار

املجموع

ال�شكل ()4-16

اإلثراء والتوسع

التقويم

تعرفك عدة �أنواع من ال�سجالت
بعد ّ
املالية واملحا�سبية التي ت�ستخدم يف امل�شاريع

 - 1و�ضح �أهمية �إ�ستخدام ال�سجالت املالية
واملحا�سبية يف امل�رشوعات ال�صغرية.

ذات العالقة باملو�ضوع ،ابحث يف برامج

واملحا�سبية الآتية يف امل�رشوعات

ال�صغرية وبالرجوع للمواقع الإلكرتونية
محا�سبية �إلكرتونية ت�ستخدمها ال�رشكات.

 - 2ا�رشح جمال ا�ستخدام املفاهيم املالية
ال�صغرية:

�أ -م�ستند القب�ض ب -م�ستند القيد

جـ � -سجل يومية امل�شرتيات د -دفرت
الأ�ستاذ هـ  -دفرت الأجور و� -سجل

الفواتري.
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ساب ًعا

التسويق والجودة والمنافسة للمشروع الصغير

النتاجات الخاصة للدرس

• يتعرف مفهومي الت�سويق واجلودة وعالقتهما باملناف�سة.
• يو�ضح �أهمية الت�سويق واجلودة يف امل�رشوع ال�صغري.

انظر وتساءل
الت�سوق عملية نقوم بها ب�شكل متوا�صل ومتكرر
يف حياتنا ومن خاللها نختار ما يواءم اذواقنا من

الب�ضاعة او املنتج ويف االجتاه االخر فان الت�سويق تعني
�شيئ ًا مختلف ًا ومن خالل النظر الى ال�شكل ()4-17

الذي يعرب عن �صورة تعبريية للت�سويق الإلكرتوين

فماذا تعرف عن الت�سويق وما عالقته بجودة املنتج وقدرة �صاحب

ال�شكل () 4-17

امل�رشوع على املناف�سة يف بيع ب�ضاعته؟
استكشف

ناق�ش �أنت وزمال�ؤك يف املجموعة �أهمية الت�سويق بنوعيه التقليدي والإلكرتوين واثر جودة املنتج �أو

اخلدمة التي يقدمها امل�رشوع ال�صغري يف املناف�سة يف ال�سوق وزيادة عمليات البيع وحتقيق املزيد من الربح.
اقرأ وتعلم

يق�صد بالت�سويق تلك العمليات التي تنجزها ال�رشكة �أو املن�ش�أة بهدف زيادة انت�شارها وانت�شار
ونظرا للتطور يف و�سائل
منتجاتها وبالتايل زيادة عمليات البيع لديها وحتقيق املزيد من الربح.
ً

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال الرقمي انت�رش الت�سويق الإلكرتوين الذي يتميز بعدة ميزات عن

الت�سويق التقليدي

مقارنة بني الت�سويق الإلكرتوين والت�سويق التقليدي:

 - 1التكلفة :التي تتحملها ال�رشكات يف عر�ض املنتجات من خالل الت�سويق الإلكرتوين �أقل
139

مقارنة بالتكلفة العالية للت�سويق التقليدي ( �صحف -تلفزيون -جمالت  ،املواقع الإلكرتونية )..

 - 2التوا�صل  :الت�سويق الإلكرتوين دقيق و�أ�سهل ب�سبب توظيف تكنولوجيا املعلومات و�أدواته
والإت�صال الدائم والدوري ك�إر�سال الر�سائل ومتابعة الزبائن� .أما الت�سويق التقليدي فالتوا�صل من

خالله �صعب نوع ًا ما لأنه محدد بزمان ومكان.

جدا
 - 3حجم ال�رشيحة امل�ستهدفة :يف الت�سويق الإلكرتوين عدد الزبائن يف ال�شبكة الإلكرتونية كبري ً

لأن الت�سويق محلي وعاملي بينما الت�سويق التقليدي يخدم �رشيحة معينة من الزبائن �أو الأ�شخا�ص.

 - 4معاينة املنتجات :يف الت�سويق الإلكرتوين هناك �صعوبة يف معاينة املنتج لأنه يعتمد على عر�ض

نوعا ما باملقارنة مع الت�سويق التقليدي فمعاينة املنتج
ال�صورة كما احل�صول على عينة �صعب ً
واحل�صول على عينة �أ�سهل.
 - 5جمع البيانات :الت�سويق الإلكرتوين يتفاعل مع الزبائن وي�سهل عملية جمع بيانات الزبون �أو

الزائر واهتماماته باملنتج .بينما يف الت�سويق التقليدي مهمة �صعبة وجمهدة �أكرث.

 - 6متابعة الطلبات :يف الت�سويق الإلكرتوين ي�ستطيع الزبون من طلب املنتج يف �أي وقت و�أي
ن�سبيا.
مكان عن طريق الأدوات الإلكرتونية (هاتف ذكي – كمبيوتر) �أما التقليدي فهو �صعب ًّ

 - 7متابعة ردود الفعل :يف الت�سويق الإلكرتوين ميكن متابعة ردود الزبائن وت�سا�ؤالتهم من خالل

ال�صفحات االجتماعية �أو املواقع ب�شكل مبا�رش يف �أما التقليدي ف�صعب املتابعة.

عنا�رص الت�سويق الإلكرتوين:
 - 1املُنتج (ُ )Productي�شري �إلى ّ
كل الأ�شياء �سوا ًء كانت مادية �أم غري مادية وهي التي ي�سعى

�سعيا لإ�شباع حاجة �أو تلبية رغبة معينة ،ومن الأمثلة عليها :املالب�س،
امل�ستهلك للح�صول عليها ً
والهواتف .من اجلدير بالذكر ف�إنّ ع�رص التكنولوجيا قد �أتاح للم�ستخدمني �إمكانية التحكم

أي�ضا.
بخ�صائ�ص املنتجات من حيث اللون وال�شكل اخلارجي والت�صميم ،والعالمة التجارية � ً

 - 2ال�سعر (� )Priceأتاح الت�سويق الإلكرتوين الفر�ص �أمام امل�ستهلكني ملعرفة �أ�سعار املنتجات التي
يرغبون باقتنائها ّ
بكل �سهول ٍة وي�رس ،وتقدم له اخليارات لالختيار بني املنتجات نظراً لكرثة املوردين
ووكالء الت�سويق التفاعلي عرب �شبكة الإنرتنت.

كمل الرتويج الإلكرتوين دور الرتويج التقليدي � اّإل �أنّ هناك اختالف ًا
 - 3الرتويج (ُ )Promotي ّ
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ي�رسا بني ٍ ّ
كل من الأدوات امل�ستخدمة واال�سرتاتيجيات املتبعة يف الرتويج للمنتجات ،ومن بينها
ً
املواقع الإلكرتونية التي متثل قوتها يف القدرة على ا�ستهداف ال�رشيحة امل�ستهدفة من امل�ستهلكني

ب�رسع ٍة ودق ٍة �أكرث.

 - 4الأ�شخا�ص ( :)Peopleبالرغم من اعتماد الت�سوق الإلكرتوين على �شبكة االنرتنت يف الو�صول
بد من وجود ٍيد ب�رشية تحُ ّرك عملية الت�سويق كاملةً.
�إلى الزبائن وفهم وا�ستيعاب متطلباتهم � اّإل �أ ّنه ال ّ
 - 5املكان الإلكرتوين ( : )Placeت�شمل الأدوات واخلدمات التي تقدمها ال�رشكات للم�ستخدمني
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،كربامج الت�صميم اجلرافيكي ،وبذلك فقد متكنت ال�رشكات من

االت�صال مع زبائنها ونيل ر�ضاهم ،واحل�صول على التغذية الراجعة حول منتجاتهم.

 - 6العنا�رص املادية ( :)Physical Evidenceمنالأمثلةعليها،توفريالأماكنالتيمتنحدرجات
حرارة مالئمة ملكانٍ ما ،ك�أجهزة التكييف والتدفئة.

 - 7العمليات ( :)Processت�شمل العمليات واملمار�سات واخلدمات املٌقدمة لل ُعمالء ،وتهدف
عن طريقها �إلى نيل ر�ضا العميل وك�سبه وقد �أ�صبح من املمكن للم�ستخدم احل�صول على اخلدمة

على مدار اليوم ،مع احل�صول على خدمة ذات جودة عالية.

:عرفت منظمة الأيزو يف �سل�سلة املوا�صفات التي �أ�صدرتها ISO 9000
اجلودة ّ

وتتخذ
�أن اجلودة هي مدى قدرة موا�صفات املنتج �أو اخلدمة على التطابق مع املوا�صفات املطلوبةّ ،

عدة �صفات مثال :جودة �سيئة ،وجيدة ،وممتازة ،وتعتمد عملية التقييم على عوامل قابلة للقيا�س،
مثل :الطول ،والعر�ض ،والوزن ،والن�سب ،وخوا�ص املواد ،وال�سعر ،واال�ستخدام وغريها.
�إدارة اجلودة ال�شاملة)Total quality management(:

ت ُع ًرف �إدارة اجلودة ال�شاملة بانها عمل الأ�شياء ال�صحيحة بالطريقة ال�صحيحة من املحاولة الأولى.

مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة

من املبادئ الأ�سا�سية لإدارة اجلودة ال�شاملة ما ي�أتي:

 - 1القيادة ( الإدارة العليا)  :وهي مهارة الت�أثري يف النا�س ودفعهم لعمل �أف�ضل �أدائهم لتحقيق

الأهداف واملهام التي ت�سعى اليها املن�ش�أة .و�إن تبني القيادة لإدارة اجلودة ال�شاملة وتذليل العوائق

�أمام تطبيقها وامل�شاركة يف التوعية ب�أهميتها ون�رشها هو املفتاح الرئي�س لنجاح تطبيقها يف املن�ش�أة.
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 - 2التخطيط الأ�سرتاتيجي :هو التخطيط امل�ستقبلي طويل الأمد الذي يقوم بو�ضع الأهداف

العامة للمن�ش�أة والو�سائل الكفيلة بتحقيقها .

حدد م�ستوى اجلودة ،بغ�ض النظر عن التدريب
 - 3الرتكيز على العمالء :العمالء وحدهم من ُي ّ
طبق على املوظفني ،وعمليات التطوير املتبعة ،حيث يكون لكل من�ش�أة مركز خدمة العمالء ومن
املُ ّ
مهامه:
ِ

�أ -ا�ستقبال طلبات العمالء وت�سا�ؤالتهم والإجابة عليها.

ب -ا�ستقبال �شكاوى العمالء ومتابعة حلها و�إ�شعار العمالء بذلك.
جـ -التوا�صل مع العمالء يف املنا�سبات والأحداث الهامة.

د -التعرف على ار�آء العمالء وانطباعاتهم عن املنتجات واخلدمات احلالية وامل�ستقبلية للمن�ش�أة.

هـ  -جمع املعلومات عن مدى ر�ضا العمالء عن املنتجات واخلدمات املقدمة لهم.

 - 4م�شاركة املوظفني :يعترب املوظفون العمالء الداخليني يف املنظمة ،فم�شاركتهم بتطوير

املنتجات �أو اخلدمات ،ي�ساهم ب�شكل كبري يف حتديد اجلودة.

 - 5العالقة مع املوردين :وهناك عدة عنا�رص رئي�سة لتنظيم العالقة مع املوردين ،من �أهمها:

�أ� -إلغاء مبد�أ �إر�ساء العقود على �أ�سا�س ال�سعر الأقل واعتماد اجلودة واخلدمة وال�صيانة و�رسعة

اال�ستجابة وح�سن التعامل.

ب -احلر�ص على تقوية العالقة مع املوردين املميزين وم�ساعدتهم يف جهود اجلودة والتح�سني
واالرتقاء مبنتجاتهم وخدماتهم والزيارات الفنية املتبادلة وال�شفافية والو�ضوح.
جـ  -بناء قاعدة بيانات باملوردين وتوريداتهم ومدى مطابقتها للجودة.

د -تف�ضيل الواردات الوطنية يف حال ت�ساوي اجلودة مع الواردات اخلارجية للم�ساهمة يف �إنعا�ش
املنتجات الوطنية ورفع الدخل الوطني.

 - 6املقارنات املعيارية ( : )Bench markingوهي �أداة لقيا�س �أداء امل�ؤ�س�سات واال�ستفادة

من اخلربات والتجارب �سواء الناجحة منها �أو الفا�شلة ،كما ت�ستخدم ملعرفة املجاالت التي حتتاج
ثم حتقيق التميز .وتهدف �إلى حت�سني وتطوير الأداء واال�ستفادة من
�إلى التح�سني والتطوير ومن ّ
املوارد الب�رشية وار�ضاء العمالء وذلك عرب البحث الدائم لقيا�س اخلدمات واملمار�سات يف م�ؤ�س�سة
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ما ب�أف�ضل املمار�سات واخلدمات لدى اجلهات ذات الأداء املتميز( �أداء معياري متميز).

بعيدا عن العواطف ،واالهتمامات
� - 7صنع القرار :تُتخذ القرارات يف نظام �إدارة اجلودة ال�شاملةً ،

ال�شخ�صية ،بحيث تكون م�ستندة على احلقائق ،واملعطيات ال�صحيحة.

 - 8التح�سني املت�سمر جلودةالعمليات(:)ContinuousProcessImprovement
ويتحقّق عرب حت�سني عنا�رص العمليات وهي العاملون ،الأجهزة ،والأ�ساليب ،القيا�سات والبيئة.

ومن الأهداف من التح�سني امل�ستمر جلودة العمليات :
�أ� -إزالة الأخطاء وامل�شاكالت والعيوب.

ب -الغاء الهدر يف املوارد والإنتاج.
جـ  -ت�سهيل �أداء العمليات.

د -تقلي�ص �أوقات الت�أخري واالنتظار.

هـ  -تطوير مقايي�س دقيقة لفعالية العمليات وكفائتها.
فوائد تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة

هناك العديد من الفوائد التي تعود على املنظمة عند تطبيق نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة ،ومنها:
 - 1تقوية املوقف التناف�سي للمنظمة.

 - 2زيادة ر�ضا العمالء ،ووالئهم للمنظمة.
 - 3زيادة الإنتاجية.

 - 4الق�ضاء على املنتجات التي حتتوي على عيوب ،واملخلفات املهدورة.

 - 5تعزيز قدرة املنظمة على التكيف مع �أحوال الأ�سواق دائمة التغري ،والأنظمة البيئية واحلكومية
املختلفة.

 - 6زيادة الأمن الوظيفي ،ورفع الروح املعنوية للموظفني.
 - 7زيادة الأرباح ،مقابل خف�ض التكاليف.

 - 8تعزيز �أهمية امل�ساهمني ،و�أ�صحاب امل�صالح املرتبطني بالعمل مع املنظمة.
 - 9احل�صول على عمليات متطورة ومح�سنة.
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ُعرف القدرة التناف�سية بانها جمموعة املهارات والتقنيات واملوارد واملزايا التي ت�ستطيع
املناف�سة :ت ّ

الإدارة تن�سيقها وا�ستثمارها لتحقيق قيم ومنافع �أكرب للزبون (  )CustomerValueواالختالف
عن املناف�سني (  )Differentiationومتثل القدرة التناف�سية العامل الأهم يف اال�ستمرارية يف
م�رشوعك ال�صغري حيث يجب عليك ال�سعي لتحقيق الآتي يف ما يتعلق باملناف�سة:
 - 1اجلودة الأعلى للمنتجات واخلدمات.

 - 2الوقت الأقل يف الإنتاج والت�سليم للعميل.

 - 3العناية بخدمة العمالء وحل م�شكالتهم الت�سويقية.
 - 4املرونة يف الإنتاج والت�سويق والعالقة مع العمالء.
 - 5العالقات الأكرث كفاءة مع حلقات �سل�سلة التوزيع.

العوامل امل�ؤثرة يف البيئة التناف�سية:

 - 1عدد املناف�سني القائمني.
 - 2حجم عمل املناف�سني.

 - 3ح�صة التجارة لكل مناف�س.
 - 4مقدار جناح املناف�سني.
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٤-٢
١١٦ص
 - 5طريقة ت�سعري املناف�سني ملنتجاتهم.

حتوير امل�رشوع ال�صغري ح�سب متطلبات ال�سوق:

٤-١٨

يق�صد بتحوير امل�رشوع التعديل يف عمليات امل�رشوع �أو تغيري
يف نوع املنتج نا ًجتا عن التطورات التقنية والعلمية املت�سارعة

التي ت�ضع حتديات امام �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية تفر�ض

عليهم �رضورة االلتزام بتطوير منتجاتهم وتطوير مهارات
العاملني و�رضورة االهتمام بالتغريات يف �أدوات امل�ستهلكني
وتنمية مهارات متحذي القرارات وخا�صة يف ظل التحول من

االقت�صاد املعريف �إلى االقت�صاد الرقمي .يتحقق ذلك من خالل

مراجعة املنتج
عملية التحوير
مراجعة الوثائق
الإقرار والإجازة

ال�شكل ()4-18

االهتمام بر�أ�س املال الب�رشي ب�شكل اكرب من االهتمام بر�أ�س املال املادي ،وهناك من عرب عن فل�سفة
هذا التوجه لأ ّنها نظرة جديدة نالت اهتمام املنظمات املختلفة يف كيفية تقدميها لل�سلع واخلدمات

مبا يخدم اجلوانب االجتماعية ف�إر�ضاء امل�ستهلك غاية التدرك .انظر ال�شكل ()4-18

اإلثراء والتوسع

التقويم

 -ابحث يف مفهوم الت�سويق الأخ�رض

 - 1و�ضح املق�صود بامل�صطلحات الآتية:

 -با�ستخدام املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة

د� .إدارة اجلودة ال�شاملة هـISO.

تقريرا عن طريقة منح الآيزو للمنتجات
ً
وما ال�رشوط املطلوبة لذلك مع �إعطاء امثلة

 - 3اذكر خم�س فوائد لتطبيق �إدارة اجلودة

تقريرا يف ذلك.
واكتب
ً

املوا�صفات واملقايي�س الأردنية اكتب

عملية تو�ضح ذلك.

�أ .الت�سويق ب.اجلودة جـ  .القدرة التناف�سية
 - 2ما ميزات الت�سويق الإلكرتوين؟
ال�شاملة.
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التقومي الذاتي

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذه الوحدة �أن:
م�ؤ�رشات الأداء
الرقم

معايري الأداء

1

�أعرف مفهوم الريادة ونطاقها.

2

�أو�ضح مفهوم الإدارة الناجحة.

3

�أعرف امل�شاريع الريادية ال�صغرية و�أثرها يف احلد من البطالة.

4

�أذكر عنا�رص امل�رشوع ومتطلباته.

5

�أذكر مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع.

6

�أحدد طرق التخطيط ال�سليمة الن�شاء امل�رشوع.

7

�أعمل درا�سة للجدوى االقت�صادية للم�رشوع.

8

�أو�ضح طرائق متويل امل�شاريع الريادية ال�صغرية.

9

�أعرف الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ امل�رشوع.

� 10أبني طرائق حتوير امل�رشوع ح�سب متطلبات العمل
� 11أعدد م�صادر الكوادر الب�رشية الالزمة للم�رشوع.
� 12أعرف طريقة الرقابة والتحكم والتقييم للم�رشوع ال�صغري
أعد ال�سجالت املالية املتعلقة ب�إدارة امل�رشوع.
ّ � 13
� 14أميز بني مفاهيم الت�سويق واجلودة واملناف�سة.
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ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

ب�شكل

كبري

جيد

متو�سط قليل

اللغة االجنليزية

) GLOSSARY( قائمة امل�صطلحات

Accident
Approach
Aim
Bench Marking
Body Protective Clothes
Burnt First Aid
Chain Heat Reaction
Chemical Risks
Classification Of Fire
Continuous Process Improvement
Corrective Maintenance
Curriculum Vitae (C.V)
Customer Value
Danger
Definition
Differentiation
Ear Muffs
Ear Plugs
Ears Protective Equipments
Electrical Risks
Emergency Maintenance
Employment Interview
Entrepreneur Ship
Evaluation
Face Protection Equipments
Feet Protective Shoes
Fires
Flammable Material
Fractures First Aids
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اللغة العربية
حادث
اقرتاب
هدف

مقارنات معيارية

مالب�س وقاية اجل�سم

اال�سعافات االولية للحروق

التفاعل الكيميائي املت�سل�سل
مخاطر كيمائية

ت�صنيف احلرائق

التطوير امل�ستمر للعملية
ال�صيانة الت�صحيحية
ال�سرية الذاتية
قيمة الزبون
خطر

تعريف

املناف�س

�أغطية الأذن

�سدادات الأذن

معدات وقاية الأذن
مخاطر كهربائية
�صيانة طارئة

مقابالت التوظيف
ريادة الأعمال
التقييم

معدات وقاية الوجه
حذاء وقاية القدمني
احلرائق

مادة قابلة لال�شتعال

الإ�سعافات الأولية للك�سور

Functional Behavior
General Safety
Goals
Government Sector
Hands Protective Equipments
Head Protective Equipments
Health
Heat
Human

ال�سلوك الوظيفي
ال�سالمة العامة
الأهداف

القطاع احلكومي

معدات وقاية اليدين
معدات وقاية الرا�س
ال�صحة

احلرارة
ب�رشي

Identification

حتديد

International Organization
Standardization (ISO)

منظمة املوا�صفات واملقايي�س العاملية

Job Contact

االت�صال الوظيفي

Life Line
Maintenance
Marketing Self
Mechanical Risks
Nearmiss
Occupational Disease
Occupational Health
Occupational Safety
People
Personal Protective Equipments
Physical Evidence
Pin Pull
Place
Planification
Pollution
Preventive Maintenance
Price
Privet Sector

حبل الإنقاذ
ال�صيانة

ت�سويق الذات

مخاطر ميكانيكية
حادث و�شيك
املر�ض املهني

ال�صحة املهنية

ال�سالمة املهنية
النا�س

معدات الوقاية ال�شخ�صية
العنا�رص املادية

�سحب الدبو�س
مكان

تخطيط
تلوث

�صيانة وقائية
�سعر

قطاع خا�ص
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Processes
Product
Promot
Radiation
Realisation
Respiratory
Results
Risks

�إنتاج

ترويج

�إ�شعاع
تنفيذ

تنف�سي
نتائج

مخاطر

Safety

�سالمة

Safety Belts

�أحزمة ال�سالمة

Safety Gloves
Safety Helmet
Self-Development
Squeeze
Storage
Sweep
Technical Reports
Total Quality Management
Unemployment
Work Environment
Work Injuries
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عمليات

قفازات ال�سالمة
خوذة ال�سالمة
تطوير الذات
ع�رص

تخزين
�إزاحة

تقارير فنية

�إدارة اجلودة ال�شاملة
بطالة

بيئة العمل

�إ�صابات العمل

قائمة املراجع

 -1نا�رص علي نا�رص الدغمي ،ال�سالمة وال�صحة املهنية والوقاية من املخاطر املهنية ،عمان  ،املكتبة
الوطنية 2004 ،م.

 - 2عبد احلكيم �أحمد اخلزامي ،كل ما يهم املنظمة الذكية عن ال�سالمة وال�صحة املهنية ،القاهرة  ،مكتبة
ابن �سينا للطبع والن�رش والتوزيع 2008 ،م.

 - 3د .جمدي عبداهلل �رشارة  ،ال�سالمة وال�صحة املهنية وت�أمني بيئة العمل ،القاهرة  ،م�ؤ�س�سة فريدري�ش
�إيربت 2016 ،م.

 4-م ه�شام دبور  ،م عمر عمار ،الإدارة و ال�سالمة ال�صناعية ،وزارة الرتبية و التعليم  2017م

 - 5د .يو�سف الطيب � ،إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وكالة البحريات الثالث  ،ط2009 ،1م
 - 6د.م .غ�سان حمد  ،ال�شامل يف احلماية من احلريق  ،مكتبة امللك فهد الوطنية2002 ،م

 - 7الدفاع املدين /ال�سعودية  ،اال�شرتاطات اخلا�صة مبعدات الإطفاء والإنذار ،اجلزء الثاين 2006م.
 - 8م .ل�ؤي الن�سور  ،ال�سالمة و ال�صحة املهنية  ،مكتبة املجتمع العربي للن�رش و التوزيع2013 ،م .

 - 9د .ذوقان عبيدات ،د� .سهلية �أبو ال�سميد ،ا�سرتاتيجيات حديثة يف الإ�رشاف الرتبوي ،دار الفكر،
الطبعة الأولى2007 ،م

-10الأ�شعري� ،أحمد داوود ،الوجيز يف �أخالقيات العمل ،خوارزم العلمية للن�رش والتوزيع،
الريا�ض2008،

 -11مدحت محمد �أبو الن�رص ،قيم و�أخالقيات العمل والإدارة ،اجليزة ،الدارالعاملية للن�رش والتوزيع
2008

 -12الرماين ،د .زيد محمد ،البطالة العمالة العمارة من منظور االقت�صاد الإ�سالمي ،دار طويق للن�رش و
التوزيع ،الريا�ض  2001م.

إلكرتونيا 2010 ،م .
 -13الغالبي ،منال �شنرب ،كيف �أطور ذاتي� ،
ًّ

� -14سعدات ،د .محمود فتوح ،مهارات االت�صال الفعال ،مكتبة الألوكة 2016 ،م .

 -15اخلفاجي ،م� .أن�س غ�سان ،ال�سرية الذاتية ،دم�شق ،مركز ال�ضيافة الدولية 2018 ،م .

 -16الإدارة العامة لت�صميم وتطوير املناهج  ،التقارير واملخططات الفنية للإلكرتونيك ،ال�سعودية،
2007
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-17بالل خلف ال�سكارنة ،الريادة و�إدارة املنظمات الأعمال ،دار امل�سرية للطباعة والن�رش عمان،
2016م

 -18عبدالفتاح اخلواجا ،تطوير الإدارة املدر�سية والقيادة الإدارية ،عمان ،دار الن�رش2004 ،م

 -19د.عقيلة عز الدين محمد طه ،الدليل االر�شادي للم�رشوعات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر والت�سويق
الفعال ،املركز القومي للبحوث.

� -20أ.د احمد بن عبدالرحمن ال�شميمري �أ.د وفاء بنت نا�رص املبرييك ،ريادة الأعمال� ،رشكة
العبيكان للتعليم 1440هـ.

 -21امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني ،اململكة العربية ال�سعودية ،مكتبة كتب تقنية.

 -22م .منيب امني �شديد و�آخرون الإدارة وال�سالمة ال�صناعية ،لل�صف الأول الثانوي ال�شامل
املهني ،وزارة الرتبية والتعليم عام 2003م.

� -23سعدون حمد الربيعاوي واخرون ،ادارة الت�سويق� :أ�س�س ومفاهيم معا�رصة  ،الطبعة الأولى
2015م

 -24فيليب كوتلر ،الت�سويق،االنتقال من الت�سويق التقليدي الى الرقمي ( ،الن�سخة العربية ) دار جبل
عمان

 -25امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني� ،إدارة اجلودة ال�شاملة،اململكة العربية ال�سعودية،
مكتبة كتب تقنية 1429هـ.
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املراجع الأجنبية والإلكرتونية
1- https://kenanaonline.com/users/adelyousef21/posts/335408
2- https://safetyconsultance.blogspot.com/2012/03/blog-post_1690.html
3- http://www.mol.gov.jo/
4- https://www.ssc.gov.jo/
5- http://www.lob.gov.jo/
6- “ Safe Operating Of Fire Extinguishers” www.fire.nsw.gov.au
7- Safety Instruction List/Page/Safety Inst For Camps.aspx
8- https://mawdoo3.com
9- https://www.tvtc.gov.sa
10- https://arza2.com
11-https://hrdiscussion.com
12- https://www.tvtc.gov.sa
13- www.edarabia.com3
14- hbrarabic. Com/ Harvard Business Review
15- 162 -K.C.Laudon& C.G.Traver, E-commerce: Business.Technoloy,
Society ( 5th edition Addison Wesle)
16-

www.rowadalaamal.com ) Digital Entrepreneurship

17-

awa2el.net/ar/content

18-

www.jordan.gov.jo

19-

Feasibility Study Preparation and Analysis U.S.A. Zawade Charles

2012
20-

Tips on Effective Project Planning. George.N.Root-2018

21-

Best Practices for Good Management , Waynel.Welsh

22-

7 Skills for successful management , Gemma Smith ( 2017 )

23-

Gloria Lotha ( www.britannia.com ) Edit-2019
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مت بحمد اهلل تعالى

