
و  

  ��]0� ا	0;�2/8ت
  ر�N ا	�,;�   ا	X/0/ع 

  د  اإلهداء 

  هـ  الشكر والتقدير 

  و  فهرس المحتويات 

  ط   باللغة العربية البحثملخص 

  ك  باللغة االنجليزية البحث ملخص 

  1  ا�THر ا	��م 	�5;_ :  ا�ولا	,�
  1  مقدمة 

  2   لبحثمشكلة ا
  2  لبحثامبررات 

  3   لبحثاأهداف 
  4   لبحثاأهمية 
  4   لبحثاأسئلة 

  6  لبحثافرضيات 
  6   لبحثاحدود 

  6  البحث معوقات 
  7  لبحثاالتعريف اإلجرائي لمصطلحات 

�P�U	ا   9  ا�THر ا	�`"ي وا	�را<�ت ا	�B*(� : ا	,�
  9  اإلطار النظري: مبحث األولال

  9  ومدى تأثيره على أداء العاملينمفهوم األمن الصناعي  :الفرع األول
  9  مفهوم األمن الصناعي
  11  أهمية األمن الصناعي 

  12  أهداف األمن الصناعي 
  14  التدريب في مجال األمن الصناعي 

  14   التدريب في مجال األمن الصناعيفأهدا
  14   في مجال األمن الصناعيمبادئ التدريب

  15  مكونات نظام التدريب والتأهيل المستمر المتكامل 
  15  مجاالت التدريب في األمن الصناعي



ز  

  16  مسؤولية األمن الصناعي 
  20   مدى تأثير األمن الصناعي على أداء العاملين داخل المنشأة 

  23  حوادث العمل 
  27  إصابات العمل واألمراض المهنية 

  31   المخاطر المهنية في بيئة العمل وطرق الوقاية : الثانيالفرع
  32  المخاطر الفيزيائية 
  44  المخاطر الكيميائية 

  49  )البيولوجية(المخاطر الحيوية 
  50  المخاطر الميكانيكية 

  51  مخاطر استخدام العدد اليدوية 
  52  مخاطر النقل اليدوي واآللي 

  53  مخاطر الحريق 
  55  الدراسات السابقة : ا	�P�Uا	50;_

  55   الدراسات العربية:أوالً
  67   الدراسات األجنبية :ثانياً

  70   ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  �6Q��  71� ا	5;_ وإ�"اءا� :S	�U	_ا	,� ا

  71   البحثمنهج 
  71   البحث مجتمع 

  71  البحث عينة 
  73  خصائص العينة الديمغرافية 

  75  أدوات جمع البيانات والمعلومات 
  79   البحث صدق أداة 
  80   البحثثبات أداة 
  80   اإلحصائيةالمعالجة 
  : ا	"ا*�ا	,���;� a[�8�	81  ا  

  81  تحليل نتائج البحث وأسئلته 
  109  تحليل الفرضيات 

  118  ا	�a[�8 وا	��c/8ت : 	���bا	,� ا



ح  

  118  النتائج 
  125  التوصيات

  128  قائمة المراجع 
  135  فهرس الجداول 

dVe0	138  ا  
  139  األنظمة الخاصة بقواعد السالمة والصحة المهنية: )1(ملحق رقم 
 المواد المتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة في قانون العمـل           :)2(ملحق رقم   

  الفلسطيني 
141  

  144    االستبانة : )3(ملحق رقم 
ابلة تتعلق بموضوع األمن الصناعي وأداء العاملين في منشآت         مق: )4(ملحق رقم   

  القطاع الخاص الصناعية بمنطقة جنوب الضفة الغربية
153  

قوائم الشركات التي شاركت في تعبئة االستبانة في منطقتي بيـت           : )5(ملحق رقم   
  لحم والخليل

154  

  156  قائمة بأسماء المحكمين: )6(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  


