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 :األسبوع األول

 المحاضرة األولى: السلوك المهني

      :السلوك المهني

هووو موعوووال أخالقووي تربووو  ورهوواد  يوأووه الللبووة أثنوواء الدراسووة ولووى كيفيووة 

التعاموول مووع اآلخوورين بصووورة أيوودة ومحترمووة أثنوواء تعوواملهم ميوودانيا  فووي م ووالت 

 ناس والم تمع.الخدمة العامة التي تخدم ال

 :ماهية السلوك المهني

ون المهن اللبية تتميز بكونها ممارسة فنية أخالقية تهدف ولى تقوديم خودمات يبيوة 

وونسووانية بحيووت يلتووزم صوواحبها بمبادلهووا وتقاليوودها السووامية وتفوور  عليووه القيووام 

 بممارسات سلوكية تتفق ومثلها العليا.

بووالحكم والووودعوة الصووحيحة لمكوووارم تعوواليم اإلسووالم والوووديانات األخوور   اخووورة 

 (:)األخالق والمثل العليا. حديت الرسول 

 ))ونما بعثت ألتمم مكارم األخالق(( ))خياركم أحسنكم أخالقاً((

وموون وصووية الوورا   للالبووه: )أن يكووون رحيموواً بالنوواس، حافظوواً لقوويمهم، كتوموواً 

 ألسرارهم( كما أوصى بمعال ة الفقراء واألغنياء سواسية.

القوودرة والمهووارة لننسووان غيوور كووافيين ويالقوواً لتحقيووق األهووداف مووا لووم يكونووا ون 

مؤيرين باإليار اإلنساني واألخالقي الذ  ينمي هذه القدرات والمهارات واألهوم 

 من ذلك دوافع العمل كوسيلة لزيادة ونتاأية اإلنسان العامل. فلكل عمل دافع.

 :دوافع السلوك

  :مفهوم الدوافع

فع الرغبووة فووي ااسووت ابة لمتللبووات العموول وااسووتقرار فيووه. أو تبنووي يقصوود بالوودوا

سلوكاً معيناً يؤد  ولى وهباال حاأوات الفورد وأهدافوه . وتسوتند الودوافع علوى ثالثوة 

 دعالم رليسية:

 فهم يبيعة الفرد. -أ 

 دراسة سلوك الفرد. -ب 

 معرفة حاأات الفرد وأهدافه. -ج 

 



 3 

 :الدافع

ير السولوك فوي ووروف معينوة وتواصوله حتوى هو حالة داخلية أسمية أو نفسية تث 

 ينتهي ولى غاية معينة.

مثووال )الكلوود عنوودما يبحووت عوون اللعووام، اللالوود عنوودما يوودرس، المووري  عنوودما 

 يأخذ العالج... الخ(

 :معاني الدافع

 الحافز، الباعت، الرغبة، الميل، النزعة، العايفة، الغاية.

 :أنواال الدوافع

 لرغبة(حالة أسمية )ال وال، العلش، ا -أ 

 حالة مؤقتة )الغضد، الفرح، ااحترام، الميل ولى هيء معين(. -ب 

حالة فلرية موروثة أو مكتسبة مثل: الشعور بالواأد، المسؤولية، النفور  -ج 

موون يعووام معووين أو عموول معووين  أو حوود العوودل، اإلخووال  والنزاهووة فووي 

 العمل(

 وذن الدافع قوة تثير السلوك ولى هدف يرعيه.  

 ساسية ثالثة هي:للدوافع ووالف أ

 تحريك السلوك وتنشيله بعد أن يكون في مرحلة من ااستقرار. .1

 توأيه السلوك نحو أهة معينة دون أخر . .2

المحافظة على استدامة السلوك يالما بقى اإلنسان مدفوعاً أو بقيت الحاأة  .3

 قالمة.

 فالدوافع تحرك السلوك وتحافظ عليه حتى تشبع الحاأة.
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 :ي السلوك اإلنسانيالعوامل المؤثرة ف

 العوامل الفردية وتشمل ما يلي: .1

 اإلدارة والتفكير. -أـ 

 التعليم. -بـ 

 الحاأات اإلنسانية. -أـ 

 اات اهات والمواقف ت اه أهياء محددة. -دـ 

 الخصالص الشخصية.  -هـ 

 التقاليد. –العادات  –العوامل ااأتماعية  .2

 العوامل الحضارية. .3

وتخلوق حالوة الرعوا المللوبوة معرفة هذه العوامول تحفوز العواملين بانتاأيوة عاليوة 

كمووا تنمووي روح العموول ال موواعي علووى أسوواس التعوواون واانسوو ام والتفاعوول بووين 

 األفراد والم موعات في العمل.   

 :األهداف الرليسية للعالقات اإلنسانية

 يعمل على تنمية روح التعاون بين العمل والعاملين. -أ 

 تحفيز العاملين على  يادة اإلنتاج. -ب 

 ين من وهباال حاأاتهم ااقتصادية والنفسية وااأتماعية.تمكين العامل -ج 
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 الثاني:األسبوع 

 المؤسسات التعليمية التقنيةالمحاضرة الثانية: 

 

وخصوصوواً فووي ون موعوووال تعلوويم المهووارات علووى الوورغم موون أهميتووه الكبيوورة 

مهموالً  بول بقويبااهتموام الوذ  يسوتحقه لود  التربوويين م ال التعليم التقني لم يحضوى 

. ولكوون فووي اآلونووة األخيوورة بوودأ التركيووز علووى ال وانوود النظريووة  لووولفتوورة يويلووة و

بشوكل عوام وموعووال فوي التودريبات اات اه يسير نحو التركيوز علوى ال انود العملوي 

خاصوة فوي التعلويم التقنوي تعليم المهارات بشكل خا  نتي ة برو  أهمية هذا ال انود 

 والتي تدرب عليها خالل دراسته.قان المهارات مما سيرفع مستو  الخريج من وت

ووهورت ات اهوات أديودة فوي منوواهج ومون هنوا بودأ ااهتموام بموعووال المهوارات 

      وسميت بالتعليم المستند على المهارات.التعليم التقني تعتمد المهارة كأساس في المناهج 

     :التعليم المستند على مهارات – التعليم التقني

 التقني: أهداف التعليم

يهدف على وكساب اللالد معرفة واسعة ومهارات أساسية تؤهلوه لممارسوة مهنوة 

 معينة وب دارة وعلى هذا األساس فانه يتضمن أانبين أساسيين

 التدريد النظر . .1

 التدريد العملي. .2

 والذ  يتم من خاللها:

 تزويد اللالد بالحقالق والمفاهيم والمعلوموات المللوبوة وبشوكل مونظم وهوذا موا -أـ 

 يعرف بال اند النظر .

وكساب اللالد المهارات األدالية من خالل التدريد العملي )مختبر  أو حقلي(  -بـ 

أ  بووذل م هووود عضوولي فووي الورهووة أو الحقوول أو م هووود فكوور  فووي اآلات 

 واألدوات والحاسبات.

 :المهارات وأنواعها

 المهارات الفكرية: -أـ 

ات اللغويووة والمهووارات وهووي القوودرات العقليووة كمهووارات الحاسووبات والممارسوو

 المرتبلة بتحليل النظم والمعلومات.
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 المهارات األدالية: -بـ 

معرفة يرق ون ا  واأد أو عمل يدو  أو عقلي بسرعة وبدقوة وهوذا يتللود 

 أهد عضلي بالتنسيق مع الدماغ مثل تشغيل األأهزة والكمالن.

هووو الفنووي أو التقنووي صوواحد الحرفووة أوفوور حظوواً فووي الحيوواة موون األكوواديمي ف

 األساس لكل مرتكز يدخل في حياة اإلنسان. 

التووي ت لووت بتأسووي  بااهتمووام والرعايووة لقوود حظووي التعلوويم التقنووي فووي العووراق 

والتوووي اسووتلاعت مووون مواصووولة مسووويرتها العلميوووة  1969هيئووة المعاهووود الفنيوووة عوووام 

فووي موون العموول المبوودال الخووالق وحققووت قفووزات نوعيووة وكميووة وأعلووت  خموواً مضووافاً 

   تلورها المختلفة.مراحل 

 عمل خريجي التعليم التقني:

نسبة كبيرة لهورم القوو  العاملوة فوي تنفيوذ بورامج يشكل خري و المعاهد التقنية 

أن مووديات التوسووع الهاللووة فووي النهووو  الحضووار  للعووراق بثقووة واقتوودار عاليين.كمووا 

 فووي مختلووف ميووادين الحيوواة يتناسوود والحاأووة الفعليووةح ووم خلوور وبوورامج التلووور 

العلمية والعملية التي يحملونهوا فوي هوتى ااختصاصوات لخري ي المعاهد لالمتيا ات 

فووتا اآلفوواق أمووامهم للعموول بعوود اإلداريووة واللبيووة والهندسووية والزراعيووة األموور الووذ  

  للخري ين على النحو التالي:التخرج ويمكن وي ا  م اات العمل 

 :م اات العمل لخري ي المعاهد التقنية

 ت اللبية: المراكز الصحية، م اات التحليل في المختبرات.التخصصا .1

 التخصصات الهندسية: المشاريع والمعامل. .2

 التخصصات اإلدارية: أميع دوالر الدولة وهركات القلاال الخا . .3

 تخصصات الفنون التلبيقية: التصميم الت ار  والصناعي والسياحة واإلعالم. .4

فووووي البسووووتنة والمحاصوووويل  التخصصووووات الزراعيووووة: المؤسسووووات الزراعيووووة .5

 والمشاريع الحيوانية والتربة.
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 الثالث:األسبوع 

 المهنةالمحاضرة الثالثة: 

 : المهنةتعريف 

مصللا ينلبق على كل عمل أو وويفة يقوم بها الفورد وتسوتند علوى أسو  علميوة 

 لها عالقة بمهارات تقدم خدمة للفرد أو الم تمع ويستوأد فيها الدقة والمهارة.

 :ب المهنةآدا

القواعد األخالقيوة أو م موعوة معوايير وأسو  ومبوادل متعلقوة بوالنظم ااأتماعيوة 

 السالدة التي تفرعها القوانين واألنظمة لرفع مستو  تلك المهنة.

   :المهنة تقتضي ما يلي

 االتزام بالمبادل الصحيحة لت ند الوقوال في مأ ق. .1

ية وتعميووق عالقوواتهم ممووا مسوواعدة النوواس علووى حوول المشووكالت ال سوودية والنفسوو .2

 يؤمن بيئة ونسانية أفضل.

 تحمل أعباء ومشقة والشعور بالسعادة واارتياح عند تقديم الخدمات. .3

 ااستفادة منها لتقديم مستلزمات المهنة.      .4

   :أهم المؤشرات في تقويم المهنة

 فيها دراسة علمية ومبادل يمكن تلبيقها في العمل. .1

 عمليات فكرية ا تقتصر على مهارة يدوية فقر. فيها معرفة ومهارات عملية .2

 تقديم خدمات مهمة وحيوية للفرد والم تمع. .3

 فيها تعليم أامعي وتعليم عالي. .4

 تحتو  على تخصصات عديدة ومتنوعة. .5

تتميوووز بوأوووود علوووم ونظريوووات وت ووور  فيهوووا بحووووث ودراسوووات للعمووول علوووى  .6

 تلويرها.
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 الرابع:األسبوع 

 مع اآلخرين التعاملالمحاضرة الرابعة: 

  :أسلوب التعامل مع اآلخرين

يبيعة عمل التقني )خريج األقسام اللبية( يتللد منوه التفاعول موع المحوير بات واه 

 أميع األفراد ول ميع المستويات.

 التعامل مع المرضى: .1

مراعاة المري  من الناحية النفسية ويمأنته من القلق والمحافظة علوى أسوراره 

ه، توعويا موا سويتم عملوه، الدقوة فوي استحصوال النتوالج وتلبية احتياأاته وراحتو

المختبرية والتأكد منها بعد القيام بالفحوصات بشكل أواد وتوذكر دالمواً أنهوا حيواة 

 ونسان بغ  النظر عن الفوارق ااأتماعية.

 عالقته مع األطباء: .2

أن تسووود عالقووة ااحتوورام والتقوودير ومعرفووة واأبووات التقنووي )حلقووة الوصوول بووين 

  واللبيوود( إليصووال المعلوموات والنتووالج المختبريووة بشوكل أمووين وعوودم الموري

 الت او  على اختصا  الغير ومعرفة موقعه. 

 التعامل مع الكادر الطبي: .3

مبدأ ااحترام المتبادل بالعمول والمسواعدة وعودم التودخل فوي تخصوص اآلخورين 

 بل التنسيق لتحقيق الهدف وهو رعاية المري  وتأمين راحته.

 مع المؤسسة: عالقته .4

موووع المحافظوووة علوووى األأهوووزة  بكووول دقوووة احتووورام األنظموووة والقووووانين وتنفيوووذها

 عند استعمال هذه األأهزة واألدوات.وأخذ الحذر  والمعدات واألبنية.

الصوحية فوي تلوك المنلقوة كافوة المؤسسوات كما ي د معرفوة عمول واختصوا  

وذلووك إلرهوواد وموقعهووا ال غرافووي وكووذلك مالحظووة وتتبووع أعمووال كوول مؤسسووة 

المؤسسوووات الصوووحية ذات العالقوووة بحالتوووه الموووري  بصوووورة صوووحيحة ولوووى 

   المرعية.
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 الخامس:األسبوع 

 نظريات العملة: الخامسالمحاضرة 

ون النهضوة الصووناعية فووي أوربووا أدت ولووى وهوور أفكووار وأسوواليد وداريووة متعووددة وقوود 

بعضوهم اهوتم بال انود  رافق ذلك دراسوة مشواكل السولوك اإلدار  وعالقتوه باإلنتواج ،

 الماد  واإلنتاج واألرباح وأهملوا وروف العمل ويرالق التعامل والتعاون.

وذن ابد من النظور ولوى نظريوات حركوة اإلدارة العلميوة التوي سوبقت مرحلوة العالقوات 

 اإلنسانية وكذلك مراحل تلور نظرية القيادة اإلدارية.

 تتمركز على ال اند الماد . –نظرية تايلور  .1

 أهم فقراتها:

فصووول ال انووود التخليلوووي عووون ال انووود التنفيوووذ  )اسوووتخدام الخبوووراء  -أـ 

والمختصين بمهام التنظيم والرقابوة والوووالف التنفيذيوة ووعلالهوا ولوى 

 العمال(.

 تحفز اإلنسان وتدفعه ولى العمل. –الحوافز المادية  -بـ 

 ااهتمام باإلنتاج وتلويره وتحسينه. -أـ 

 اإلنسانية. عدم ااهتمام بموعوال العالقات  -دـ 

 نظرية هنر  فايول: .2

يبعت على مسوتو  اإلدارات العليوا والقيوادات وتتكوون مون أربعوة عشور مبودأ 

 ً  وداريا

 مبدأ تقسيم العمل. -أـ 

 تدرج السللة. –مبدأ السللة والمسؤولية  -بـ 

 مبدأ النظام واانضباي. -أـ 

 مبدأ وحدة اإلأراء والرلاسة. -دـ 

 مبدأ خضوال مصلحة األفراد لمصلحة المنظمة. -هـ 

 مركزية السللة.مبدأ  -وـ 

 مبدأ التعاون والعمل ال ماعي  - ـ 
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 نظرية ماسلو .3

تركووزت ت اربووه حووول الحاأووات اإلنسووانية لغوور  وعووع عناصوور متكاملووة 

للدافعية واسوتلاال أن يونظم حاأوات الدافعيوة لننسوان العامول علوى هوكل هورم 

 سمي بهرم ماسلو أو هرم الحاأات اإلنسانية ويتلخص بما يلي:

ال مسووتو  معووين موون الحاأووات فانهووا تفقوود قيمتهووا كوودوافع )بم وورد أن يووتم وهووبا

 محركة للسلوك اإلنساني(.

وتتوودرج مسووتويات الحاأووة موون القاعوودة الكبيوورة علووى هووكل خموو  مسووتويات 

 تنتهي برأس الهرم وكما يلي.

 الحاأات األساسية. .1

 اللعام، السكن، الراحة، الملب ، الماء.

 حاأات األمان. .2

لار والحوادث، الحريق، التهديد، عمان دخول وعمول الرغبة في الحماية من األخ

 دالم. 

 الحاأات ااأتماعية. .3

التقوودير، المكانووة ااأتماعيووة الاللقووة، الشووعور باانتموواء ولووى اآلخوورين، الصووداقة، 

 المودة. 

 حاأات الشعور بالذات. .4

الثقة بالنف ، الشعور بالمقدرة والقوة على العلاء، احترام النف ، التقدير من قبول 

 مرؤوسيه. 

 حاأات وثبات الذات. .5

رغبوة الفوورد أن يصوبا أكثوور تميوزاً موون غيوره موون األفوراد فووي علالوه مثوول تحقيووق 

القدرات واللاقات، اابتكار، المسؤولية، ال دارة، النبووغ فوي م واات الرياعوية 

 والسياسية أو البحت العلمي.   
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 السادس:األسبوع 

 السادسة: تحديد المسؤوليةالمحاضرة 

   :تحديد المسؤولية وتأثيرها على العمل

 ون تقييم ودارة أ  مؤسسة يتألف من نقاي أهمها:

 المقدرة الفالقة على تحمل المسؤولية. .1

 تنفيذ القرارات التي تخص العمل بصورة تت لى فيها روح التفاني واإلخال . .2

 العالقة الحميمة بين العاملين. .3

 تحقيق األهداف.مد  الن اح في  .4

أفضل يريقة لتحديد المسؤولية هي توفر مبدأ الديمقرايية في اختيار القادة سوواء 

 في اإلدارة أو اإلنتاج.

 ولغر  تحديد المسؤولية وتحقيق األهداف أهم ما يمكن اارتكا  عليه هو:

 مبدأ اختيار الشخص المناسد في المكان المناسد. .1

 فرد.أن تتفق المسؤولية مع مواصفات ال -أـ 

 أن ا تتعار  مع تركيبه ال سد  أو نموه العقلي. -بـ 

 تنفيذ ما تحتويه هذه المسؤولية من واأبات. -أـ 

 وتباال مبدأ الحقوق والواأبات. .2

 وتباال مبدأ العقاب والثواب. .3

 :سلبيات عدم تحديد المسؤولية بالشكل الصحيح

 ون األسباب الرليسية لوقوال الحوادث يمكن وسنادها ولى:

 ة.العوامل الشخصي .1

 العالقات اإلنسانية. .2

 الهندسة البشرية. .3
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 :أوالً العوامل الشخصية

 التبرم وعدم الرعا عن العمل. -أـ 

 التوتر واإلأهاد بالعمل.  -بـ 

يتعلووق بمحووير العموول، عوودم توووفير العواموول الماديووة، عوودم اهتمووام اإلدارة بتوووفير  -أـ 

ووروف عموول آمنوة ممووا تخلوق حوواات توؤثر علووى سولوكهم الشخصووي وممارسووتهم 

 مالهم بشكل غير مرغوب فيه قد يكون سبد غير مباهر في وقوال الحوادث.ألع

 وأهاد مباهر ناتج عن يريقة أداء العمل. -1اإلأهاد:  -بـ 

وأهوواد غيوور مباهوور نوواتج عوون عموول آخوور كبووذل م هووود أكبوور والقيووام  -2

 بأعمال غير عرورية يمكن أن يتم العمل بدونها.

عضلي أو سيكولوأي أ  نفسوي. وقود واإلأهاد نوعين ، وما وأهاد فسيولوأي أ  

 ينتاب اإلنسان الشعور باإلأهادين معاً ويللق عليها اإلأهاد العام.   

 :عوامل الوقاية من اإلجهاد

 اختيار العامل للعمل المناسد بالنسبة للتكوين ال سماني. .1

 أن يكون العمل مناسد للفرد من حيت العوق، ال ن  )ذكور، وناث(. .2

 تحسين وروف العمل. .3

 تنظيم أوقات للراحة.  .4

 ودخال الموسيقي. .5

 وتباال وسالل تحفيز األفراد وترغيبهم بالعمل. .6

اختيووار األلوووان بالنسووبة للمكووان )السووقوف، األرعوويات، ال وودران ومووا يحووير ب ووو  .7

 العمل( وفوالده:   

 بت روح الصفاء الذهني والراحة النفسية. -أـ 

 ة.له تأثير نفسي على أداء العاملين وقدراتهم اإلبداعي -بـ 

 يقلل من وقوال الحوادث وبالتالي تقليل الخسالر ااقتصادية. -أـ 
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 :ثانياً العالقات اإلنسانية

من العوامل المهمة التي تؤثر في نفسية العاملين وتحسوين أدالهوم وموا لهوا مون أثور 

في تنمية روح التعاون بوين العواملين وتحفيوزهم علوى  يوادة اإلنتواج وتمكيونهم مون 

 حنا ذلك مسبقاً. وهباال حاأاتهم وقد هر

 

 :ثالثاً الهندسة البشرية

يعنووي العلووم الووذ  يعووالج كوول مووا يحووير باإلنسووان أثنوواء العموول، ويبحووت فووي توووفير 

الشووروي الفنيووة الماللمووة لووه فووي أوقووات عملووه وعنوود اسووتعمال األأهووزة والعوودد 

 واآلات الفنية وكل ما يتعلق بها.

مل عمله بدقوة ووتقوان دون ملول كما أنه يتخصص بمعال ة محير العمل ليؤد  العا

 أو عرر كما أن هذا العلم يرتبر بالمعرفة من أاند آخر.

 :أهداف الهندسة البشرية

 معال ة تأثير العمل وهرويه على األهخا . .1

 معال ة األس  التي تتعلق بنظام العمل ومحل العمل. .2

 معال ة األساليد الصحيحة لعالقة العامل بمعدات العمل. .3

 ل ونمر القيادة لغر  تنظيم العمل.بحت مشاكل العم .4

وعع األساليد السليمة للمستلزمات الضرورية التي ي د أن تقودم للعواملين أثنواء  .5

 تأدية عملهم مثل يريقة ال لوس والمشي ونوال المقاعد واألغذية.

 تهيئة المستلزمات التصميمية مثل صدار  العمل وبدات العمل ووحدات الوقاية. .6

ية داخوول المختبوورات وتحسووينها مثوول اإلعوواءة والتهويووة بووت المواصووفات القياسوو .7

 والتبريد والخزن.
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 السابع:األسبوع 

 المحاضرة السابعة: حوادث المختبرات

 المسببات الرئيسية لحوادث المختبرات

 يمكن تقسيم أسباب الحوادث في المختبرات ولى عاملين

 عوامل هخصية. -أـ 

 عوامل معنوية. -بـ 

 ي يكون سببها الفرد ومنها ما يلي:وتعنى بالعوامل الشخصية الت -أـ 

 عدم وتباال اللرق السليمة بالعمل. .1

 ال هل في معرفة العمل وأخلاره. .2

 اإلهمال في استعمال الوسالل الوقالية. .3

 عدم كفاية الخبرة بمكان العمل. .4

 عدم كفاية المهارة وسرعة الحركة. .5

 الحالة النفسية )رد الفعل، ال ها  العصبي، اانفعاات(. .6

 في العمل والذ  يسبد عدم اانتباه والتركيز في العمل.اإلأهاد  .7

 المزاح داخل المختبرات. .8

 استعمال أدوات وأأهزة مخالفة للريقة العمل.  .9

 أما العوامل المعنوية يمكن تلخيصها بما يلي: -بـ 

 أأهزة ومعدات المختبر غير صالحة. .1

 سوء اإلعاءة والتهوية وارتفاال وانخفا  درأات الحرارة. .2

 رفين ذو  اختصا  مدربين أيداً.عدم وأود مش .3

 عدم ااهتمام بمحير العمل أو بيئة العمل وتشمل: .4

 الضوعاء. -النظافة.      د -عدم النظافة.      أـ  -اا دحام.      ب -أ

 رداءة التفتيش بالصيانة الدورية.  .5
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 :القواعد العامة للسالمة عند العمل

 ل.ترتيد األأهزة واألثاث بلريقة ا تعيق العم .1

 عدم استخدام اللهد المكشوف. .2

 عزل المواد الكيمياوية عن المختبر )موقع المخزن بعيد(. .3

 عدم تناول اللعام في محل العمل. .4

 عدم ترك أ  أها  يعمل لوحده دون مراقبة. .5

 منع المزاح والتشاأر داخل المختبر. .6

 ارتداء العاملين داخل المختبر معدات الوقاية المللوبة لذلك العمل.  .7

 :ع المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المختبراتأنوا

 ميكانيكية. -أـ 

 كهربالية. -بـ 

 بايولوأية. -أـ 

 كيمياوية.)تسمم وحرالق(.   -دـ 
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 الثامن:األسبوع 

 امتحان ههر  أول 

 نماذج من أسئلة امتحانات ههرية سابقة

هوا وتأثيرالعوامل المؤثرة على السلوك اإلنسواني والهودف مون العالقوات اإلنسوانية  .1

 على العمل.

 بيان تدرج مستويات الحاأة في هرم ماسلو. .2

 اإلأهاد وتأثيره على العمل مع بيان عوامل الوقاية من اإلأهاد. .3

 عدم ت ديد المسؤولية بالشكل الصحيا.أهم سلبيات  .4

 العوامل الشخصية والمعنوية المسببة لحوادث المختبرات. .5

 التعليم التقني وأنواال المهارات. .6
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 التاسع:األسبوع 

 الصحة والسالمة المهنيةالمحاضرة التاسعة: 

 :السالمة المهنية

هي أميع األنشلة الهادفة ولوى حمايوة القوو  العاملوة والموواد واألأهوزة والمبواني 

موون التعوور  للحوووادث. وموون هووذه األنشوولة هووي تقووديم الخوودمات الكفيلووة بحمايووة 

حوووادث واإلصووابات واألموورا  العاموول موون المخوواير واللوورق الوقاليووة موون ال

 والتلوث.

 :الصحة المهنية

هي المحافظة على ودامة قحوة الفورد أسومياً وعقليواً واأتماعيواً داخول موقوع العمول 

وذلك باتباال األس  الصحيحة والوقالية الال مة لمنع انحراف صحة الفورد بسوبد 

 العمل.

أو نواتج عون قد يكون اانحوراف نواتج عون التعور  لمسوببات مرعوية فوي العمول 

 حدوث وصابات في العمل.  

 (:اإلصابة )إصابة العمل، اإلصابات المهنية

 :إصابة العمل

وتشوومل اإلصووابات النات ووة عوون الحوووادث خووالل العموول والتووي تحصوول للفوورد أثنوواء 

 تنقله من والى العمل واألمرا  الناأمة بسبد العمل.

 :اإلصابة المهنية

ية التي تصيد الفرد مون وأوراء العمول فوي مهنوة وهي م موعة األعرار البدنية والنفس

 .معينة

   :  الحادثة

 وهي كل ما يحدث دون توقع وين م عنه عرر للقرد أو لألأهزة والمعدات واألبنية.

 :بيئة العمل

وهووي الوسوور الووذ  يووؤد  فيووه العمووال العموول والووذ  ي وود أن تتوووفر فووي الشووروي 

شمل التهوية، الضوء، الحرارة، الصحية المللوبة ااصلناعية واللبيعية والتي ت

 الريوبة، الضوعاء، ......الخ.
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   :األهداف الرئيسية للسالمة المهنية

 حماية العاملين من األذ . .1

 تهيئة أأواء عمل خالية من التلوث. .2

 المحافظة على األأهزة واآلات. .3

 وي اد يرق سليمة ألداء العامل. .4

 تحسين اإلنتاج و يادته. .5

 قة السليمة في أداء العمل. تأهيل العمال على اللري .6

 :مستلزمات تطبيق الصحة والسالمة المهنية

 :التخطيط فبل العمل .1

دراسة العمل وكل ما يتعلق به لغر  وعوع برنوامج علموي مودروس للمؤسسوة 

مع دراسة القو  البشرية واإلمكانيات العلمية والعملية مع رصد المبالغ الال مة 

 لشراء مستلزمات السالمة المهنية. 

 :التخطيط في مرحلة اإلنجاز .2

 اختيار المواقع، اختيار المعدات، دراسة الظروف المحتملة.

 :التخطيط بعد إنجاز المشروع .3

تشكيل ل ان السالمة من ذو  ااختصا  حسد التعليمات )اإلهراف الصوحي 

 الوقالي، التدريد والتأهيل، تهيئة معدات الوقاية(.

 :مسئول السالمة والصحة المهنيةواجبات 

 العمل على نشر الوعي والثقافة الوقالية بين العاملين. .1

 التفتيش المنتظم على أماكن العمل وبشكل دور . .2

 تشخيص مسببات الحوادث ووصابات العمل وعر  المقترحات .3

 تنظيم اإلحصاليات الخاصة باصابات العمل واألمرا  المهنية. .4

 اإلهراف على تنفيذ برنامج السالمة والصحة المهنية. .5

 دريد على استخدام معدات الوقاية الشخصية وفحصها وتنظيفها وحفظها.الت .6
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 العاشر:األسبوع 

 أسلوب الخزنالمحاضرة العاشرة: 

 :مبادئ الخزن السليم

 :أنواع األبنية المخصصة للخزن

ون خووزن المووواد وخاصووة الخلوورة منهووا تعلووى لووه أهميووة كبيوورة فووي المنشوو ت 

وهنواك عودة أنوواال وأهوكال لهوذه المخوا ن  الصناعية التي تتعامل مع هذه المواد

 يمكن تقسيمها ولى ما يلي: 

 من حيث شكلها ونوعها:

 مخا ن مغلقة. .1

 مخا ن مفتوحة. .2

 مخا ن نصف مفتوحة. .3

 من حيث بناءها:

 مخا ن فوق األر . .1

 مخا ن تحت األر . .2

 مخا ن يكون نصفها تحت األر  والنصف اآلخر فوق األر . .3

 :زنتصنيف المواد الخطرة عند الخ

ون عمليووة خووزن المووواد الخلوورة لهووا أهميووة كبيوورة فووي المختبوورات والمنشوو ت التووي 

تتعاموول مووع هووذه المووواد ألن الخووزن الوورد ء غيوور الموودروس قوود يووؤد  أحيانوواً ولووى 

 فقدان أو تضرر منش ت بأكملها 

 تتباين المواد الخلرة في خصالصها فترأع خلورتها ولى ما يلي:

 هتعال.قابلية بع  المواد على اا .1

 قابلية بع  المواد على اانف ار. .2

 قابلية بع  المواد على ااهتعال ذاتياً. .3

 بع  المواد لها القابلية السمية .4

بعوو  المووواد تنف وور عنوود خزنهووا مووع مووواد لهووا قابليووة التفاعوول مثوول المووواد  .5

 الملتهبة والمواد المؤكسدة.
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 :شروط الخزن السليم

لالهوتعال والموواد القابلوة لالنف وار ي ود بصورة عامة عند تخوزين الموواد القابلوة 

 مراعاة ما يلي:  

أن يكووون تخووزين هووذه المووواد فووي أموواكن بوواردة وبعيوودة عوون أهووعة الشووم  وأن  .1

 تكون المخا ن أافة ونظيفة.

 توفير التهوية ال يدة للتخلص من الغا ات المتسربة. .2

 ي د أن تقع المخا ن في أماكن مناسبة ومبنية على أساس سليم. .3

 د المواد القابلة لالهتعال عن المواد المؤكسدة.وبعا .4

 يمنع منعاً باتاً التدخين وحمل الكبريت أو أ  لهد ولى المخزن. .5

م موون 8ا يسووما بت ميووع األوراق واألعشوواب والنفايووات فووي حووزام علووى بعوود  .6

 المخزن.

 كل المواد الخلرة المخزونة ي د أن تكون سهلة التداول داخل المخزن. .7

تفاعوات المواد المخزونوة ا تتعود  قاموة )أو يوول( الشوخص ي د أن تكون ار .8

 العاد .

 ي د أن ت هز كافة المخا ن بمعدات ويفاء حريق يدوية سهلة ااستعمال.  .9

 تأسي  تراكيد اإلنارة خارج المخزن لمنع وقوال حوادث الكهرباء. .11

 :تداول المواد

قسيم العمل داخول يقصد بتداول المواد هو أمر النشايات الصناعية المترتبة على ت

المصنع أو المختبر حيوت يتضومن نقول الموواد مون والوى أقسوام اإلنتواج والتشوغيل، 

 ويشمل التداول ما يلي:  

 التداول الميكانيكي ويشمل الرافعات بأنواعها والعربات. .1

 التداول اليدو  ويشمل: .2

 رفع المواد من األر  ولى عربات النقل. -أـ 

 لن.رفع المواد لغر  تشغيلها على المكا -بـ 

 نقل المواد بواسلة األفراد من مكان ولى آخر.  -أـ 
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 :المواد الكيمياوية الخطرة الملوثة للهواء

 يمكن تقسيم هذه المواد حسد نوعها ولى ما يلي:

 األتربة )عضوية وغير عضوية(. .1

 الغا ات )خاملة أو خانقة، سامة، مهي ة(. .2

 األبخرة والدخان.   .3

ان لها لفترات يويلة وتنتج هذه األتربوة مون لها تأثير سيء عند تعر  اإلنس :األتربة

صناعة األسمنت، ال وص، الصوناعات الكونكريتيوة واللوابوق حيوت تترسود هوذه 

األتربة في الرلتين ووحداث صعوبات فوي ال هوا  التنفسوي وتشومل أيضواً صوناعة 

 القلن، القصد، التبغ، الريش وغيرها.

موزيج أو خلور الموواد الكيمياويوة العمليوات التكنولوأيوة مثول  تنتج من بعو : الغازات

وتتصاعد مع العمل وتكون درأة تأثيرها مختلفة من غوا  ولوى آخور مثول األمونيوا 

 والكلور والكحول ..... الخ

هوووي الموووواد التوووي تتلووواير فوووي ال وووو فوووي درأوووة الحووورارة ااعتياديوووة مثووول  :األبخررررة

ل الفحم وتأثيراتوه الكلوروفورم، والبنزين ومشتقاته كذلك الدخان الناتج من استعما

السيئة على ال ها  التنفسي لما يحتويه من أسيمات نات ة عون العمليوات اللبيعيوة 

        والكيمياوية كااحتراق. 
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 الحادي عشر:األسبوع 

 اإلسعافات األولية: الحادية عشرالمحاضرة 

 :اإلسعافات األولية عند التسمم بالمواد الكيمياوية الخطرة

تسمم عن يريق ال ا  التنفسوي بالغوا . مثول الغوا  اللبيعوي، أول أوكسويد وسعاف ال -أـ 

 الكربون، أبخرة الكلور. ي د اتخاذ التدابير الوقالية التالية:

 فتا األبواب والشبابيك إلدخال الهواء النقي. .1

 عدم فتا مصادر اإلعاءة لكي ا تتسبد هرارة ربما يؤد  ولى انف ار. .2

 دث ووأراء التنف  ااصلناعي.وبعاد المصاب عن مكان الحا .3

 يضع المسعف قلعة قماش مبللة على أنفه امتصا  الكربون. .4

 وسعاف التسمم عن يريق ال ها  الهضمي:    -بـ 

 :المواد غير الكيمياوية 

 تش يع المصاب على التقيؤ. .1

 وعلاء المصاب كمية من الماء. .2

 للسموم.وعلاء المصاب الحليد، اللبن، الزال المخفوق مع الماء لمخفضات  .3

 وعلاء المصاب مادة مسهلة مثل الخروال ثم نقله ولى المستشفى. .4

 :المواد الكيمياوية 

 معرفة نوال المادة السامة. .1

 وعلاله أرعات من الماء. .2

 وعلاله مادة مضادة ويفضل البي  المخفوق. .3

وعلالووه مووادة معادلووة للمووادة الكيمياويووة فوواذا كانووت حامضووية فيعلووى مووادة قلويووة  .4

 مخففة وبالعك .

 اإلسراال بنقله ولى أقرب مستشفى. .5

 إسعاف الحروق الناتجة عن المواد الكيمياوية:

 غسل ال زء المحروق وبكميات كافية من الماء لتخفيف التركيز .1

 بواسلة ملقر أو ما أهبه.و الة المالب  المتأثرة بالمادة الكيمياوية  .2

 بمادة قلوية.وذا كانت المادة الحارقة حامضية فتغسل اإلصابة  .3

 لبيق القواعد العامة إلسعاف الحروق.ت .4

بمادة كيمياوية تغمور وتغسول برفوق بمواء معقوم أو محلوول ملحوي وذا أصيبت العين  .5

 المستشفى. ولىبضماد معقم ويرسل المصاب ثم تغلى العين 
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 الثاني عشر:األسبوع 

 حفظ العيناتالمحاضرة الثانية عشر: 

 وجمعها كيفية حفظ العينات

 :المختبرية كيفية حفظ العينات

لللريقووة المتبعووة غووي أمووع ي وود أن يكووون التقنووي ملموواً بالمعلومووات الكاملووة  .1

 وفحص العينات المختبرية. )وقت أمع العينة، كميتها(.

 وخبار المختبر قبل ورسال العينة. .2

 .ئته قبل أمع العينةوخبار المري  وتهي .3

 تهيئة المواد الال مة ل مع العنة. .4

مون عينة ألنه قد يحصل حالة وغماء نتي ة الخووف العناية بالمري  بعد أمع ال .5

 عملية سحد الدم.

 تعنون أنبوبة ااختبار وذلك بكتابة أسم المري  الكامل والتاريخ ... الخ. .6

 تغسل أميع األدوات المستعملة وتعاد ولى أماكنها الخاصة. .7

 تس يل ما تم عمله في يبلة المري  مع ذكر المالحظات حول المري . .8

 

      :جمع العينة إناءخصائص 

 ذو سعة كافية احتواء العينة.أن يكون اإلناء المعد ل مع العينة  .1

 أن يكون نظيفاً وذو غلاء محكم. .2

 عدم استعمال اإلناء المكسور. .3

غور  لوالغالر وذلك  للقشعيفضل استعمال وناء الورق المشمع عند أخذ عينة  .4

 بعد ااستعمال.حرقها 

وموادة  هوكلها يفضل أن يكوون ة لعدة مرات أمع العينأواني في حالة استعمال  .5

   .صنعها سهلة التنظيف والتعقيم
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 الثالث عشر:األسبوع 

 ممارسة تطبيقية

 . كيفية استقبال المري 

  ميدانيووة ولووى والتعاموول بهووا ووعلوواء التقووارير مووع  يووارات كيفيووة أخووذ العينووات

  بع  مواقع العمل كالمختبرات والمراكز الصحية.   

 

 الث عشر:الثاألسبوع 

 امتحان شهري ثاني

 

 بعض من أسئلة االمتحانات الشهرية السابقة.

 الصحة والسالمة المهنية. .1

 هوي الخزن السليم للمواد الكيمياوية وكيفية التداول بها. .2

 التسمم بالمواد الكيمياوية. .3

 النات ة عن المواد الكيمياوية.وسعافات الحروق  .4

 أمع العينات. .5

 العمل. اإلصابات المهنية ووصابات .6

 واأبات مسؤول السالمة المهنية. .7
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 المصادر

 

 .1988عبد القادر ال ميلي الدكتور عبد الوهاب  –السلوك اللبي وآداب المهنة  .1

        د. هنووواء أحمووود، د. عووودنان هووواكر،  –السووولوك المهنوووي لللبوووة هيئوووة العاهووود الفنيوووة  .2

 .1993أاسم  د. عبد هللا

   .1991علي رحيم تركي  –السالمة المهنية  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


