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برنامج مقترح في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية  
 لتنمية المسئولية البيئية لدى العاملين بهيئة المواد النووية

 
 (1)محمود عرابي فلهم -(2)الرافعي كامل محمود محب -(1)حماد حامد عزت علياء

 ين شمس ، جامعة عمعهد الدراسات والبحوث البيئية (2 هيئة المواد النووية( 1
 

 المستخلص
البحث الحالي تنمية المسئولية البيئية لدى العاملين في هيئة المواد النووية من  هدف

وقد إعتمد البحث  .العالمية للسالمة والصحة المهنيةخالل برنامج مقترح في ضوء المعايير 
بيئية بهدف كما تم إعداد مقياس المسئولية ال .على المنهج التجريبي من خالل إعداد البرنامج

. وتم التأكد من صدق وثبات المقياس والبرنامج تأكد من مدى تحقق أهداف البرنامجال
المقياس على عينة بلغ عددها  وقد تم تطبيق بعرضهما على مجموعة من المحكمين والخبراء.

م تطبيق ، ثمواد النووية قبل تنفيذ البرنامج( من الذكور واإلناث من العاملين في هيئة ال30)
، وفي نهاية البرنامج ُأعيد تطبيق مقياس المسئولية البيئية على عينة البرنامج على عينة البحث

 .البحث
في عينة البحث فرق دال احصائيا بين متوسط درجات أفراد وجود  انتهى البحث إلى:

 .لصالح التطبيق البعدي بأبعاده الثالث التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية البيئية
 في العاملين لدى البيئية المسئولية لتنمية المقترح البرنامج تطبيق ويوصي البحث باآلتي:

. ضرورة نشر الوعي بأهمية تفعيل اجراءات السالمة والصحة المهنية في النووية الهيئات
الحماية  ، واالهتمام بعنصر التدريب والمعرفة لدى العاملين بما يضمن لهمالهيئات النووية

ضرورة إلزام العاملين باإلجراءات التأديبية في حالة حدوث مخالفة  .من مخاطر العمل الالزمة
تدريب المختلفة في قطاعات أثناء العمل. ضرورة نشر البرامج البيئية في كافة مجاالت ال

 ، والتركيز بشكل خاص على البرامج التي تنمي المسئولية البيئية.الدولة
 السالمة والصحة المهنية. –ولية البيئية المسئ –: برنامج كلمات مفتاحية
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 مقدمةال
يعيش اإلنسان في تفاعل مستمر مع البيئة وقد ادى هذا التفاعل الى إحداث العديد من 

تساعها ودرجة تعقيدها، ومن هنا يبدأ االهتمام  المشكالت التي تتفاوت من حيث طبيعتها وا 
حقيقية والمحور األساسي في االنتاج في بسالمة بيئة العمل ألن العنصر البشري هو الثروة ال

مواقع العمل المختلفة. فاألجهزة واألدوات واآلالت الضخمة ،مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها 
ستبقى غير مفيدة اذا لم يتوفر العقل البشري الذي يحركها ويوظفها ويصونها . لذلك يجب أن 

لسالمة والصحة المهنية وسنت القوانين زاد االهتمام با توفر له ظروف العمل اآلمنة. لذلكت
والتشريعات وانعقدت المؤتمرات المحلية والدولية الهادفة لحماية االنسان في العمل مثل 

(، وقانون العمل رقم 1981لسنة  155اإلتفاقية الدولية )إتفاقية السالمة والصحة المهنية رقم 
، وهذه 2010لسنة  7ية رقم ووية واإلشعاع، وقانون تنظيم األنشطة الن2003لسنة  12

الهابيل التشريعات والقوانين  تهدف إلى حماية العاملين من المخاطر المرتبطة ببيئة العمل. )
 (84، 2012، وعايش

في مصر: نجدأن الحوادث واألمراض المهنية خطر يهدد عمال مصر ويصاب منهم 
والقدرات اإلنتاجية  اآلالف في حوادث جسيمة وأمراض خطيرة تؤدي إلى نقص ساعات العمل

فضال عن ما ينفق على عالج األمراض الناتجة عن العمل. إن أكثر األمراض المهنية في 
، ج عن الضوضاء ثم األمراض الجلديةمصر هي أمراض الغبار الرئوي ثم الصمم المهني النات

 ثم 1975لسنة  79ويتضح ذلك من خالل جدول األمراض المهنية المنصوص عليها بالقانون 
وذلك  2004تم تعديله في جدول األمراض المهنية المرفق بقانون التأمينات اإلجتماعية لسنة 

ة التأمينات والشئون وزار ) .مرض مهني في مصر 35بزيادة ستة أمراض مهنية حتى أصبحوا
وفيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حددت المواد )من رقم  اإلجتماعية(

إلزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل  2003لسنة  12( من قانون العمل 215رقم  إلى 208
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السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية 
   (.2003لسنة  12والميكانيكية والبيولوجية و الكيميائية  ) قانون العمل 

األشخاص األكثر عرضة للمخاطر اإلشعاعية  إن العاملين في الهيئات النووية هم
. وعلى سبيل ة الواجب إتخاذها في أثناء العملوخاصة في حالة عدم معرفتهم بالتدابير الوقائي

المثال نجد أن العاملين في هيئة المواد النووية يتعرضون إلى مخاطر في بيئة العمل سواء في 
فهم يصابون ببعض األمراض . ابعة للهيئةشروعات اإلنتاجية التالمعامل البحثية أو في الم

، وكذلك إهمال طبيعة المخاطر التي يتعرضون لها ، وذلك نتيجة نقص معرفتهم حولالمهنية
. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى هذا البحث الذي يستهدف إعداد ائل الوقاية والسالمة المهنيةوس

لتنمية المسئولية البيئية لدى برنامج في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية 
 العاملين في هيئة المواد النووية. 

 

 مشكلة البحث
، العاملين بهيئة المواد النووية تحددت مشكلة البحث في وجود قصور في المسئولية البيئية لدى

 :من خالل ثالث محاور وهي وقد تبين ذلك للباحثون
ب اللها بتحليل محتوى برامج التدريدراسة استطالعية قام الباحثون من خ :المحور األول

، وقد اتضح أن أهداف هذه البرامج ال تتضمن تنمية المسئولية للعاملين بهيئة المواد النووية
همية البيئية لدى هؤالء العاملين وكذلك ال يتضمن محتوى هذه البرامج أبعاد المسئولية البيئية وأ

 . تنميتها لدى هوالء العاملين
اسة إستطالعية قام الباحثون من خاللها بتطبيق مقياس المسئولية البيئية در  المحور الثاني:

من العاملين بهيئة  (30قدرها ) ( على عينة 164، 2014 الخاص بدراسة )بندر مبارك،
، ومن هنا ظهرت %70مسئولية البيئية لديهم بنسبة المواد النووية ، واتضح وجود قصور في ال

 . مشكلة البحث
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اإلطالع على عدد من الدراسات التي تناولت إجراءات السالمة والصحة  المحور الثالث:
، وقد أشارت نتائجها إلى وجود قصور في تطبيق إجراءات المهنية في أماكن العمل المختلفة

، ومن هذه الدراسات: دراسة )عبد الرحمن المهنية في أماكن العمل المختلفةالسالمة والصحة 
اهلل،  ، دراسة )حسن جاد(2014إليشع يواقيم قلدس، دراسة ) (،2013 مأمون محمد،

مروة ، دراسة )(2016منال عمارة، (، دراسة )2015(، دراسة )مروة عبد الحميد، 2015
دراسة  (،2018، ، دراسة )فرست شعبان(2018، دراسة )حنان موسى ،(2016مكاوي، 

ا الطوالبة، محمد ذكري، دراسة )(2019دراسة )طارق غالب،  ،(2019 )سامية السيد،
، ومن ثم ظهرت (2020، ، دراسة )نبيهة بيومي(2020 اهلل، دراسة )مصعب عبد ،(2019

الحاجة إلى إعداد برنامج مقترح في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية لتنمية 
 المسئولية البيئية لدى العاملين في هيئة المواد النووية.

 

 أسئلة البحث
 :الجابة عن السؤال الرئيسي التاليلهذة المشكلة حاول البحث الحالي ا في محاولة للتصدي

 ؟العاملين في هيئة المواد النوويةما البرنامج المقترح لتنمية المسئولية البيئية لدى 
 :الفرعية التالية ويتفرع عنه االسئلة

 ؟النوويةالعاملين قي هيئة المواد ما أبعاد المسئولية البيئية التي يجب تنميتها لدى  -1
 ؟ بهيئة المواد النوويةما الوضع الراهن لبرامج السالمة والصحة المهنية  -2
ما التصور المقترح للبرنامج في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية لتنمية  -3

 ؟العاملين في هيئة المواد النوويةالمسئولية البيئية لدى 
 ولية البيئية لدى العاملين بهيئة المواد النووية؟ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المسئ -4
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 أهداف البحث
هدف هذا البحث الى تنمية المسئولية البيئية لدى العاملين بهيئة المواد النووية من خالل إعداد 

 برنامج مقترح في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية.
 

 أهمية البحث
 :األهمية النظرية

 ى العاملين بهيئة المواد النوويةأبعاد المسئولية البيئية التي يجب تنميتها لدتقديم قائمة ب. 
 ة لدى العاملين بالهيئات النوويةتقديم برنامج لتنمية المسئولية البيئي. 

 قد يستفيد من نتائج البحث الحالي الفئات التالية: األهمية العملية:
  وذلك من خالل تنفيذ البرنامج الذي  على إعداد البرامج في الهيئات النووية القائمون،

 .يقدمه البحث الحالي
  الل تنفيذ البرنامج الذي يقدمه، وذلك من خلى التدريب في الهيئات النوويةالقائمون ع 

 . حث الحاليالب
 

 فروض البحث
فرق دال يوجد  سعى البحث الحالي الى التحقق من صحة الفرض الرئيسي التالي:

بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي  (0.05احصائياعند مستوى )
 .لبيئية ككل لصالح التطبيق البعديالبعدي لمقياس المسئولية او 

 الرئيسي إلى الفروض الفرعية التالية: وتم تقسيم الفرض
( بين متوسطي درجات عينة البحث في 0.05يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى ) -1

 . بيئة العمل لصالح التطبيق البعديعد اإلهتمام بالتطبيقين القلبي والبعدي لب
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بين متوسطي درجات عينة البحث في  (0.05رق دال إحصائيا عند مستوى )يوجد ف -2
بيئة العمل لصالح التطبيقين القبلي والبعدي لبعد المشاركة في القضايا البيئية وحماية 

 .التطبيق البعدي
متوسطي درجات عينة البحث في بين ( 0.05ق دال إحصائيا عند مستوى )يوجد فر  -3

 ول لصالح التطبيق البعدي.  التطبيقين القبلي والبعدي لبعد السلوك البيئي المسئ
 

 حدود البحث
  :البحث علىيقتصر 

 29إلى  1/9/2020في الفترة الزمنية من  2020 : تم التطبيق خاللالحدود الزمنية
/9/2020  
  بمصر. –هيئة  المواد النووية  :الحدود المكانية 

( 30وعددهم )  : يطبق البحث على مجموعة من العاملين بهيئة المواد النوويةالحدود البشرية
 .عامل( –فني  –المختلفة )علمي  من الدرجات الوظيفية

 

 منهج البحث
 :جراء البحث الحالي وفًقا لمنهجينتم إ

 ة المواد النووية.في تحليل محتوى الوضع الراهن لبرامج التدريب في هيئ المنهج الوصفي:
التابع  الذي يدرس أثر المتغير المستقل )البرنامج المقترح( على المتغير المنهج التجريبي:
  .بإجراءات شبه تجريبية( )المسئولية البيئية
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 مصطلحات البحث
، والمترابطة ذات األهداف مجموعة األنشطة المنظمةيعرف بأنه  : Program لبرنامج ا

ئحة أو خطة مشروع ، ويتضمن سلسلة من المقررات ترتبط بهدف عام أو المحددة وفقا لال
 (   74، 2004اته، زينب النجار، مخرج نهائى. )حسن شح

هي أفعال يمارسها االنسان في مواقف  : Environmental  Hazardsالمخاطر البيئية  
ج عنها أخطار ، وينتللضرر حياته اليومية مما يعرض صحته وصحة الكائنات األخرى والبيئة

)عبد المسيح سمعان، محسن  .وجي أوفيزيائي في البيئة المحيطةذات منشأ كيميائي أو بيول
 (15: 2002فراج، 

يعرفها "كابالن" بأنها درجة  :  Environmental  Responsibilityالمسئولية البيئية 
 (  Kaplan, 2000, 492) .فرد نحو البيئة وشئونهااإلهتمام والفهم والمشاركة لل

هي النشاط أو الفعل الذي يقوم به العامل للمحافظة  :التعريف اإلجرائي للمسئولية البيئية
في شئون بيئة العمل على بيئة العمل، وهذا السلوك يكون نتاجا عن إهتمام الفرد ومشاركته 

، وتقاس المسئولية البيئية إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها العامل في وحل مشكالتها
 قياس المعد لذلك ".  الم

توفير تعرف بأنها  : Occupational  Safety and Healthالسالمة والصحة المهنية 
، أحمد الخطيب، )خالد ماصي .اسبة لكل من العامل وأداة العملظروف عمل آمنة ومن

2010،98) 
ذل من وتعرف بأنها "هي الجهود التنظيمية والعملية واالمكانيات المادية والبشرية التي تب

أجل السيطرة على المخاطر المهنية والتقليل من وقوع الحوادث قدر اإلمكان وذلك للمحافظة 
على عناصر اإلنتاج الثالثة وهي اإلنسان األلة والمادة". )وسيم الهابيل، عالء عايش، 

2012 ،90   ) 
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ات والجهود يعرفها الباحثون بأنها "كل اإلجراء: التعريف اإلجرائى للسالمة والصحة المهنية
التي تبذل من أجل وقاية العاملين من المخاطر الناجمة عن األعمال التي يزاولونها في أماكن 

 ".تي قد تؤدي إلى إصابتهم باألمراضالعمل وال
 

 للبحث  طار المعرفياإل
 :السالمة والصحة المهنية: لمبحث األولا

 :مة والصحة المهنية: المفاهيم األساسية للسالأولُ 
وتعرف بأنها "هي   Occupational  Safety and  Health والصحة المهنية   السالمة

الجهود التنظيمية والعملية واالمكانيات المادية والبشرية التي تبذل من أجل السيطرة على 
المخاطر المهنية والتقليل من وقوع الحوادث قدر اإلمكان وذلك للمحافظة على عناصر اإلنتاج 

 ( 90، 2012ايش، .)وسيم الهابيل، عالء ع "األلة والمادة ثة وهي اإلنسانالثال
 بالمنظمة المختلفة المهنية باألعمال مباشرة المرتبطة األمراض ويقصد بها  :المهنية األمراض
 والحرارة، اإلشعاعات،و  واالهتزازات كالضوضاء سيئة لظروف عمل الفرد تعرض عن والناجمة
)مؤيد  .العمل موقع في تتصاعد التي الخ...السامة خرةاألب استنشاق أو البرودة و والرطوبة

 ( 262، 2009سعيد السالم، 
صابات حوادث وقد عرفت منظمة العمل الدولية إصابة العمل بأنها "اإلصابة التى : العمل وا 

تحدث نتيجة حادث يقع في مكان العمل وينتج عنه الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو المرض 
 الحاد".

 (:91، 2012)وسيم الهابيل، عالء عايش،  اف السالمة والصحة المهنية: أهدا  ثانيُ 
حماية العناصر البشرية من األضرار الناتجة عن مخاطر العمل وظروف البيئة ، وذلك  -1

 عن طريق إزالة مسببات الخطر وتقليل التعرض لها.
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األماكن حماية عناصر اإلنتاج من التلف والضياع نتيجة لحوادث العمل، ويشمل اآلالت و  -2
 واألجهزة والمعدات والمواد .

خلق الوعي لدى العاملين فيما يتعلق باألساليب والطرق اآلمنة ألداء العمل وأهمية االلتزام  -3
 بقواعد السالمة والصحة المهنية.

توفير نظام العمل المناسب من خالل توفير األجهزة والمعدات الواقية واستخدام السجالت  -4
 أو حوادث وأمراض. النظامية حول أية إصابة

وذلك بتوفير األموال التي قد ُتدفع نتيجة وقوع حوادث العمل من  تقليل تكاليف العمل -5
صالح واستبدال المعدات واألجهزة أو المنشآت التي  تعويضات ومصارف عالج ونقل وا 

 تتعرض للتلف والدمار.
 المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية: ثالث ا:

 1971في عام  OSHAمعايير هيئة السالمة والصحة المهنية أوشا  :المعيار األول
لحماية حوالى هذه المعايير  OSHAوضعت هيئة السالمة والصحة المهنية األمريكية )أوشا( 

مليون عامل أمريكى يقضون أوقاتهم فى العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات  90
وقد انتفع العالم كله بهذه المعايير األمريكية  .وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل آمنة لهم

 للسالمة والصحة المهنية ) أوشا(.
 (4، 2009 ،) يوسف الطيبوكان الغرض من الـ )أوشا( عدة أمور :

 تشجيع أصحاب العمل والعاملين على تقليل مخاطر العمل. 
 إعداد تشريعات وبرامج للسالمة والصحة المهنية. 
 وعوية فيما يخص السالمة والصحة المهنيةإعداد برامج تدريبية ت. 
 االحتفاظ بسجالت لمتابعة اإلصابات واألمراض الناتجة عن العمل. 
  تحديد مسئوليات وواجبات كل من أصحاب العمل والعاملين فيما يخص السالمة والصحة

 المهنية.
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وقد أصدرت أوشا تعليمات وقوانين ومواصفات وطرق فحص أماكن العمل، وقوانين 
كما وضعت أوشا  خالفات والغرامات بسبب هذه المخالفات وغير ذلك من التشريعات.للم

OSHA  أساليب محددة ومعايير منضبطة في مجال السالمة والصحة المهنية، حسب أنشطة
 العمل المختلفة. 
  OHSAS 18001)معيار إدارة السالمة والصحة المهنية )أوساس: المعيار الثاني
عن هيئة المواصفات البريطانية  OHSAS 18001واصفة صدرت الم 1999في عام 

BSI  وهي عبارة عن سلسلة لتقييم السالمة والصحة المهنية بالشركات والمؤسسات، لتمكنها
من ضبط والتحكم في مخاطر السالمة والصحة المهنية وتحسين أداءها. وقد دمجت هذه 

ومعايير نظام إدارة الجودة أيزو المواصفة بين معايير هيئة السالمة والصحة المهنية أوشا 
9001. 

 أوساسمزايا معيار( OHSAS 18001(: 
 خلق بيئة العمل المثالية في جميع المستويات داخل المؤسسة. -
العمل على خفض نسبة الحوادث والمرض داخل موقع العمل لترشيد النفقات المرتبطة  -

 بذلك وتقليل أوقات التعطل عن العمل.
 وابط المناسبة إلدارتها أو التخلص منها.تحديد المخاطر ووضع الض -
 إشراك طاقم العمل وتحفيزهم من خالل توفير بيئة عمل أفضل وأكثر أمانًا. -
 مراجعة النظام بشكل دوري ، وتوفير وقت اإلدارة الستغالله في رسم سياسات المؤسسة. -
لتقييس )هيئة ا المقدرة على التعامل مع الحوادث والمشاكل غير المتوقعة بشكل أفضل. -

 ( 14،  2007لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
أصدرت منظمة  2009وفي عام  ISO 31000معيار إدارة المخاطر) آيزو( : المعيار الثالث

هو مواصفة تقدم األسس واإلرشادات و ISO 31000, اآليزو معيار ادرة المخاطر) آيزو( 
ة إلى أن كل أنشطة المنظمة تحتوي على العامة الالزمة إلدارة المخاطر وتشير المواصف
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، والمنظمة تدير الخطر عن طريق التعرف عليه وتحليله وتقييم مدى الحاجة لتعديل مخاطر
ويمكن تطبيق مواصفة إدارة  يكون في حدود المعايير المقبوله.درجة الخطر ومعالجته حتى 

عى المواصفة بذلك إلى المخاطر على أي نوع من المخاطر أيًا كانت طبيعتها وحجمها، وتس
خلق معايير موحدة عالمية لممارسي إدارة المخاطر والشركات بكافة انواعها بداًل من المعايير 
المستخدمة والتي تختلف باختالف المنشأة ومجاالت عملها، أي أن تطبيقها ليس مقصورًا على 

 ( www.iso. org )موقع المنظمة الدولية للمقاييس .مجال أو قطاع معين
أصدرت منظمة األيزو معيار للصحة والسالمة المهنية  ISO 45001 معيار: المعيار الرابع

ISO 45001  إن معيار. 2018والذي تم نشره في مارس ISO 45001 مصمًما للتكامل مع
)اإلدارة  ISO 14001)إدارة الجودة( و  ISO 9001مثلاألخرى  ISOمعايير أنظمة إدارة 

 OHSAS كلذبما في ل لمجاا اذهفي ى رألخالية ودلا رلمعايير ااالعتبافي البيئية(. ويأخذ 
فضال عن ،  ، والمبادئ التوجيهية في السالمة والصحة المهنية لمنظمة العمل الدولية18001

 معايير واتفاقيات العمل الدولية.
  أهداف معيارISO 45001 
 .(OH & S تطوير سياسة السالمة والصحة المهنية ) -1
 السالمة والصحة المهنية ووضع خطط لتحسينها بشكل مستمر. تقييم أداء ادارة -2
 إنشاء عمليات منهجية إلدارة السالمة . -3
 إعداد الكفاءات الالزمة . -4
 زيادة الوعي والمعرفة للعاملين حول السالمة. -5
 . السالمة والصحة المهنية داخل المنظمة خلق وتعزيز ثقافة -6
 .www.isoموقع المنظمة الدولية للمقاييس )  تلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية. -7

org ) 
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 :: المسئولية البيئيةالمبحث الثاني
مشاركة للفرد يعرفها "كابالن" بأنها درجة اإلهتمام والفهم وال: : مفهوم المسئولية البيئيةأول  

 ( Kaplan, 2000, 492. ) نحو البيئة وشئونها
رد تجاه البيئة وتكون نتاًجا لفهمه للمفاهيم البيئية وتعرفها "إشراق الحكيمي" بأنها إلتزام الف

 التي تمكنه من إتخاذ القرارات البيئية المناسبة ، وتنمية األخالق البيئية لتمثل السلوك البيئي
 (8،  2009)إشراق الحكيمي،  المسئول تجاه المشكالت البيئية.

"النشاط أو الفعل الذي  :ي بأنهاالكما ُتعرف الباحثة المسئولية البيئية إجرائًيا في البحث الح
إهتمام الفرد  ، وهذا السلوك يكون نتاجا عنالعامل للمحافظة على بيئة العمل يقوم به

ومشاركته في شئون بيئة العمل وحل مشكالتها، وتقاس المسئولية البيئية إجرائيا بالدرجة التي 
 ".  ها العامل في المقياس المعد لذلكيحصل علي
وقد صنفت بعض الدراسات والبحوث ومنها دراسة محمد  :ت المسئولية البيئيةثاني ا: مكونا

(، دراسة 2014(، دراسة وفاء عبد السالم )2014(، دراسة حمدي طلعت )2010)األمير 
، دراسة رحاب عبد الستار (2018، دراسة رانيا حنا عازر )(2016عبد ربه العقيلي )

 إلى ما يلي: ( المسئولية البيئية وفًقا للمستوى2018)
أي أن هناك ارتباًطا وجدانًيا وعاطفًيا بين اإلنسان وبيئته ، أي تكون في وجدانه : اإلهتمام  -1

وداخله كما هو موجود في داخلها . ويبدأ اإلهتمام عند الفرد عندما يعتبرها جزء من نفسه 
إليها الفرد  وأنه جزء منها. ويقصد أيضا باإلهتمام اإلرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي

سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، ذلك اإلرتباط الذي يخالطه الحرص على استمرار تقدمها 
وتماسكها وبلوغها أهدافها والخوف من أن تصاب بأي عامل أو ظروف تؤدي إلضعافها 

 أو تفككها. 
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 :: وينقسم إلى شقينالفهم -2
نظماتها ونظمها وعاداتها وقيمها : هو فهم الفرد للجماعة أي إدراكه لمؤسساتها ومالشق األول

 ووضعها الثقافي وبيئتها وفهم تاريخها وحاضرها ومستقبلها.
: هو فهم الفرد للبيئة والمغزى اإلجتماعي ألفعاله تجاه البيئة أي أن يكون أكثر الشق الثاني

ن إدراكا ووعيا لواقع بيئته بما تحتويه من مكونات وبما تعانيه من مشكالت وهموم ، وأن يكو 
مدرًكا لما تتطلبه البيئة لمواجهة المشكالت التي تعانيها والمحافظة عليها ، باإلضافة إلى أن 

 يكون مدرًكا أثار أفعاله وتصرفاته وقراراته على الجماعة والبيئة .
ويقصد بها مشاركة الفرد في عمل بدافع ورغبة واهتماًما منه نتيجة فهم ووعي  :المشاركة  -3

البيئة التي يعيش فيها والمساهمة في حل مشكالتها والمحافظة  ألهمية ذلك العمل في
، عليها واإلرتقاء بها ، أي يمكن اعتبار المشاركة بأنها المظهر الخارجي للمسئولية 

 :وللمشاركة ثالث جوانب تتمثل في
وما ينتج عنه من سلوك وتبعات وتوقعات تجاه البيئة  :تقبل الفرد للدور الذي يقوم به -أ

 الفرد في أنشطة الجماعة دون أن يكون غارقا في صراع أوتعارض داخلي. حتى يشارك
، أي العمل لفعلي المشترك لصيانة بيئة العملوهي تتمثل في العمل ا :المشاركة المنفذة -ب

نجاز ما تتفق عليه الجماعة لحماية البيئة من إهدار مواردها.  مع الجماعة وتنفيذ وا 
على مسايرة ما يحدث في البيئة من تغيرات  وهي مشاركة تعمل المشاركة الموجهة: -ت

 تطرأ عليها بين الحين واألخر ، والهدف األول هو اهتمام وحرص الفرد على المشاركة.
 :وفي ضوء ما سبق حددت الباحثة أبعاد المسئولية البيئية كما يلي

 اإلهتمام ببيئة العمل. -1
 المشاركة في القضايا البيئية وحماية بيئة العمل. -2
 .لبيئي المسئولالسلوك ا -3
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 اجراءات البحث
 :لبحث تم إتباع اإلجراءات التاليةلإلجابة عن أسئلة ا

لإلجابة عن السؤال األول: ما أبعاد المسئولية البيئية التي يجب تنميتها لدى العاملين في 
 تم إتباع اآلتي: هيئة المواد النووية؟

 دراسة د المسئولية البيئية ومنها اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بأبعا
(، دراسة عبد ربه العقيلي 2014(، دراسة وفاء عبد السالم )2014حمدي طلعت )

  (.2018، دراسة رحاب عبد الستار )(2018، دراسة رانيا حنا عازر )(2016)
 ة.إعداد قائمة بأبعاد المسئولية البيئية التي يجب تنميتها لدى العاملين بهيئة المواد النووي 
 متخصصين إلجراء التعديالت االزمةعرض القائمة على مجموعة من المحكمين وال. 

 إعداد الصورة النهائية لقائمة أبعاد المسئولية البيئية (:1جدول )
 المدلول اللفظي أبعاد المسئولية البيئية

 اإلهتمام ببيئة العمل
صه على يقصد به اهتمام العامل بكل القضايا المتعلقة ببيئة العمل وحر 

استمرار تقدمها والمحافظة عليها ، ويبدأ اإلهتمام عند الفرد عندما يعتبر 
 بيئة العمل جزء من نفسه وأنه جزء منها.

المشاركة في القضايا 
 البيئية وحماية بيئة العمل

ويقصد بها مشاركة العامل الفعلية في جميع القضايا المتعلقة بحماية بيئة 
التها والمحافظة عليها واإلرتقاء بها ، أي العمل والمساهمة في حل مشك

 يمكن اعتبار المشاركة بأنها المظهر الخارجي للمسئولية .

 السلوك البيئي المسئول
من هو النشاط أوالفعل الذي يقوم به العامل للمحافظة على بيئة العمل 

ة والصحة المهنية، فالتعامل مع السالم حيث إلتزامه بتطبيق إجراءات
 إيجابيا يضمن سالمتها من التدهور. بيئة العمل
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لإلجابة عن السؤال الثاني: ما الوضع الراهن لبرامج السالمة والصحة المهنية بهيئة المواد 
 : تم إتباع اآلتي النووية؟ 

  الحالية في هيئة المواد النوويةاعداد استمارة تحليل محتوى برامج التدريب: 
 ين:تكونت األداة من جزئ: وصف أدة التحليل

الجزء األول: تضمن استمارة تختص بتحليل البرامج المقدمه للعاملين في هيئة المواد  -
األبعاد الرئيسية والعناصر الفرعية التي  النووية، حيث تضمن العمود الرأسي من الجدول

ء معايير السالمة رأى الباحثون لزومها في البرامج المقدمة لتنمية المسئولية البيئية في ضو 
، وتم تحديد درجات التحقق والتوافر مقابل كل معيار بما يقابله من المهنيةوالصحة 

 موضوعات.
 .ناتج التحليلالجزء الثاني: تضمن استمارة تفريغ  -

 :ضبط أداة التحليل
جموعة من السادة المحكمين، وفي للتأكد من صدق األداة، قام الباحثون بعرضها على م  -

اعادة تصميمها بالشكل الذي يحقق األغراض ضوء ذلك تم إجراء بعض التعديالت ثم 
 التي وضع من أجلها.

للتأكد من ثبات األداة، قامت الباحثون بأعادة تحليل البرامج بعد إسبوعين، وتم حساب   -
لغت نسبة اإلتفاق بين التحليلين نسبة اإلتفاق بين التحليلين بإستخدام معادلة كوبر، وب

 . بات أداة التحليلوهي نسبة إتفاق عالية تؤكد ث (95.8%)
 إعتمد الباحثون عنوان البرنامج كوحدة للتحليل.: فئات التحليل

، ولتنفيذ تللك الطريقة تم توفير طريقة التحليل الفردي استخدم الباحثون: إجراءات التحليل
( في مدى تحقق كل معيار من معايير األداة من البدائل تعبر عن رأي المحلل )الباحثةالعديد 

( بحيث يقوم غير مالئم –مالئم  –موجود  غير – موجود -غير متوافق  -وافق وهي: )مت
 المحلل بوضع عالمة تعبر عن رأيه في الخانة المخصصة لذلك. 
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وتكونت من  تم تحليل محتوى البرامج المقدمة للعاملين في هيئة المواد النووية :نتائج التحليل
ود برامج لتنمية المسئولية البيئية لدى وأسفرت نتائج التحليل عن عدم وج. ( برنامج20)

 العاملين في هيئة المواد النووية، وكذلك عدم وجود برامج تهتم بالسالمة والصحة المهنية.
لإلجابة عن السؤال الثالث: ما التصور المقترح للبرنامج في ضوء المعاييرالعالمية للسالمة 

تم إتباع  ؟لين في هيئة المواد النوويةالعاموالصحة المهنية لتنمية المسئولية البيئية لدى 
 اآلتي:

إعداد البرنامج المقترح في ضوء المعايير العالمية للسالمة والصحة المهنية ، وتحديده من  -1
 ( )ندوات، حلقات نقاشية، ورش عملحيث األهداف والمحتوى واألنشطة المتبعة 

مين والمتخصصين مجموعة من المحك التأكد من صالحية البرنامج من خالل عرضه على -2
 .إلجراء التعديالت الالزمة

 .إعداد الصورة النهائية للبرنامج -3
 الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج يوضح (:2)جدول 

 القائم بالتدريب عدد الساعات المدة الزمنية عنوان الموضوع
 الباحثة ساعتان يوم تدريب اإلشعاع وأنواعه.
 الباحثة ساعتان م تدريبيو  اإلشعاعية. الحدود المسموحة للجرعات
أطباء من  -الباحثة  ساعتان يوم تدريب المشعة. مخاطر التعرض للمواد

 تخصصات مختلفة
المسئولية البيئية في ضوء معايير 

 الباحثة ساعتان يوم تدريب السالمة والصحة المهنية.
 الباحثة ساعتان يوم تدريب إصابات العمل واألمراض المهنية.

االمراض المهنية  طرق الوقاية من
صابات العمل.  ساعتان يوم تدريب وا 

أخصائي في   -الباحثة 
 –الوقاية اإلشعاعية 

خصائي في السالمة أ
 والصحة المهنية

أخصائي في  –الباحثة  ساعتان يوم تدريب إزالة التلوث اإلشعاعي
 اإلشعاعية الوقاية
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ي تنمية المسئولية البيئية لدى لإلجابة عن السؤال الرابع: ما فاعلية البرنامج المقترح ف
 تم إتباع اآلتي: العاملين بهيئة المواد النووية؟ 

إعداد مقياس المسئولية البيئية بأبعاده المقترحه، ثم عرضه على السادة المحكميين  -1
 .لمراجعته وتعديله

 وضع المقياس في صورته النهائية كما يلي:  -2
 ( 42، ويتكون من )رة مقياس للسلوكلبيئية في صو تم صياغة بنود مقياس المسئولية ا

، توضع هذه العبارات أمام مقياس خماسي نطوي على سلوكيات وممارسات محددةعبارة ت
. أبًدا( –نادًرا  –أحياًنا  –غالًبا  –التدرج، أي يتبع كل عبارة خمس إستجابات )دائما 

ن مدى ويطلب من المتدرب وضع عالمة )   ( بجوار إحدى اإلستجابات التي تعبر ع
 :الث أبعاد للمسئولية البيئية وهيممارسة الفرد لهذا السلوك .وقد تضمن المقياس ث

 ( عبارة14، ويندرج تحت هذا البعد )العملبعد اإلهتمام ببيئة  -
 ( عبارة.10بعد المشاركة في القضايا البيئية وحماية بيئة العمل، ويندرج تحت هذا البعد )  -
 ( عبارة.18درج تحت هذا البعد )بعد السلوك البيئي المسئول، وين -
 حساب صدق وثبات المقياس: 
اعتمدت الباحثة في قياس صدق المقياس على الصدق الظاهري وذلك بعرضة على  -

مجموعة من السادة المحكمين، وفي ضوء ذلك تم إجراء بعض التعديالت على مفردات 
أجلها. كما تأكدت المقياس ثم اعادة تصميمه بالشكل الذي يحقق األغراض التي وضع من 
( 0.799) إرتباط × الباحثة من صدق اإلتساق الداخلي للمقياس حيث بلغت قيم معامل ال

 وهي قيم تؤكد على صدق المقياس.
( Alpha Cronbahتم حساب ثبات المقياس إحصائًيا باستخدام معادلة ألفا كرو نباخ ) -

 لمقياس لكونه أعلى من( وهي قيم تؤكد على ثبات ا0.703حيث بلغت قيم معامل ألفا )
(0.05). 
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 .( عامل30) عينة البحث من العاملين في هيئة المواد النووية وعددها اختيار -3
تطبيق :  2020/  1/9تطبيق مقياس المسئولية البيئية قبليا على عينة البحث في  -4

حيث  2020 /29/9إلى  1/9/2020البرنامج على عينة البحث في الفترة الزمنية من 
  .تقريًبا استغرق شهر

 .2020 /9 /29بعديا على أفراد عينة البحث في  تطبيق مقياس المسئولية البيئية -5
 .: رصد النتائج ومعالجتها احصائياخامساً 

 .سادسًا: مناقشة وتفسير النتائج
 .قترحاتسابعًا: تقديم التوصيات والم

 

 نتائج البحث
بين متوسطي درجات  الجدول التالي يوضح نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق

 عينة البحث في التطبقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية البيئية ككل وأبعاده الثالثة.
نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة البحث في  (:3جدول )

 التطبقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية البيئية

 المتغيرات
 طبيق البعديالت التطبيق القبلي

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة
اإلنحراف  المتوسط 0.05

اإلنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

الدرجة الكلية لمقياس 
 دالة 35.25 13.97 144.63 16.27 106.03 المسئولية البيئية

 دالة 28.07 5.52 49.67 6.07 37.8 بعد اإلهتمام ببيئة العمل
بعد المشاركة في القضايا 
 دالة 16.97 3.62 31.7 4.54 23.06 البيئية وحماية بيئة العمل

 دالة 34.7 5.33 63.26 6.79 45.16 بعد السلوك البيئي المسئول
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بار فروض البحث والتحقق من خالل المعالجة اإلحصائية للبيانات وتفسيرها، وفي ضوء اخت
 ، أسفر البحث عن ما يلي:من صحتها

 البعدي نة البحث في التطبيقين القبلي و توسط درجات عييوجد فرق دال احصائيا بين م
مة دالة ( وهي قي35.25لمقياس البيئية ككل لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة ت )

، (106.3ات عينة التطبيق القبلي ) ، وكان متوسط درج(0.05عند مستوى معنوية )
 .تأثير البرنامج(، مما يشير إلى 144.63ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )

  بين متوسطي درجات عينة البحث في ( 0.05ق دال إحصائيا عند مستوى )يوجد فر
حيث بلغت التطبيقين القبلي والبعدي لبعد اإلهتمام ببيئة العمل لصالح التطبيق البعدي 

، وكان متوسط درجات (0.05ى معنوية )( وهي قيمة دالة عند مستو 28.07قيمة ت )
، مما (49.67جات عينة التطبيق البعدي )، ومتوسط در (37.8) عينة التطبيق القبلي

 يشير إلى تأثير البرنامج .
 بين متوسطي درجات عينة البحث في  (0.05رق دال إحصائيا عند مستوى )يوجد ف

التطبيقين القبلي والبعدي لبعد المشاركة في القضايا البيئية وحماية بيئة العمل لصالح 
مة دالة عند مستوى معنوية ( وهي قي16.97قيمة ت )التطبيق البعدي حيث بلغت 

، ومتوسط درجات عينة (23.06جات عينة التطبيق القبلي )، وكان متوسط در (0.05)
 .(، مما يشير إلى تأثير البرنامج31.7التطبيق البعدي )

  بين متوسطي درجات عينة البحث في  (0.05مستوى )يوجد فرق دال إحصائيا عند
والبعدي لبعد السلوك البيئي المسئول لصالح التطبيق البعدي حيث بلغت التطبيقين القبلي 

، وكان متوسط درجات عينة (0.05مة دالة عند مستوى معنوية )( وهي قي34.7قيمة ت )
(، مما يشير 63.26بعدي )(، ومتوسط درجات عينة التطبيق ال45.16التطبيق القبلي )
 .إلى تأثير البرنامج
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 تفسير النتائج
النتائج المستخلصة بعد تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعة من العاملين في أشارت 

درجات عينة البحث في  وق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهيئة المواد النووية الى وجود فر 
، وهذه النتيجة لبيئية ككل لصالح التطبيق البعديالتطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية ا

 البرنامج المقترح وذلك لألسباب األتية:تشير فاعلية 
إن حجم تأثير البرنامج التدريبي في تنمية المسئولية البيئية كان كبيًرا حيث بلغت قيمة ت  -1

، خاصة وأن متوسط (0.05ئًيا عند مستوى معنوية )( وهي قيمة دالة إحصا35.25)
سط درجات عينة درجات مقياس المسئولية البيئية قد شهد نمًوا ملحوًظا حيث كان متو 

حث في التطبيق ، بينما كان متوسط درجات عينة الب(106.03حث في التطبيق القبلي )الب
 .امج على تنمية المسئولية البيئية، مما يشير إلى وجود أثر للبرن(144.63البعدي )

وية يرجع فاعلية البرنامج المقترح لتنمية المسئولية البيئية لدى العاملين في هيئة المواد النو   -2
إلى تنوع اإلستراتيجيات المستخدمة أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي مثل استراتيجية التعلم 

 .اقشة والحوار وأسلوب حل المشكالتالتعاوني والمن
 

 توصيات البحث
 :تيةئج ، يمكن تقديم التوصيات اآلفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتا

  لدى العاملين في الهيئات النوويةلبيئية تطبيق البرنامج المقترح لتنمية المسئولية ا . 
  .ضرورة نشر الوعي بأهمية تفعيل اجراءات السالمة والصحة المهنية في الهيئات النووية 
  ال بد من االهتمام بعنصر التدريب والمعرفة لدى العاملين، بما يضمن لهم الحماية الالزمة

هدف تطوير خبراتهم ومهاراتهم من مخاطر العمل ووضع وتنفيذ برامج التدريب المستمر ب
 وتنمية الوعي الصحي لديهم.
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 والتركيز بشكل تدريب المختلفة في قطاعات الدولةنشر البرامج البيئية في كافة مجاالت ال ،
خاص على البرامج التي تنمي المسئولية البيئية في ضوء معايير السالمة والصحة 

 المهنية.
 

 مقترحات ببحوث أخرى
 ضوء نتائج البحث وتوصياته تقديم المقترحات التالية:يرى الباحثون في 

 معايير السالمة والصحة المهنية  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المسئولية البيئية في ضوء
 .عاملين في مجال البترول والتعدينلدى ال

  القطاع الخاص في مصر.البيئية بين القطاعات الحكومية و دراسة مقارنة لقياس المسئولية 
 يم دور معايير السالمة والصحة المهنية في تحسين أداء العاملين في القطاع الخاص تقي

 بمصر.
 مراجع البحث

: فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية لتنمية الوعي والمسئولية (2009إشراق الحكيمي )
. ى طلبة كلية التربية بجامعة تعزالبيئية تجاه مشكلة اإلحتباس الحراري لد

 .ورة، جامعة تعز، كلية التربيةكتوراه غير منشرسالة د
برنامج للسالمة والصحة المهنية لتنمية اإلتجاهات  (:2014يشع يواقيم شنوده قلدس )ال

، رسالة ماجستير، معهد اع الغازات البتروليةوالمهارات البيئية لدى العاملين بقط
 الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

تنمية المسئولية البيئية باستخدام التعلم الذاتي لدى العاملين  (:2014هلل )ا بندر مبارك عبد
، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس ،انع البتروكيماويات بدولة الكويتبمص

 معهد الدراسات والبحوث البيئية.
: الخصائص اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة بعدم إلتزام (2015حسن السيد محمود جاد اهلل )

املين بمعايير السالمة والصحة المهنية، رسالة ماجستير، معهد البيئة، الع
 جامعة عين شمس.
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: معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية (2004حسن شحاته، زينب النجار )
 اللبنانية، القاهرة، مصر.

عاد التنمية برنامج مقترح لتنمية المسئولية البيئية بأب(: 2014مدي طلعت خليفة فداوي )ح
المستدامة ألعضاء الجمعيات األهلية، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد 

 الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(: دور إدارة السالمة والصحة المهنية وفق المواصفة 2018حنان علي موسى )

OHSAS18001  مجلة العلوم اإلنسانيةفي التقليل من حوادث العمل ،
 الجزائر.

: السالمة المهنية العامة، دار كنوز (2010ي ماضي، أحمد راغب الخطيب )خالد فتح
 المعرفة، الطبعة األولى، األردن.

: برنامج تدريب مقترح لتنمية بعض أبعاد المسئولية البيئية للعاملين (2018رانيا حنا عازر )
ات رسالة ماجستير، معهد الدراس. بقطاع العالقات العامة بمحافظة الفيوم

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
برنامج لتنمية المسئولية البيئية لدى مفتشي األثار بقطاع  (:2018رحاب عبد الستار أحمد )

، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين ار المصريةاألث
 شمس.

: ة على األداء التنظيميمة المهني: أثر معايير الصحة والسال(2019طارق غالب أبو عرابي )
ة، مجلة رماح للبحوث دراسة ميدانية في شركة مناجم الفوسفات األردني

 .والدراسات، األردن
المهنية إلحدى الشركات : تقويم عناصر السالمة والصحة (2013الرحمن مأمون محمد )عبد 

رسالة  دكتوراه، جامعة مدينة السادات معهد الدراسات والبحوث  .الصناعية
 يئية.الب

: الوعي بالمخاطر البيئية لدى بعض فئات (2002يح سمعان، محسن حامد فراج )عبد المس
، ى تناول كتب العلوم لتلك المخاطرالمجتمع وتالميذ المرحلة اإلعدادية ومد

 مجلة التربية العلمية، العدد الثالث، المجلد الخامس، جامعة عين شمس.
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الصحة والسالمة المهنية لعدد من المنظمات تقييم إجراءات  (:2018فرست علي شعبان )
دراسة إستطالعية ألراء عينة من أصحاب  الصناعية في محافظة دهوك،

 ، مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية، العراق.العمل
 .2003لسنة  12قانون العمل 

ية (: معايير الصحة والسالمة المهنية في مشاغل التربية المهن2019محمد زكريا الطوالبة )
، جامعة في مدارس إقليم الشمال من وجهة نظر المعلمين، رسالة دكتوراه

 .اليرموك
: إطار مقترح لمعالجة مشكالت حقوق العاملين (2016صالح مكاوي )مروة حسين محمد 

، رسالة ماجستير، معهدالدراسات بالمنشآت النووية بشأن سالمتهم المهنية
 البحوث البيئية، جامعة عين شمس.و 

تقويم بيئة العمل في المؤسسات المصرفية وعالقتها  (:2015حمد سيد عبد الحميد )روة مم
، ، جامعة مدينة الساداتبالسالمة والصحة المهنية للعاملين. رسالة ماجستير

 معهد الدراسات والبحوث البيئية.
ة : برامج السالمة والصحة المهنية ودورها في تحسين بيئ(2016منال محمد سيد أحمد عمارة )

، رسالة ماجستير، ي للعاملين في المنشآت الصناعيةالعمل والسلوك اإليجاب
 معهدالدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

 ( https://www.bsigroup.comموقع المعهد البريطاني للمعايير ) 
 (    (https://www.iso. Orgموقع المنظمة الدولية للمقاييس 

(: إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي تكاملي، إثراء للنشر، 2009مؤيد سعيد السالم )
 .األردن الطبعة األولى،

باستخدام بطاقة األداء  تفعيل برامج السالمة والصحة المهنية (:2020نبيهة محمود بيومي )
، مجلة بحوث الشرق انية على مستشفيات جامعة القاهرة: دراسة ميدالمتوازن
 ، جامعة القاهرة.األوسط

 هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

https://www.bsigroup.com/
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: تقييم مدى فاعلية إجراءات السالمة والصحة المهنية في (2012وسيم الهابيل، عالء عايش )
المختبرات العلمية من وجهة نظر العاملين، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 

 ية واإلدارية، المجلد العشرون، العدد الثاني، الجامعة اإلسالمية، غزة.اإلقتصاد
، الطبعة األولى، وكالة البحيرات (: إدارة السالمة والصحة المهنية2009يوسف الطيب )
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A PROPOSED PROGRAM IN THE LIGHT OF 

INTERNATIONAL STANDARDS OF 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TO 

DEVELOP ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

FOR WORKERS IN NUCLEAR MATERIALS 

AUTHORITY 
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and Falham O. Mahmoud(1) 
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and Research, Ain-Shams University  
 

ABSTRACT 

The current research aimed to develop the environmental 

responsibility of employees of the Nuclear Materials Authority through 

a proposed program in light of international standards for occupational 

safety and health. The research was based on the experimental approach 

through preparing the program, and a measure of environmental 

responsibility was prepared in order to ensure the extent to which the 

program’s objectives were achieved. The validity and reliability of the 

scale and the program were verified by presenting them to a group of 

arbitrators and experts. The scale was applied to a sample of (30) male 

and female workers at the Nuclear Materials Authority before 

implementing the program, then the program was applied to the 

research sample, and at the end of the program it was repeated 

Applying the environmental responsibility measure to the research 

sample. 
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The research concluded: There is a statistically significant 

difference between the average scores of the experimental group 

members in the pre and post applications of the three-dimensional 

environmental responsibility scale in favor of the post application. 

The research recommends the following: Applying the proposed 

Program to develop environmental responsibility for workers in nuclear 

authorities. The necessity of spreading awareness of the importance of 

activating occupational safety and health measures in nuclear 

authorities, and paying attention to the training and knowledge 

component of workers in a way that guarantees them the necessary 

protection from work hazards. The necessity of disseminating 

environmental programs in all different areas of training in the 

country’s sectors, and focusing in particular on programs that develop 

environmental responsibility.  

Key words: Program - Environmental Responsibility - Occupational 

Safety and Health. 


