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   اإلشعاعالوعي االجتماعي والصحي لمخاطر تكنولوجيا  
   داء ببيئة العملوأثره علي ف اعلية األ

 دراسة ميدانية علي عينة من العاملين بهيئة الطاقة الذرية
                 [4] 

 (2)سهير صفوت عبد الجيد -(1)حمد محمود عبد الحميد عبد الغنىأ
 (4)السيد الضوى  حسن عبد الستار -(3)أحمد عصمت شومان

كلية التربية، جامعة عين شمس ( 2معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس  (1
 تكنولوجيا االشعاع، هيئة الطاقة الذرية مركز بحوث و  (4جامعة عين شمس كلية الطب،  (3

 

 المستخلص
مجتمعًا عن آخر ، ولكن ما يميز ى فى كونها تمتلك الثروة البشريةالمجتمعات كلها تتساو 

فبدون الوعى االجتماعى سيشعر الفرد  فراده االجتماعى بمختلف قضاياه، هو درجة وعى أ
بعدم الثقة بالنفس والالمبااله والسلبية والتسليم بما هو موجود فى الواقع دون تفاعل معه، 

سة تنتمي هذه الدراوالجانب اآلخر من جوانب تقدم المجتمع هو جانب الوعى الصحى، حيث 
لكونها أنسب أنواع الدراسات مالئمة لطبيعة المقارنة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية 

موضوع الدراسة والتي تهدف إلى وصف وتحليل الوعي االجتماعي والصحي لمخاطر 
المتكامل  وعىم جانب من جوانب اليومعالجتها لتقدالسلبيات  الوقاية منو تكنولوجيا االشعاع 

الوعى (، واعتمدت الدراسة الراهنة على أدوات مقياس صحية االجتماعية وال للجوانب )
تكونت العينة و والعينة الفعلية: بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها،  االجتماعى والصحى

الوعى االجتماعى لمخاطر . وتشير الدرجة الكلية أن درجة شخص (102الفعلية من )
( وبانحراف 50.80، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )( مرتفعة ) تكنولوجيا االشعاع

، حيث بلغ مرتفعة) الوعى الصحى لمخاطر تكنولوجيا االشعاعأن درجة و ( 3.91) معياري 
فاعلية األداء درجة ( وأن 6,49( وبانحراف معياري )53.34) المتوسط الحسابي للدرجة الكلية
( 62,82) )مرتفعة( حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمخاطر تكنولوجيا االشعاع

فروق ذات داللة إحصائية بين توجد وتوصلت النتائج إلى أنه (، 6,14 ) وبانحراف معياري 
وذلك االشعاع  تكنولوجيا لمخاطر ىجتماعاال لوعىعينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ل
فروق ذات داللة إحصائية بين سنة( توجد  25من  لصالح عينة مرحلة سنوات الخبرة )أكبر

وذلك االشعاع  تكنولوجيا لمخاطر ىصحال لوعىعينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ل
، مما يدل على أن الفترة العمرية سنة( 15 -10وات الخبرة )أكبر من لصالح عينة المرحلة سن

 ا من الفئات نسبيًا.اكثر من غيره سنة( لديها وعى اجتماعى 45)أكبر من 
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 مجال التوصيات: التأهيل العلمى والفنى والتدريب واكساب المهارات المستمر للعاملين كٍل فى
، للحفاظ على مستوى متميز للعامل تخصصة واالهتمام بالعاملين من جانب االدارة العليا

ت راراى اتخاذ القوالتوعية المستمرة بأهداف واستراتيجيات التخطيط للعمل ومشاركة العاملين ف
 التى تخصهم لتنفيذها بكفاءة عالية لصالح العمل.
 

 مقدمة
بيئة العمل  تركز هذه الدراسة على استكشاف الوعى االجتماعى والصحى بمخاطر

، لذلك فإن د االجتماعى الراسخ بين العامليناألفكار والمشاعر والمعتقالمتمثلة فى مجموعة 
الناس إلى تاريخهم وحاضرهم وقيمهم العليا، ونتاج التفاعل الوعي االجتماعي، هو وليد فهم 

هى عبارة عن ربط  (Risks) فالمخاطر ،البشري مع االطر النظرية المتاحة أو المتداولة
، ولذلك فان قواعد الوقاية واالمان المترتبة على حدوثه حدث واآلثار وقوع احتمال بين

، لطاقة الذريةاالشعاعى من أولى مهام هيئة الرقابة النووية واالشعاعية التى انبثقت من هيئة ا
ميز على جميع جوانب ولذلك البد من إعداد فريق عمل متخصص ومدرب تدريب واعى مت

 .( 2000) محمد عزت عبد العزيز .بيئة العمل
كة لمشار كما يمثل الوعى االجتماعى اتجاها ايجابيا يَمكن الفرد من تكوين قيم تدفعه الى ا

 ( 2015، ن البناءة فى المجتمع فضال عن قيامه بأداء واجباته. ) محمد الشعينى واخرو 
و بمعنى ادق أ ،عاملين المتعاملبن مع مصادر مشعةالتعرض االشعاعى لل احتمال هناك

فى بيئة العمل، وحيث أن التعرض لالشعاع يحدث تلف سم لالشعاع اعضاء الجتعرض بعض 
، لذلك يجب الوعى بتحديد الجرعات االشعاعية بالنسبة يوى مهما كان المستوى المتعرض لهح

للعاملين فى حقل االشعاع الى الحد االدنى الذى يتوافق مع الفائدة من استعمال االشعة . 
 ALARA AS Low Asمة انطالقا من مبدأ االرا فيجب اتباع االجراءات الخاصة بالسال

Reasonably Achievable)) 

الناجمة عن  نه من الضروري السعي لتخفيض كميات التعرض لإلشعاعاتأأي 
الغرض من (  2017: ) فوزية مبارك. الممارسة اإلشعاعية إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه

 (Protection) هو االلتزام بالمتطلبات األساسية وعلى نطاق واسع من أجل الوقاية دأالمب اهذ
 .ضد المخاطر المرتبطة بالتعرض لإلشعاع المؤين (Safety) األمان أو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
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مناخ مالئم لتحقيق  لكى يمكن للعاملين اداء عملهم فى (2016صفوت سالمة : )
 وقياس الوعى االجتماعى والصحى لمعرفة دراسة ضرورة استلزم ، األمر الذيأهداف الهيئة

 اقتهمالموارد البشرية وط استثمار األداء، وإمكانية مستوى  بارتفاع أو بانخفاض عالقتهم مدى
م األداء، تكمن أهمية هذه الدراسة فى اجابتها عن التساؤالت المطروحة باستخدا تحسين في

ة لدراس, كما أن أهمية هذه ارف عليهاعية للبحث العلمى المتعااالدوات البحثية والطرق الموضو 
جاءت فى محاوالتها استقصاء أثر محاور الوعى االجتماعى والصحى ومدى تأثيرها على 

كما  ،راسةتفادة منها بالهيئة محل الداآلداء ببيئة العمل فى هيئة الطاقة الذرية حتى يمكن االس
جتماعى بمخاطر تكنولوجيا مدى الوعى االو استكشاف مدى الوعى الصحى هدفت الدراسة إلى 

مثل ض تتم الفرو ، كما أن أه االشعاع للعاملين بهيئة الطاقة الذرية وتأثيره على فاعلية األداء
كنولوجيا ما عالقة درجة الوعى الصحى واالجتماعى بمخاطر ت -منها  فى بعض األسئلة

 ؟اعالوعى بمخاطر تكنولوجيا االشع ما عالقة متغير النوع بدرجةو ؟ االشعاع بفاعلية االداء
ر ماعالقة متغيو  ؟الوعى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع ما عالقة متغير المؤهل العلمى بدرجةو 

: ةأهم نتائج الدراس ؟األداء ببيئة العملمستوى الدخل بالوعى الصحى واالجتماعى وفاعلية 
لوعى اية األداء مع ارتفاع اعل، وتنبؤ بارتفاع فر الوعى للصحى على فاعلية االداءتأثي وجود

مع  ، وتنبؤ بارتفاع فاعلية االداءوعى االجتماعى على فاعلية االداء. وجود تأثير للالصحى
 ارتفاع الوعى االجتماعى.

 

 مشكلة الدراسة
أو بمعنى أدق  ،ن مع مصادر مشعةالتعرض االشعاعى للعاملين المتعاملي احتمال هناك

فى بيئة العمل، وحيث أن التعرض لالشعاع يحدث تلف اعضاء الجسم لالشعاع تعرض بعض 
، لذلك يجب الوعى بتحديد الجرعات اإلشعاعية بالنسبة هحيوى مهما كان المستوى المتعرض ل

فق مع الفائدة من استعمال للعاملين فى الحقل المستخدم لإلشعاع الى الحد االدنى الذى يتوا
 ALARAS Low Asبالسالمة انطالقا من مبدأ االراجراءات الخاصة . فيجب اتباع اإلاألشعة

Reasonably Achievable ) )  نه من الضروري السعي لتخفيض كميات التعرض أأي
الغرض من و  .الناجمة عن الممارسة اإلشعاعية إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه لإلشعاعات
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 (Protection) اق واسع من أجل الوقايةهو االلتزام بالمتطلبات األساسية وعلى نط دأالمب اهذ
لكى يمكن للعاملين ، ضد المخاطر المرتبطة بالتعرض لإلشعاع المؤين (Safety) األمان أو  

 ( 2000) محمد عزت عبد العزيز مناخ مالئم لتحقيق أهداف الهيئة.  اداء عملهم فى
فاعليتده فدى توصلت الى اكدد البرندامج  2010حيث توصلت دراسة رشا على محمد على 

وهى)الدددوعى باالشدددعاع  -تنميدددة الدددوعى بالمخددداطر االشدددعاعية و كدددل بعدددد مدددن ابعددداده االربعدددة :
الدوعى بمخداطر االشدعاع المختلفدة  -الوعى بمخاطر استخدامات االشدعاع  -ومصادره وأنواعه 

الددوعى بالسددلوكيات الالزمددة عنددد حدددوث خطددر اشددعاعى ، ودراسددة اليددان كدداريجو  -ومسددتوياتها 
(Alain Garrigou  واخرون )الدى ضدرورة اخدذ التددابير الالزمدة للوقايدة مدن المخداطر  2011

الكيمائية و ضدرورة االلتدزام بدأدوات السدالمة و الصدحة المهنيدة والتوعيدة بمخداطر بيئدة العمدل ، 
كمدددا أن األفكدددار تسددداعدهم علدددى القيدددام بدددأداء أدوارهدددم بالكفددداءة التدددى ينتظرونهدددا وينتظرهدددا مدددنهم 

لتحقيق التكامل فدى منظومدة عمدل واحددة ، وكيفيدة اسدتخدام حقدوق الرعايدة الصدحية ،  المجتمع
وهددل لددديهم وعددى صددحى بمخدداطر التعامددل مددع تكنولوجيددة االشددعاع ، واالدراك الثقددافى لمخدداطر 
تكنولوجيددا االشددعاع واسددتخدام وسددائل السددالمة والصددحة المهنيددة وخاصددة تحددت  ددروف الضددغط 

كدددون أكثدددر عرضدددة للتدددور  فدددى ي حدددت  دددروف الضدددغط والتدددوترحيدددث أن العامدددل الدددذى يقدددع ت
ن عدم وعدي حيث توصلت الى أ 2016، كما فى دراسة منال محمد سيد احمد عمارة الحوادث

سباب التي تؤدي إلدى اصدابات العمدل هم األأ العاملين بمفهوم السالمة والصحة المهنية يعد من 
أثيرات الجسمية المباشرة والغيدر مباشدرة علدى مراض المهنية وهذا له الكثير من التوالحوادث واأل

األلم والمعاناه من ، و فقدان الدخل ، ى فقد العامل لعملةحياة العمال وعائالتهم وقد يؤدي ذلك إل
ن تعددوض أمعاندداه عائلددة العمددال التددي اليمكددن ، نفقددات الرعايددة الصددحية ،المددرض وأاالصددابات 

ات الدددى عالقدددات عامدددة سددديئة ونفقددد العمدددل مدددل فدددي مكدددانابمدددال وقدددد تدددؤدي الظدددروف السددديئة للع
مدددن ( 2019،(، ودراسدددة رضدددوى محمدددد مختدددار عبدددد الوهددداب )باهظدددة يتكبددددها العامدددل وعائلتددده

توجددد عالقددة ارتباطيددة طرديددة قويددة بددين المهددارات والقدددرات الدافعيددة لالنجدداز فددى بيئددة  نتائجهددا
 ل واستخدام تكنولوجيا المعلومات.العم

 
 أسئلة الدراسة
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 :شكالية مؤداها االجابة عن تساؤالتالدراسة إتثير 

ية الوعى االجتماعي والوعى الصحي فى تحسين وسائل السالمة والصحة المهن ما دور -1
 ؟األداءفاعلية و 

 لية االداء داخل بيئة العمل؟ما إمكانية تحسين فاع  -2
 

 فروض الدراسة
 ع تكنولوجيا االشعا توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الوعى الصحى بمخاطر

 .ملوارتفاع فاعلية األداء ببيئة الع
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الوعى االجتماعى بمخاطر تكنولوجيا

 االشعاع وارتفاع فاعلية األداء ببيئة العمل.
  طات ذات داللة احصائية بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي لمتوس فروق توجد

 تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعى - االشعاع تكنولوجيا لمخاطر االجتماعى عىالو 
 فاعلية االداء فى بيئة العمل. -  االشعاع

   ات ذات داللة احصائية بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى الدخل لمتوسط فروق توجد
 تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعى - االشعاع تكنولوجيا لمخاطر االجتماعى الوعى

 فاعلية االداء فى بيئة العمل.  -  االشعاع
 

 أهداف الدراسة 
  ة استكشاف مدى الوعى الصحى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع للعاملين بهيئة الطاقة الذري

 وتأثيره على فاعلية األداء.   
 ة ذرياستكشاف مدى الوعى االجتماعى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع للعاملين بهيئة الطاقة ال

 وتأثيره على فاعلية األداء.           
 الداءمقارنة اختالفات الوعى االجتماعى والصحى وفقًا لمتغير النوع وأثرها على فاعلية ا . 
 أالرا“ أثر الوعى بمبادئ السالمة والصحة المهنية وفقا لمبدأ  شرحALARA   “ على

 .فاعلية األداء
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  . الكشف عن مدى وعى العاملين  بدورهم فى بيئة العمل وأثره على فاعلية االداء 
 برة الكشف عن مدى االختالفات للعاملين فى فاعلية االداء وفقًا لمتغيرى عدد سنوات الخ

 والدرجة الو يفية .
 

 أهمية الدراسة
 ال العمل الواقعية فى مج هذه الدراسة تمثل أداة تشخيصية مهمة لعدد من المشكالت

, حيث يمكن أن يستفيد منها المديرون فى معرفة أنواع الحاجات للعاملين و المنظمى
 من زيادة فاعلية األداء المنظمى.تأثيرها على أدائهم حتى تمكنهم 

  رفع لرصد االفكار والمشاعر والمعتقدات االجتماعية والصحية االيجابية ومحاولة تنميتها
ديدات القضاء عليها حيث انها تمثل تهو  بية لمحاولة عالجها االداء والسلدرجة فاعلية فى 

 ضعف لتحقيق الفاعلية فى األداء. و نقا 
 

 مصطلحات الدراسة
هذا المصطلح مركب من مفهومين  :Social Awareness . الوعي االجتماعي

الطبقة  في دراسته عن كارل ماركس ، وأول من بحث هذا المفهوم هواالجتماعيو  الوعي هما
ومفهوم  Social Consciousness )) الطبقي الوعي  ( Social Class ) االجتماعية

 .الوعي االجتماعي
 إلى الكلمة الالتينية Consciousness أما فى اللغة اإلنجليزية " فترجع كلمة الوعى

Conscientia  تعنى حرفيًا المعرفة المشتركة والتي Shared Knowledge   .ما يشير ك
الوعى إلى الفهم وسالمة اإلدراك، ويقصد بهذا اإلدراك إدراك اإلنسان لنفسه وللبيئة المحيطة 

. ولعل هذا يعنى فهم اإلنسان لذاته ولآلخرين عند تفاعله معهم سعيًا إلشباع حاجاته،  به
 وقضاء مصالحه وهو مدرك للعالقات بينه وبين اآلخرين والبيئة من خالل المواقف

 (.2009.)عبد الباسط عبد المعطى المختلفة
إن هناك صلة وثيقة بين العوامل :  Health Awareness..مفهوم الوعى الصحى 

البيولوجية والعوامل االجتماعية والحضارية طالما إن الصحة والمرض يرجعان الى عوامل 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=Social_Class&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لتى ينتمى اليها اجتماعية تتجسد فى البيئة االجتماعية التى يعيش فيها االنسان والطبقة ا
ن هناك جذورًا اجتماعية للمرض والصحة لعل اهمها وا والصراع االجتماعى مع االخرين

، ويقصد بالوعى االجهاد اليومى الذى يتعرض له الفرد والجهل باسباب المرض وكيفية تفاديه 
الصحى في هذه الدراسة عملية تعليم الناس عادات صحية سليمة ، وسلوك صحي جديد ، 

 عدتهم على نبذ األفكار واالتجاهات الصحية الخاطئة واستبدالها بسلوك صحي سليم ،ومسا
واألمراض التي تهدد  وخلق وعي صحي لدى أفراد المجتمع وتحذيرهم من مخاطر األوبئة

،  ثقافته وطبيعة المجتمع عقيدة من المنبثقة والوقاية الصحية القيم على، وتربيتهم  اإلنسانية
تعبيدر الدوعي الصدحي إلدى قددرة الفدرد نفسده وأسدرته ومجتمعه المحلي على  ويشير عموما

بطرائددق تعددزز التمتدددع بصددحة جيدددة   .منها"الوصول إلى المعلومات وفهمها واالستفادة 
الوزارى عن المجلس االقتصادى واالجتماعى لالمم  2009، وقد نص اعالن عام وتصدددونها

واضحة بشأن العمل مؤداها كالتالى : نشدد على ان الوعى الصحى عامل  المتحدة على والية
ط عمل هام لضمان الحصول على نتائج صحية جيدة , وندعو فى هذا الصدد الى وضع خط

 .(2016) منظمة الصحة العالمية : مالئمة لتعزيز الوعى الصحى.
 

 الدراسات السابقة
هدفت الدراسة الى وصف (: 2019محمد مختار عبد الوهاب ) دراسة رضوى  - 1

قات وتحليل استخدام تكنولوجيا المعلومات ببيئة العمل بأنما  التفاعل االجتماعى والعال
 .االجتماعية وعالقتهم بتنمية االبداع بين العاملين فى بيئة العمل

ن وأعضاء هيئة وتمثل المجال البشرى للدراسة من خالل حصر شامل لكل من العاملي
 113التدريس بفرعى الجامعة العمالية بمدينة االسماعيلية ومدينة بنى سويف وبلغ االجمالى 

 مفردة . ومن نتائج الدراسة:
 جيا نولو كتوجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين المهارات والقدرات فى بيئة العمل واستخدام ت

 المعلومات.
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 يا نولوجل واستخدام تكالدافعية لالنجاز فى بيئة العم توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين
 المعلومات.

 روفالظ معرفة إلى الدراسة هدفت :(2015) ابراهيم على يوسف دراسة ابراهيم -2
 بترولال قطاع فى العاملين لدى العمل ببيئة المرتبطة واإلقتصادية اإلجتماعية والمتغيرات
 المتغيرات على التعرف مع البعض بعضها المتغيرات تلك بين العالقة على والتعرف

 مث البترول قطاع فى العاملين لدى األداء ودرجة والتدريب والعمر كالتعليم اإلجتماعية
 ويةوالته والضوضاء الصحية والرعاية كالدخل والبيئية اإلقتصادية المتغيرات على التعرف

 .عاملينال لدى األداء درجة على وتأثيراتهم الحرارة ودرجة واإلزدحام
وأوضحت الدراسة ان هناك وعى لدى العاملين بالظروف المحيطة بهم فى بيئة العمل   -

تأثير ايجابى أو سلبى و هر ذلك من خالل الشعور الواضح لديهم بان بيئة العمل لها 
 على أداء ورضا العاملين.

والعاملين من سلوب تواصل محدد وواضح بين االدارة اك نسبة ترى أن وجود حوار وأهن -
داء ورضا حيث التعليمات الصادرة والمساهمة فى حل المشكالت من شأنه أن يؤثر على أ

 العاملين.
لى تهدف الدراسة الى التعرف ع: (2015ايمان محمود سعيد الجزار ) دراسة – 3

 االثار الصحية على الفريق الطبى من جراء التعرض لألشعة المؤينة عند اجراء عمليات
ى و الحسين قلب فى ثالث مستشفيات هى مستشفى عين شمس التخصصقسطرة ال

رارى ، وقد تم تقييم الجرعات االشعاعية باستخدام وسيلة االثر الحالجامعى و معهد القلب
 and 4.6الضوئى بينما تراوحت الجرعات االشعاعية " مقياس االثر الحرارى الضوئى " 

7.8 mSv/y 
: تم اخذ عينة دم وريدى من سبعون شخصا من العاملين بوحدات قسطرة القلب من العينة

مستشفيلت جامعة عين شمس وجامعة االزهر والمعهد القومى للقلب . بينما كانت المجموعة 
 الضابطة لثالثون شخصا من االصحاء غير المعرضين لألشعة المؤينة . 
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ن له للجرعات الصغيرة لألشعة المؤينة قد يكو  : تقدم هذه الدراسة دليال بأن التعرضالنتائج
ح ة على اصالفائدة ، إذ أنه ينشط الخاليا المهيأة للخاليا المبطنة لجدار االوعية الدموي

 االنسجة التالفة.
م هدفت الدراسة الى بيان العالقة بين االلتزا: 2014( Azeem)  .عظيمدراسة  - 4

  يفى بالرضا عن العمل واألداء الو 
 مفردة من 200، عينة الدراسة : طبقت على : تم استخدام استمارة االستبيانالدراسةداة أ

 مية الخاصة و العامة فى باكستان.مختلف المؤسسات التعلي
ئة ة لبيغيرات الديموجرافيالمتان هناك عالقة بين ضغو  العمل و   هرت نتائج الدراسةالنتائج: أ
رضا وامل المؤثرة على المن طبيعة العمل من الع شارت النتائج ان االرهاق الناتجأو  ،العمل

 هرت النتائج ايضا عالقات ايجابية ناتجة عن الرضا عن ساعات العمل و أو  ،الو يفى
 االجور المقررة

تهدف الى تحليل (:   Sandra Jonsson) 2012دراسة ساندرا جونسون   – 5
ثل الكيفية مات الكمية و لالحتياجالممرضين أوجه التشابه واالختالف بين خبرة االطباء و 

 .2009 – 2002، الدعم االجتماعى والرضا الو يفى خالل عامى االشراف، صراع الدور
تلف طبيب من مخ 866، ومفردة من الممرضين والممرضات 860طبقت على  :عينة الدراسة

 المستشفيات السويدية
 النتائج:

ال للرضا لديهم ببيئة العمل حققت معدالممرضات خبرة السيكولوجية لدى الممرضين و ال -أ
 اكثر من االطباء.

، صراع الدور، وضوح الدور راف، االشالنتائج ايضا ان الدعم االجتماعى هرت أ -ب
، 2002بالرضا عن العمل خالل عامى  االحتياجات الكيفية عوامل ذات عالقة وثيقةو 

2009. 
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هو تقييم مساهمة : 2011( و آخرون  Alain Garrigouدراسة اليان كاريجو )  - 6
ة منهجية عبر التخصصات المختلفة التى تركز على السيطرة على المخاطر الكيميائية فى بيئ

 و التى تمثلت فى العمل فى قطاع الزراعة حيث تم تسليط الضوء على اوجه القصور العمل ،
ى فكل كبير على العمال الخطيرة فى التعامل مع المبيدات فى مزارع الكروم و التى تؤثر بش

 هذه البيئة جراء التعامل غير االمثل مع المبيدات الحشرية فى البيئة الزراعية .
ة و النتائج الى ضرورة اخذ التدابير الالزمة للوقاية من المخاطر الكيمائي حيث توصلت

 طبيقم تضرورة االلتزام بأدوات السالمة و الصحة المهنية والتوعية بمخاطر بيئة العمل . و ت
نسية وهى احدى الوكاال ت الحكومية الفر   AFSSETالنتائج من قبل الوكالة الفرنسية للتأمين 

 المعنية بقضايا السالمة والصحة المهنية فى القطاع الزراعى .
 : ( 2009دراسة محمد سويلم محمد  )  - 7

ن فى حقول تهدف الى التعرف على المتغيرات البيئية واالجتماعية المرتبطة بالعاملي
ول على الخصائص االجتماعية للعاملين فى حق البترول ، و بيان تأثير تلك العوامل البيئية

ول الزيت والمتغيرات االجتماعية و البيئية على العاملين فى حق الزيت ، و بيان تأثير الملوثات
ن حيث الخام ، و التحقق من صحة الفروض الثالثة وكذلك االجابة على تساؤالت الدراسة م
  -ج : النتائ توضيح الظروف التى تواجه العاملين وتأثير التلوث على هؤالء العامليين . وكانت

% من العاملين معرضون لالخطار البيئية 60وتوصلت الدراسة الى انه ثبت ان حوالى  
 وكذلك تأثير التلوث على األداء واالنتاجية .

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 من خالل عرضنا للدراسات السابقة نستخلص ما يلي:     

الدراسات تتعلق بالوعى االجتماعى ، وتتعلق بالوعى الصحى ، وتتعلق بمخاطر    -
 العمل واثره على فاعلية االداء .

اكدت هذه الدراسات على أهمية الربط والتكامل بين الجوانب المختلفة للوعى  -
وكفاءة اإلنتاجية لوعى هناك عالقة بين اداء فى العمل ، و االجتماعى والصحى وفاعلية اال
، وذلك فى حالة وجود اسلوب  أدائهم فى كافة مواقع اإلنتاج وتحسين أداء العاملين وتطوير
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على زيادة خرى تعد من العوامل التى تساعد دة وبرامج التدريب والكثير من األمور األقيا
 معدالت الرضا الو يفى.

 .ر للتلوث على االداء واالنتاجيةضون لالخطار البيئية وكذلك هناك تأثيالعاملين معر  -
 هناك ارتبا  وثيق بين بيئة العمل وبعض األمراض المهنية مثل التوتر والقلق وارتفاع -

 .لوارتفاع نسبة االخطاء فى العم ضغط الدم ، وهناك ارتبا  وثيق بين االمراض المهنية
عى ياس الو قامتداًدا للدراسات السابقة ؛ فإنها تسعى إلى التركيز على " تأتي الدراسة الراهنة  -

ثر االجتماعى والصحى بين العاملين المتعاملين مع المصادر المشعة وغير المتعاملين وا
 .فع وتحسين األداء فى بيئة العملمستوى هذا الوعى على ر 

 

 المنطلق ات النظرية للدراسة
يربط ماركس بين االنتاج المادى لألفراد )انتاجهم وتجاربهم(  نظرية الوعى لماركس:

، فالوعى وااليديولوجيا أو االنتاج الفكرى والعالقات االجتماعية التى تعنى التصورات والوعى 
أو الكائن الواعى كما يعرفه ماركس هو مجموع االفراد فى المجتمع بما لديهم من تصورات 

، والوعى نتيجة لألفراد انفسهم ومن الخوتقنية وعلوم ...وأفكار ومفاهيم ولغة وقانون وفن 
انتاجهم وال توجد استقاللية ألشكال االيديولوجية المختلفة وتاريخه وتطوره محدد باالنتاج 

ة "ليس الوعى المادى لألفراد أو بعالقاتهم المادية ويتلخص موقف ماركس هذا بعبارته المشهور 
للحياة المادية كحقيقة  ، أى أن االسبقيةحدد الوعىت ، بل الحياة التىالذى يحدد الحياة

، ويبدو مما سبق أن الجدلية عند ماركس ال ترتكز على التأثير المتبادل بين االنتاج اجتماعية
، بل على االنتاج او ة أو بين قوى االنتاج والوعى فقطالمادى والعالقات االجتماعية والسياسي

، ويرتكز الفهم المادى عند ماركس على اد كعنصر محدد أيضاً ر السيرورة الحياتية المعيشية لالف
قواعد حقيقية تتمثل فى وجود أفراد حقيقيين يعملون من أجل تأمين حياتهم ، واليمكن فهم 

كن فصل تاريخهم عن تاريخ هؤالء األفراد بمعزل عن شرو  وجودهم المادية كما ال يم
، ولكى نفهم ما عليه األفراد أى االيديولوجياعى ، وليس تاريخهم شيًا مجردًا كما تدالطبيعة

خصائص حياتهم االجتماعية بأشكالها المختلفة علينا معرفة نمط حياتهم المادى أو نمط 
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، اظ على بقائهم واستمرارية وجودهمنشاطهم المادى أو الطريقة التى يستخدمونها من أجل الحف
 هذا االنتاج. نه وطريقة"ماهم عليه األفراد يتطابق مع انتاجهم ومع ما ينجزو 

 (1988)على سالم: 
دأ بإن المجتمع الصناعي ”: كيأولريش ب“يقول : النظرية المفسرة لمجتمع المخاطر

د " قلمخاطرة  حيث يرى أن " مجتمع،  باالندثار مفسًحا المجال لمجتمع جديد تسوده الفوضى
الحداثة السلبية ويبحث فى ، وهو مجتمع ساخط على تبعات  هر فى منتصف القرن العشرين

( واألخطار بالوقاية والعالج معا وهو ما   RISK MANAGEMENTكيفية إدارة المخاطر )
مشيرا الى ان مجتمعات النصف الثانى من  1986أوضحه فى كتابه " مجتمع المخاطرة " 

ة اسبالمنالقرن العشرين باتت مرغمة على مواجهة سلبيات الحداثة وايجاد الحلول والبدائل 
 روهي المخاط ،ويمكن القول أن هناك ثالثة أنواع من المخاطرلمجابهة تحدياتها وادارتها، 

ر في ازدياد المخاط االرتبا  بين ونشير الى، الصحية والمخاطر، البيئية والمخاطر،  المصنع
ديدة جإلي اقتحام ميادين  ىأد ىالهائل الذ بالتطور الصناعي والتكنولوجيالمجتمع الحديث 

منها إلي  فيعود جزء كبير المخاطر البيئيةأما  . وغيرها المفاعالت الذريةمثل  ،غير مسبوقة
عمالقة في واندفاع الرأسمالية المتوحشة بمشاريعها ال التدخل اإلنساني في مجال البيئة الطبيعية

 والشك , وأبرزهاالمخاطر الصحية وتأتي أخيرا، يةلزراعة باستنزاف الموارد الطبيعالصناعة وا
من   هور أمراض جديدة تأخذ شكل األوبئة مثل االيدز بالنسبة للبشر من ناحية, وجنون البقر

زايد وترد بعض التفسيرات انتشار هذه األمراض دد في حالة جنون البقر دد إلي ت، ناحية أخري 
في و اري, في اإلنتاج الزراعي التج استخدام المواد الكيماوية المبيدة للحشرات ولألعشاب الضارة

وقد تصاعدت ، مجال الحيوانات التي أصبحت بدورها تحقن بالهرمونات والمضادات الحيوية
وتذهب نظرية  ،في السنوات األخيرة حدة الحمالت ضد المحاصيل الزراعية المصنعة جينيا

لق صحية تشكل ما يطع المخاطر المتعددة المصنعة والبيئية والو جممك إلي أنه من يريش باول
إلي تسارع التطورات  عليه مجتمع المخاطر العالمي. ويرد السبب في نشوء هذا المجتمع

 التكنولوجية والذي يؤدي إلي  هور أنواع جديدة من المخاطر علي اإلنسان أن يواجهها أو
ك أن المخاطر تؤثر أيضا في خيارات وقرارات أخري تتصل يريش بوليتكيف معها. ويري إ

 (2013)عال عادل وأخرون : .بالمؤهالت التربوية والتعليمية, وبالمسارات الو يفية والمهنية
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ن الضغط متغير غير مستقل أوتنطلق نظريته من مسلمة ترى : التكيفو نظرية الضغط 
، ساس استجابته للبيئة الضاغطةأوهو استجابة لعامل ضاغط يميز الشخص ويضعه على 

ن الشخص يقع أنما  معينة من االستجابات يمكن االستدالل منهاعلى أو أهناك استجابة  نأو 
التى  و، ويستمد الواقع لهذه النظرية فى أعمال القطاع االعمال الشاقة  مزعج تحت تاثير بيئي

ول تتعرض لمخاطر عديدة من البيئة الداخلية التى يتعرض فيها العاملون لجرعات عالية مع ط
ن مطبيعة العمل التى يزاولها هؤالء العمال وما يترتب عليها  مدة تعرضهم ، وهذا من خالل

 اصاباتهم بأمراض خطيرة ، وقد تؤدى الى عجزهم تمامًا أو الموت ، وان تلوث بيئة العمل
وهنا  ،التربة ( وغير مادية ) مثل الضوضاء (  –الماء  –الخارجية تنقسم الى مادية ) الهواء 

طول فترة التعرض كالملوثات الكيميائية والفزيائية  يتعرض العامل لجرعات منخفضة مع 
 منلرحعبد ا) .والبيولوجية مما يؤدى الى ارتفاع احتمال اصابتهم باألمراض المهنية المختلفة

 ( 2004: العيسوى 
مراحل التكيف العام  عنده مراحل تمثل ثالث "سيلي" حدد الضغط ضد الدفاع صدد وفي
 وهي: 

دئي وفيه تظهر تغييرات واستجابات تتميز بها درجة التعرض المب: مرحلة االنذار )الفزع(
ة فإن مقاوم شديداً  الضاغط يكون  وعندما الجسم، مقاومة التغيرات تقل لهذه للضاغط،ونتيجة

 الجسم تنهار وتحدث الوفاة.
 هاالتكيف عند مع متالزماً  للضاغط التعرض يكون  حين المرحلة هذه وتحدث :مرحلة المقاومة

 ستجابات اخرى تغيرات وا وتظهر األولى المرحلة في الجسم على  هرت التغيرات التي تختفي
 ( 2015) ليلى البهنساوى ,سارة عز الدين تدل على التكيف. 

 أن رتكيف غي قد الجسم فيها ويكون  المقاومة مرحلة تعقب التي المرحلة : وهيمرحلة اإلجهاد
 ةومستمرة لفتر  شديدة الدفاعية االستجابات كانت وٕاذا استنفذت قد تكون  الضرورية الطاقة
 أن "سيلي" قد "أوسكوتش"و "لفين" من كل أوضح وقد التكيف، رض ا أم عنها ينتج قد طويلة
   (2004)عبد الرحمن العيسوى :  .لنظريته توضيحياً  رسماً  وضع
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 منهج الدراسة
يساعد و هذه الدراسة يقصد بذلك االسلوب المنهجى فى تناول ظاهرة ما ، بما يحقق أهداف 

 ئجها من خالل االدوات المستخدمة:على تحليل و تفسير نتا
يعتمد الباحث فى هذا البحث الحالى على  Descriptive metho :  المنهج الوصفى -أ 

رة موضوع , والذى يهدف الى التعرض للظاهdescriptive methodالمنهج الوصفى 
ل وصفا دقيقا, وجمع المعلومات و البيانات حو , ويهتم بوصفها البحث كما هى فى الواقع

مة جتماعى مالئيعتبر من أكثر مناهج البحث اال، ظاهرة و التعبير عنها كما وكيفاتلك ال
أبعاد الظاهرة وتصورها بكل دقة، ؛ ألنه يعمل على اإلحاطة بكل للواقع االجتماعى

اسة وفحص العوامل ويكتشف الطريقة المالئمة لقياس مختلف عناصر مكونات وحدة الدر 
طى ، وهو أحد المناهج الجيدة التى تعرة فى تنظيم الظاهرة محل الدراسةالمختلفة المؤث

 ك يتممعلومات تفصيلية وشاملة عن الظاهرة المدروسة وتوفر كثيًرا من الوقت والجهد، ولذل
الصحى بمخاطر الوعى )الوعى االجتماعى و  لتطبيق فى الجانب االجتماعىتو يفه عند ا

ال يقف المنهج الوصفي عند مجرد جمع بيانات وصفية حول ، و تكنولوجيا االشعاع(
انات الظاهرة وإنما يتعدى ذلك إلى محاولة التشخيص والتحليل والربط والتفسير لهذه البي
ص وتصنيفها وقياسها وبيان نوعية العالقة بين متغيراتها واسبابها واتجاهاتها واستخال

 .النتائج منها
المعلومات جمع التي تعتمد على  Statistical Methodology :  المنهج اإلحصائى –ب 

ص والبيانات وتنظيمها وتبويبها وعرضها جدوليا أو بيانيا تم تحليلها رياضيا واستخال
الطرق الحاسبات اإللكترونية و  ، وذلك من خاللنتائج بشأنها والعمل على تفسيرهاال

(  SPSS,EXEL) معالجة البيانات مثل نظام اإلحصائي ,والوسائل اإلحصائية األخري 
 .t_test )ومقاييس الداللة االحصائية ) 

بات حيث اعتمد البحث على المنهج المقارن للمقارنة بين استجا :نهج المقــــارن الم -ج 
ن مع العلميين المتعاملين مع المصادر والمواد المشعة من جهه واإلداريين غير المتعاملي

 والمواد المشعة من جهة اخرى وكذلك استجابات الذكور واإلناث .المصادر 
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 أدوات الدراسة ) جمع بيانات الدراسة (
  أما مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من مصدرين هما:

في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ون الباحث حيث اتجه المصادر الثانوية:
يات الدور البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، و 

ث والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبح
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

ارة استم وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيًا، وذلك من خالل استخدام ادر األولية:المص
 .الغرض تم تصميمها خصيصاً لهذا األوليةللبيانات 

 تمع: وذلك بغرض مالحظة التغيرات االجتماعية التي تعرض لها مجالمالحظة المباشرة -أ 
ر ، ومالحظة طبيعة السلوك االجتماعية الذى يعبر عن األفكاالدراسة ومالحظة تباين القيم

  بيئة العمل، وقد تالحظ اآلتي:والمعتقدات الخاصة بمخاطر تكنولوجيا االشعاع داخل 
من الدوافع واألهداف البعض ال يعرف ما دوره فى العمل فى اطار المنظومة العامة  – 1

يمن فمنه أو وقع أعضاء الجماعة أن يروه والمعتقدات والقيم واالتجاهات والسلوك التي يت
 .معينا اجتماعياً  وضعاً و يفة أو يشغل 

هناك مخاوف من مخاطر تكنولوجيا االشعاع عند البعض لعدم وجود وعى صحى  – 2
بمخاطر تكنولوجيا االشعاع حيث أن المجتمع الصناعى مجتمع مخاطر، والبعض اآلخر 

بيق ة وتطوالتوعي، الهيئة برامج توعية اشعاعية يتعامل دون مخاوف، هذا بالرغم من تنظيم
 نظام االدارة المتكاملة.

ابط تسود أفكار ايجابية عند البعض مثل الراحة فى التعامل مع الزمالء والتعاون والتر  – 3
، والسهر االجتماعية فى العمل وخارج العملاالجتماعى مثل المشاركة فى المناسبات 

 .عاممن الشهر ومواسم مختلفة من الاألعمال فى أيام معينة واالستمرار فى العمل إلنجاز 
 وفى الوقت ذاته ال نرى االيجابية فقط بل يوجد أفكار سلبية فى البعض مثل اإلهمال - 4

حو نالدخل، واالتجاه ، واالتجاه لعمل آخر لتعويض قلة ة على مواعيد العملوعدم المحافظ
 االستهالك.
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االجتماعى والصحى من إعداد الباحثون لقياس األفكار واإلتجاهات  مقياس الوعى –ب 
ون تك، و اإلجتماعية االيجابية والسلبية وبيان تأثير ذلك على فاعلية األداء فى بيئة العمل

 :من جزئين كما يلي
ة : يتعلق بالبيانات األولية والتي تتضمن موضوع الدراسة وأهدافها، والخاصالجزء األول
 امةمحل االق المتعلقة بالخصائص الشخصية والو يفية ألفراد عينة الدراسة مثل )بالمتغيرات 

د العمل، عد، عدد ايام ، السن، النوع، المستوى التعليمي، نوع العمل، الحالة االجتماعية
 (.، سنوات الخبرة ساعات العمل
 داءاعلية األالوعى االجتماعى والصحى والتأثير على فيتضمن عبارات مقياس  :الجزء الثاني

ن ستة عبارات بعد و وذلك بعد التحكيم حيث حذف السادة المحكمعبارة  78والذى يتكون من 
محاور مقسمة على ثالث ، وهذه العبارات بارة وتعديل بعض العبارات األخرى ع 84أن كانوا 

والمحور  24 -1هى المحور األول هو الوعى االجتماعى لمخاطر تكنولوجيا االشعاع من 
( والمحور الثالث هو 51 – 25الثانى هو الوعى الصحى لمخاطر تكنولوجيا االشعاع من )

واما عن محور الوعى االجتماعى فإنه يتضمن  ،(78 – 52من ) فاعلية األداء ببيئة العمل
عبارات الجانب المعرفى وجانب االحتياجات للعاملين وكذلك محور الوعى الصحى يتضمن 

ن ، وأما عن محور فاعلية األداء يتضممعرفى وجانب االحتياجات للعاملينال عبارات الجانب
 اراتعبارات الممارسة الفعلية وتحقق األهداف واالحتياجات كما أن عبارت المقياس منها العب

هناك ، و (1يكون الوعى سلبى وتأخذ قيمة ) ، التى اذا كانت االستجابات عليها )موافق(السلبية
خذ بية التى اذا كانت االستجابات عليها )موافق( يكون الوعى ايجابى وتأعبارات اخرى إيجا

( عدد اسئلة 24)  x( أعلى قيمة لالستجابات3(, وذلك عن طريق ضرب رقم )3قيمة )
 48 – 25منخفض ، ومن  24 -1من ل، وتم تقسيم درجات الوعى كالتالى:المحور األو 

( أعلى قيمة 3لصحى ضرب رقم )مرتفع . وبالنسبة للوعى ا 72 – 49، ومن متوسط
 -1الوعى كالتالى ، من  ( عدد اسئلة المحور الثانى وتم تقسيم درجات27)  xلالستجابات

الثالث  . وكذلك بالنسبة للمحورمرتفع 81 – 55، ومن متوسط 54 – 28، ومن منخفض 27
 مرتفع. 81 – 55، ومن متوسط 54 – 28، ومن منخفض 27 -1للفاعلية من 
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 الدراسةجراءات  إ 
تحليل تحددت اجراءات الدراسة بما تشمله من وصف للعينات وإعداد األدوات وال

ة تم اجراء هذة الدراسة على عينة من العاملين بهيئة الطاق االحصائى على النحو التالى:
 فنيينالذرية بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا االشعاع من الذكور واالناث من العلميين وال

 ن مع المواد المشعة بشكل مباشر أو غير مباشر والعاملين االداريين بالمكاتبالمتعاملي
 معرفةلاالدارية وال يتعاملون مع مواد مشعة لكن داخل الموقع المعروف باسم المنشأت النووية 

اخل دعملى ، منها السلبية التى ال تتوافق مع أهداف الواقع الجملة المفاهيم واألفكار والثقافات
ى فتركة ، ومنها االيجابية مثل القناعات المشلتالى تؤثر سلبيا على بيئة العملعمل وبابيئة ال

 ين.الفريق والتعاون بين العاملرؤية وأهداف الهيئة الموحدة بأقصى حد ممكن مثل وجود روح 
 ( ما بين علميين 992ويتكون من علميين وفنيين واخصائيين إداريين )  :مجتمع الدراسة

 ( . 577( واناث )  415( كما تنقسم ما بين ذكور )  510( وإداريين ) 482)
و تم يقصد بثبات المقياس أن يعطي هذا المقياس نفس النتيجة ل صدق وثبات أدوات الدراسة:

والشرو ، أو بعبارة أخرى أن ثبات المقياس إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف 
لى عيعني االستقرار في نتائج المقياس وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها 

 .أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة
 وقد قام الباحث من التحقق من صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات المقياس

تحقق الباحث من ثبات مقياس  . ( فرد20طبيقه على عينة استطالعية مكونة )من خالل ت
 .الدراسة من خالل طريقتين وهما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :نتاِئج ثبات المقياس
 Cronbach s، وتم استخدام معامل " كرونباخ الفا "   Reliability:معامل الثبات -

Alpha وتوضح النتائج التالية معامالت الثبات الناتجة للتحقق من ثبات المقياس ،
لمحاور المقياس .حبث كانت قيمة الفا للمحور األول الوعى االجتماعى لمخاطر تكنولوجيا 

. ، وللمحور الثانى الوعى الصحى لمخاطر 772ومعامل ارتبا  = 657,.االشعاع = 
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 698,. وللمحور الثالث الفا = 797عامل االرتبا  = وم 627,.تكنولوجيا االشعاع الفا = 
 ,. 900. ومعامل االرتبا  = 

.( وقيمة الفا الجمالى المقياس بعد 747بلغت قيمة معامل الفا الجمالى المقياس )
. ( وتشير هذه القيمة الى ثبات وصالحية المقياس للتطبيق وامكانية 770)  =التعديل

 ه .االعتماد على نتائجه والوثوق ب
راد بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها ، وزعت االستمارات على أف :عينه الدراسة

(  121استمارة وبلغ عدد المسترجع منها )  140الباحث بتوزيع  عينة الدراسة ، حيث قام
( استملرة ، وقسم 102( استمارة غير صالحة للتحليل االحصائى والصالح ) 19منهم ) 

دراسة مجتمع الدراسة الى طبقات وهى غير متداخلة ، ثم يتم االختيار الباحث فى هذه ال
بالطريقة العشوائية البسيطة من داخل كل طبقة ، ويساعد هذا النوع من العينات على 
الحصول على بيانات تفصيلية عن كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة ، اضافة الى 

 تقديرات الخاصة بالمجتمع كله.ال
 stratified random )طبقية الالحالية تقوم على مفردات العينة العشوائية وفى الدراسة 

تلفة من العاملين وهم ؛ فيتكون مجتمع الدراسة من طبقات مخالتى توجد فى مجتمع الدراسة (
العينة الكلية للدراسة . ويتم سحب العينة من مجتمع الدراسة فشملت العلميين والفنيين واالداريين

، وعينة عشوائية من املين مع االشعاع )علميين وفنين(عينة عشوائية من المتع، على فئتان
مفردة  992ى مجتمع الدراسة يبلغ ، حيث ان اجمالمتعاملين مع االشعاع ) إداريين (غير ال

 102% من كل طبقة اى حوالى 10ى بضع مئات فيتم سحب عينة عشوائية طبقية بنسبة أ
 :جزئين المقياس من هذا يتكون  إدارين ، كما 510و علميين وفنيين 482مفردة مابين 

 الجزء األول: يتعلق بالبيانات األولية والتي تتضمن موضوع الدراسة وأهدافها، والخاصة
 امةمحل االق ) بالمتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية والو يفية ألفراد عينة الدراسة مثل

دد ، السن، النوع، عدد أيام العمل، ععليمي، المستوى الت، نوع العمل، الحالة االجتماعية
 .(، سنوات الخبرة ساعات العمل
 الوعى االجتماعى والصحى والتأثير على فاعلية األداءيتضمن عبارات مقياس  الجزء الثاني:

وذلك بعد التحكيم حيث حذف السادة المحكمين ستة عبارات بعد عبارة  78والذى يتكون من 
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محاور مقسمة على ثالث ، وهذه العبارات بعض العبارات االخرى  بارة وتعديلع 84أن كانوا 
والمحور  24 -1هى المحور األول هو الوعى االجتماعى لمخاطر تكنولوجيا االشعاع من 

والمحور الثالث هو  51 – 25الثانى هو الوعى الصحى لمخاطر تكنولوجيا االشعاع من 
 الجزئين فهي كال في استعمالها تم التي البدائل أما ،78 – 52من  فاعلية األداء ببيئة العمل

 ال أوافق. –محايد  –بدائل: أوافق  3وهي واحدة بدائل
 تحليل االحصائى بالنسب المئوية:ال

 لعينة الدراسة عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع توزيع
 النسبة العدد النوع
 %52.0 53 ذكر
 %48 49 أنثى

 %100 102 اإلجمالي
من الذكور عدد ن يتبين أمن الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع 

( 49اإلناث )عدد و %( وهي النسبة األعلى، 52.0( مفردة بنسبة )53عينة الدراسة بلغ )
 .دراسةعينة الإجمالي %( من 48.0مفردة بنسبة )

 لعينة الدراسة العلمى المؤهلعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع
 النسبة العدد المؤهل
 %8.8 9 متوسط
 %91.2 93 عالي
 %100 102 اإلجمالي

نة عدد عين يتبين أ العلمى من الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل
عدد ذوي المؤهل و %(، 8.8( مفردات بنسبة )9الدراسة من ذوي المؤهل )متوسط( بلغ )

 دراسة.عينة الإجمالي من  وهي النسبة األعلى %(91.2بنسبة ) ( مفردة93) )عالي(
 :الوظيفية الدرجةعينة الدراسة تبعًا لمتغير  توزيع

 النسبة العدد الوظيفية الدرجة
 %71.6 73 فنى - علمى
 %28.4 29 دارى إ

 %100 102 اإلجمالي
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عدد عينة ن يتبين أ االعتمادمن الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
عدد عينة و %( وهي النسبة األعلى، 71.6( مفردة بنسبة )73( بلغ )فنى-علمىالدراسة من )

 دراسة.عينة الإجمالي %( من 28.4( مفردة بنسبة )29)الدراسة من )إداري( 
 :عينة الدراسة تبعًا لمتغير السن توزيع

 النسبة العدد السن
 %34.3 35 سنة 35أقل من 

 %44.1 45 سنة 45 -سنة  35أكبر من 
 %8.8 9 سنة 55 -سنة  45أكبر من 

 %12.7 13 سنة 55أكبر من 
 %100 102 اإلجمالي

ن عينة الدراسة من السن يتبين أمن الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
عدد العينة من )أكبر من و %(، 34.3( مفردة بنسبة )35سنة( بلغ ) 35فئة السن )أقل من 

عدد عينة الدراسة و  ،وهي النسبة األعلى %(44.1( مفردة بنسبة )45) سنة( 45 -سنة  35
من دراسة عينة ال، وأخيرًا %(8.8بنسبة ) ات( مفرد9) سنة( 55 -سنة  45من )أكبر من 

 %(.12.7( مفردة بنسبة )13( بلغ )سنة 55)أكبر من 
 :عينة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة توزيع
  النسبة العدد الخبرةسنوات 
 %48 49 سنوات 10- 5من 

 %5.9 6 سنة 15 -10أكثر من 
 %33.3 34 سنة 25 -15أكثر من 
 %12.7 13 سنة 25أكثر من 
 %100 102 اإلجمالي

عينة ن سنوات الخبرة يتبين أمن الجدول السابق لوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
%( وهي النسبة 48.0( مفردة بنسبة )49( بلغ )سنوات 10- 5من  الدراسة من ذوي الخبرة )

 ،%(5.9بنسبة ) ات( مفرد6) سنة( 15 -10عدد العينة من ذوي الخبرة )أكثر من و األعلى، 
، %(33.3بنسبة ) ة( مفرد34) سنة( 25 -15عدد عينة الدراسة من ذوي الخبرة )أكثر من و 
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 %(.12.7مفردة بنسبة )( 13بلغ )سنة(  25)أكثر من من دراسة عينة ال وأخيراً 
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات
لصحى بمخاطر الوعى االفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين 

ى ين الوعبالعالقة االرتباطية : وارتفاع فاعلية االداء فى بيئة العملتكنولوجيا االشعاع 
 فاعلية االداء فى بيئة العملالصحى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع و وارتفاع 

 داء فى بيئة العملفاعلية األ المتغيرات
الوعى الصحى بمخاطر 
 تكنولوجيا االشعاع 

 0.521 معامل االرتبا 
 0.001 الداللة المعنوية
 r2( 0.271(معامل التحديد 

عالقة ارتباطية طردية قوية بين الوعى الصحى  وجوديتضح من الجدول السابق 
ند بمخاطر تكنولوجيا االشعاع وارتفاع فاعلية االداء فى بيئة العمل ذات داللة إحصائية ع

اء الوعى الصحى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع وارتفاع فاعلية االدبين ( 0.05مستوى معنوية )
( ، 0.001( والداللة المعنوية )0.521فى بيئة العمل حيث بلغت قيمة معامل االرتبا  )

( لوجود تنبؤ بتأثير إحصائي عند مستوى معنوية 0.271) )r2(وتشير قيمة معامل التحديد 
مل داء فى بيئة الع( للوعى الصحى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع على ارتفاع فاعلية اال0.05)

، وتنبؤ بارتفاع ر الوعى الصحى على فاعلية األداء، مما يدل على تأثي%(27.1بنسبة )
 ة األداء مع ارتفاع الوعى الصحى.فاعلي

وهى انخفاض  ( 2003ى نتيجة تختلف مع نتيجة دراسة ) أحمد البدوى عبد المنعم وه
ين المستوى المعرفى واالدراكى وكذلك انخفاض االستجابة النفسحركية لدى العامليين المعرض

، عاعى العامليين غير العرضين لالشكية لدعن المستوى المعرفى واالدراكى لالستجابة النفسحر 
رضة، االدراك بالخطورة للعينة المعقد يترتب عليها بعض المخاطر نتيجة اخطاء عدم التقدير و 

م يدلل ذلك على حاجة المعرضين لمزيد من التوعية بأهمية عملية االدراك البيئى وعالقتهو 
 االشعاعية.وادث بطبيعة عملهم وتأثيره فى تقليل معدالت حدوث الح
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( التى هدفت إلى تنمية الوعى بالمخاطر 2010ع دراسة )رشا على محمد على وتتفق م
ر عرضة للتلوث االشعاعى من خالل االشعاعية لدى مجموعة من العاملين بالمجاالت االكث

 معملى، وكانت نتائج الدراسة:عداد برنامج مقترح فى األمان الإ 
: كل بعد من أبعاده وهىعاعية و الوعى بالمخاطر االش اكد البرنامج فاعليته فى تنمية –أ 

الوعى  -الوعى بمخاطر استخدامات االشعاع  -الوعى باالشعاع ومصادره وأنواعه 
ت الالزمة عند حدوث خطر الوعى بالسلوكيا -مستوياتها بمخاطر االشعاع المختلفة و 

 اشعاعى.
ر طر االشعاعية ، و أن حجم تأثيالبرنامج المقترح ساهم فى زيادة نسبة الوعى بالمخا –ب 

 القضايا البيئية المختلفة كبير.البرنامج المقترح فى تنمية االتجاة نحو 
وتسعى هذة الدراسة إلى  (2016حمد عمارة ال محمد سيد أوكذلك تتفق مع دراسة )من

توضيح دور برامج السالمة والصحة المهنية للحفاظ على البيئة من خالل دورات السالمة 
ية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واألالت واصابات العمل والحفاظ على الناحية النفس
اية االجتماعية والصحية للعمال والعمل على تنمية مهارات العمال وتدريبهم على ادوات الوق

 . وكانت النتائج الدراسة الشخصية ووسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
دي سباب التي تؤ هم األأ ي العاملين بمفهوم السالمة والصحة المهنية يعد من ن عدم وعإ

رة لمباشمراض المهنية وهذا له الكثير من التأثيرات الجسمية اإلى اصابات العمل والحوادث واأل
 فقدان ، لعملةوالغير مباشرة على حياة العمال وعائالتهم وقد يؤدي ذلك إلى فقد العامل 

 .الدخل
فى نظريته إلى األهمية الو يفية للصحة  t . parsonsتالكوت بارسونز كما أشار 

  لها بالنسبة للمجتمع ، ونظر إلى الصحة على أنها حالة من الطاقة الكاملة للفرد يستطيع فى
ذلك مع ولأداء أدواره التى تم تنشأته على تأديتها بصورة مثالية ، والمرض يمثل عبًأ على المجت

مع سيطرة ، ولهذا تركز اهتمام "بارسونز" على السبل التى يستطيع المجتيجب أن يظل تحت ال
 عن طريقها تقليل حجم المرض والحد بالتالى من أثاره السلبية .
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مخاطر الوعى االجتماعى ل: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الثانيالفرض 
 .العملتكنولوجيا االشعاع وارتفاع فاعلية االداء فى بيئة 

 الداء وارتفاع فاعلية اماعى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع العالقة االرتباطية بين الوعى االجت
 فاعلية االداء فى بيئة العمل المتغيرات

الوعى االجتماعى بمخاطر 
 تكنولوجيا االشعاع 

 0.343 (r) معامل االرتبا 
 0.001 الداللة المعنوية
 r2( 0.117(معامل التحديد 

عالقة ارتباطية طردية قوية بين الوعى االجتماعى  وجوديتضح من الجدول السابق 
ند بمخاطر تكنولوجيا االشعاع وارتفاع فاعلية االداء فى بيئة العمل ذات داللة إحصائية ع

ة الوعى االجتماعى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع و وارتفاع فاعليبين ( 0.05مستوى معنوية )
 (.0.001( والداللة المعنوية )0.343مل حيث بلغت قيمة معامل االرتبا  )االداء فى بيئة الع

( لوجود تنبؤ بتأثير إحصائي عند مستوى 0.117) )r2(وتشير قيمة معامل التحديد 
ى ( للوعى االجتماعى بمخاطر تكنولوجيا االشعاع و وارتفاع فاعلية االداء ف0.05معنوية )

 على تأثير الوعى االجتماعى على فاعلية االداء ، مما يدل%( . 11.7بيئة العمل بنسبة )
 وتنبؤ بارتفاع فاعلية األداء مع ارتفاع الوعى االجتماعى .

 معرفة إلى الدراسة ( هدفت 2015 ابراهيم ) على يوسف وهى تتفق مع دراسة ابراهيم
 درجةو  والتدريب والعمر كالتعليم ببيئة المرتبطة واإلقتصادية اإلجتماعية والمتغيرات الظروف
 الدخلك والبيئية اإلقتصادية المتغيرات على التعرف ثم البترول قطاع فى العاملين لدى األداء

 داءاأل درجة على وتأثيراتهم الحرارة ودرجة واإلزدحام والتهوية والضوضاء الصحية والرعاية
 فى المعلومات نظم من اإلستفادة لكيفية مقترح تصور وضع مع البترول بقطاع العاملين لدى
 : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهااآلداء، و  وتحسين البشرية الموارد تنمية
ك من خالل هناك وعى لدى العاملين بالظروف المحيطة بهم فى بيئة العمل و هر ذل -

 .املينأداء ورضا الع ن بيئة العمل لها تأثير ايجابى أو سلبى علىالشعور الواضح لديهم بأ
ملين من العاتواصل محدد وواضح بين االدارة و  سلوبك نسبة ترى أن وجود حوار وأهنا -

ن يؤثر على أداء ورضا المساهمة فى حل المشكالت من شأنه احيث التعليمات الصادرة و 
 العاملين.
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 عملان المك توجد فروق ذات داللة احصائية بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير: الفرض الثالث
داء فى فاعلية االو االشعاع  تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعىو  االجتماعى الوعىلمتوسطات 
 .بيئة العمل

 مكان العملنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير 
ى فاعلية االداء ف - االشعاع تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعىو  االجتماعى لمتوسطات الوعى

 بيئة العمل

 المتغيرات
 مشعة بمواد يتعامل

 (67)ن= 
 مكتب إدارى 

الداللة  قيمة )ت( (35)ن= 
االنحراف  المتوسط المعنوية

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 االجتماعى الوعى
 تكنولوجيا لمخاطر

 االشعاع
50.21 3.93 51.94 3.65 2.166 0.03 

 دالة
 لمخاطر الصحى الوعى

 0.002 3.163 5.42 50.80 6.64 54.67 االشعاع تكنولوجيا
 دالة

 ببيئة األداء فاعلية
 0.001 5.560 3.55 59.23 6.39 64.70 العمل

 دالة
كل ل مكان العملعينة الدراسة وفقًا لمتغير من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين 

وفاعلية االداء فى بيئة  االشعاع تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعىو  االجتماعى الوعىمن 
 التالي:يتضح  العمل

 لوعىلعينة الدراسة وفقًا لمتغير مكان العمل فروق ذات داللة إحصائية بين توجد 
قيمة دالة عند  ى( وه2.166) تاالشعاع حيث بلغت قيمة  تكنولوجيا لمخاطر االجتماعي

(، 50.21)( مشعة بمواد يتعاملدرجات الوعى لعينة )(، وكان متوسط 0.05مستوى معنوية )
 .لصالح عينة )مكتب إداري(وذلك  (51.94) درجات الوعى لعينة )مكتب إداري(ومتوسط 

 لوعىلعينة الدراسة وفقًا لمتغير مكان العمل فروق ذات داللة إحصائية بين توجد 
( وهي قيمة دالة عند 3.163) تاالشعاع حيث بلغت قيمة  تكنولوجيا لمخاطر الصحى

(، 54.67)( مشعة بمواد يتعاملدرجات الوعى لعينة )(، وكان متوسط 0.05ة )مستوى معنوي
 (.مشعة بمواد يتعامللصالح عينة )وذلك  (50.80) درجات عينة )مكتب إداري(ومتوسط 
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 االداء عينة الدراسة وفقًا لمتغير مكان العمل لفاعليةفروق ذات داللة إحصائية بين توجد 
(، وكان 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )5.560) تحيث بلغت قيمة  ببيئة العمل
 درجات عينة )مكتب إداري((، ومتوسط 64.70)(  مشعة بمواد يتعاملدرجات عينة ) متوسط 

. وهذا يدل على وجود تأثير بين عينة (مشعة بمواد يتعاملوذلك لصالح عينة ) (59.23)
 االشعاع تكنولوجيا لمخاطر الجتماعىا الوعىالدراسة وفقًا لمتغير مكان العمل لكل من 

وفاعلية االداء لصالح  االشعاع تكنولوجيا لمخاطر الصحى الوعىلصالح )مكتب ادارى( و 
 )يتعامل بمواد مشعة (.

وتسعى هذة الدراسة إلى ، 2016ة منال محمد سيد احمد عمارة وتتفق مع نتائج دراس
توضيح دور برامج السالمة والصحة المهنية للحفاظ على البيئة من خالل دورات السالمة 
ية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واألالت واصابات العمل والحفاظ على الناحية النفس

ية وات الوقادأاالجتماعية والصحية للعمال والعمل على تنمية مهارات العمال وتدريبهم على 
ن عدم وعي أ: النتائج هى الشخصية ووسائل السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

لعمل سباب التي تؤدي إلى اصابات اهم األأ العاملين بمفهوم السالمة والصحة المهنية يعد من 
لى عشرة بامراض المهنية وهذا له الكثير من التأثيرات الجسمية المباشرة والغير موالحوادث واأل

ه معانااأللم وال،  فقدان الدخل ، حياة العمال وعائالتهم وقد يؤدي ذلك إلى فقد العامل لعملة
معاناه عائلة العمال التي اليمكن ان ، نفقات الرعاية الصحية ،و المرضأمن االصابات 

الى عالقات عامة سيئة  مل في مكان العملاتعوض بمال وقد تؤدي الظروف السيئة للع
 ات باهظة يتكبدها العامل.ونفق

انتاج وإدارة  تصف نظرية اجتماعية مجتمع المخاطر هووطبقًا لنظرية اورليش بيك ف
واليعني مفهوم مجتمع المخاطر بذاته أنه مجتمع تزيد فيه ، المخاطر في المجتمع الحديث

بالمستقبل ول ألنه مشغ ،ي أنه مجتمع منظم لمواجهة المخا بقدر مانعن، معدالت الخطر
. ويربط اورليش بيك بين المخاطر وثقافة  . وهو الذي ولد فكرة الخطر وباألمن بشكل متزاي

تقييمه  المجتمع الناشئة فيه وفق ما أسماه " االدراك الثقافى للمخاطرة " وهو أن كل مجتمع له
الثقافى ، وكلما قلت امكانية تقدير الخطر اكتسب االدراك الخاص لمستوى المخاطرة ودرجتها



 وآخرون حمد محمود عبد الحميد أ
 

 96 2019يونيه ، ثانيربعون، الجزء الواأل السادس المجلد

ادراكها ينشأ االستهتار والمبالغة بشأن المخاطرة بسبب فشل . و المتنوع للمخاطرة ثقال كبيراً 
شرو  حسابها ومعالجتها مؤسسيًّا إلى حد ما، وينشأ مناخ أخالقي جديد تلعب فيه معرفة و 

ي العلوم القيم الثقافية التي تختلف من بلد إلى آخر دوًرا محوريًّا، وكلما زاد تغلغل القيم ف
 . والتكنولوجيا قلَّ سريان سلطة الخبراء

ازدياد المخاطر في المجتمع الحديث بالتطور الصناعي  االرتبا  بين ونشير الى
ذرية مثل المفاعالت ال ،إلي اقتحام ميادين جديدة غير مسبوقة ىأد ىوالتكنولوجي الهائل الذ

ئة التدخل اإلنساني في مجال البي أما المخاطر البيئية فيعود جزء كبير منها إلي وغيرها.
نزاف واندفاع الرأسمالية المتوحشة بمشاريعها العمالقة في الصناعة والزراعة باست الطبيعية

كامل ألنه أثر تأثيرا سلبيا علي الت، الموارد الطبيعية, مما أحدث خلال في التوازن البيئي
 .الو يفي بين مفرداته المتعددة والمتنوعة

 

 الدراسةتوصيات  
في ضوء إجراءات البحث وما توصلنا إليه من نتائج وما قدمناه من تفسيرات كمية 

 : وكيفية نقدم جملة من التوصيات واالقتراحات
التأهيل العلمى والتدريب واكساب المهارات المستمر للعاملين كل فى مجال تخصصة  -

 .ى متميز للعاملللحفاظ على مستو واالهتمام بالعاملين من جانب االدارة العليا 
تى ات الالتوعية المستمرة بأهداف واستراتيجيات التخطيط للعمل ومشاركة العاملين فى القرار  -

تخصهم لتنفيذها بكفاءة عالية لصالح العمل بإقامة الندوات والمؤتمرات ومحاضرات 
 المتخصصين فى جميع تخصصات العمل .

 .المختلفة لتحقيق األهدافألقسام التعريف لرؤية الهيئة وألدوار اإلدارات وا -
 .نشر الوعى االجتماعى بمخاطر بيئة العمل لوجود القناعات باالجراءات والقرارات -
نشر الوعى الصحى بمخاطر بيئة العمل والتأكيد على تطبيق قواعد السالمة والصحة  -

 .ية العاملين وزيادة كفاءة العملالمهنية لحما
علية لحماية العاملين وزيادة فا ALARAتوفير االجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق مبدأ  -

 األداء داخل بيئة العمل .
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 .الدخل لتوفير مستوى معيشة مناسبتوفير االحتياجات االساسية للعاملين وزيادة قيمة  -
 

 المراجع
ل فى طة ببيئة العمالمتغيرات االجتماعية والصحية المرتب (:2015)براهيم يوسف على ابراهيمإ

رسالة  ،الغردقة دراسة ميدانية على حقول البترول بمدينة -حقول البترول
 البحوث البيئية معهد الدراسات و  ،جامعة عين شمس ماجستير,

 ريبىمتطلبات السالمة والصحة المهنية فى بيئة العمل, برنامج تد (:2016)بكر رمضان بوأ
 هبئة الطاقة الذرية ,بعنوان نظم االدارة البيئية

 ووية,النمن للمنشات رتبطة بالتشغيل اآلالقدرات النفسية الم :(2008)حمد البدوى عبد المنعمأ
 جامعة عين شمس ،ت والبحوث البيئيةمعهد الدراساه، رسالة دكتورا 

  بمصادر الضغو  سلوب حياة وعالقتهكأ النشا  البدنى (:2014)حمد السيد ابو المجدأ
ة حلوان، رسال جامعة، للعلميين بهيئة الطاقة الذرية, كلية التربية الرياضية

 ماجستير
 برنامج مقترح فى االمان المعملى لتنمية الوعى بالمخاطر االشعاعية :رشا على محمد على

كثر عرضة للتلوث االشعاعى, رسالة الت األلدى مجموعة من العاملين بالمجا
  2010ماجستير 

الدراسات والبحوث البيئية،  ، معهدرسالة ماجستير (:2019)رضوى محمد مختار عبد الوهاب
 جامعة عين شمس 

مرضى  دراسة تأثير االشعة المؤينة على (:2014)نشوة كمال الدين عبد الحميد رضوان
الحساسية المعرضين لالشعاع، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين 
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ABSTRACT  

All communities are equal in their possession of human wealth, but 

what distinguishes society from another is the degree of awareness of its 

social members in all its issues. Without social awareness, the 

individual will feel the lack of self-confidence, indifference and 

negativity, and the recognition of what exists without interacting with 

him. The other aspect of the progress of society is the aspect of health 

awareness. This study belongs to the pattern of comparative analytical 

descriptive studies. It aims to describe and analyze the social and health 
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awareness of the risks of radiation technology and the prevention and 

treatment of negatives to provide an aspect of integrated awareness of 

social and health aspects. The current study was based on the tools of 

the social, Actual: After verifying the accuracy and reliability of the 

measuring instrument, the actual sample consisted of (102) persons. The 

total score of the total score (50.80) and the standard deviation (3.91) 

and the degree of health awareness of the risk of radiation (high), where 

the mean of the total score (53.34) and the standard deviation (6,49) and 

the degree of effectiveness of the performance of radiation (high), 

where the mean of the total score (62.82) and standard deviation (6,14), 

and reached the results to: 

There are statistically significant differences between the sample of 

the study according to the variable years of experience of the social 

awareness of radiation technology risks for the sample of the years of 

experience period (greater than 25 years). There are statistically 

significant differences between the sample of the study according to the 

variable years of experience for the health awareness of radiation 

technology risks Years of experience (greater than 10 - 15 years), 

indicating that the age range (greater than 45 years) has a social 

awareness more than other categories relatively, recommendations: 

scientific and technical qualification and training and the continuous 

skills of the staff in each field of specialization and attention to Side ad 

And the continuous awareness of the goals and strategies of the 

planning of the work and the participation of the staff in making the 

decisions that concern them to implement them efficiently for the 

benefit of the work. 

 


