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توبة  األية (    )١٠٥لسورة ا



                                  صفحة الشكر 

        ... ... ... ...  الشكر الشكر الشكر الشكر    الذكر، وأقل جزاء للمعروفالذكر، وأقل جزاء للمعروفالذكر، وأقل جزاء للمعروفالذكر، وأقل جزاء للمعروف    من حق النعمة من حق النعمة من حق النعمة من حق النعمة 

 بجليل النعم ، وعـظـيم  بجليل النعم ، وعـظـيم  بجليل النعم ، وعـظـيم  بجليل النعم ، وعـظـيم     فبعد شـــــكر المـــولى عز وجل ، المتــفضلفبعد شـــــكر المـــولى عز وجل ، المتــفضلفبعد شـــــكر المـــولى عز وجل ، المتــفضلفبعد شـــــكر المـــولى عز وجل ، المتــفضل

             ...  ...  ...  ...     الجزاءالجزاءالجزاءالجزاء

يجدر بي أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان ، وجزيـــل العرفان إلى كل من يجدر بي أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان ، وجزيـــل العرفان إلى كل من يجدر بي أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان ، وجزيـــل العرفان إلى كل من يجدر بي أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان ، وجزيـــل العرفان إلى كل من 

وأخص بذلك مشرفي وأخص بذلك مشرفي وأخص بذلك مشرفي وأخص بذلك مشرفي .. .. .. ..  ، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحث  ، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحث  ، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحث  ، وأخذ بيدي في سبيل إنجاز هذا البحث وجهني ، وعلمنيوجهني ، وعلمنيوجهني ، وعلمنيوجهني ، وعلمني

حاتم عبد المنعم أحمد ، الذي قوم ، وتابع ، وصوب ، حاتم عبد المنعم أحمد ، الذي قوم ، وتابع ، وصوب ، حاتم عبد المنعم أحمد ، الذي قوم ، وتابع ، وصوب ، حاتم عبد المنعم أحمد ، الذي قوم ، وتابع ، وصوب ، : : : : ، األستــاذ الدكتــور، األستــاذ الدكتــور، األستــاذ الدكتــور، األستــاذ الدكتــور

 ، والذي وجدت في توجيهاته حرص  ، والذي وجدت في توجيهاته حرص  ، والذي وجدت في توجيهاته حرص  ، والذي وجدت في توجيهاته حرص      لي في كل مراحل البحث لي في كل مراحل البحث لي في كل مراحل البحث لي في كل مراحل البحث    بحسن إرشادهبحسن إرشادهبحسن إرشادهبحسن إرشاده

        ............ ، التي تــؤتي ثمارها الطيـــبة بإذن اهللا  ، التي تــؤتي ثمارها الطيـــبة بإذن اهللا  ، التي تــؤتي ثمارها الطيـــبة بإذن اهللا  ، التي تــؤتي ثمارها الطيـــبة بإذن اهللا     المعلمالمعلمالمعلمالمعلم

محمود سري البخاري ، محمود سري البخاري ، محمود سري البخاري ، محمود سري البخاري ، : : : : خالص الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور خالص الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور خالص الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور خالص الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور كما أتقدم بكما أتقدم بكما أتقدم بكما أتقدم ب

لقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ، والذي كان لعلمه وفضله ، وحسن توجيهاته لقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ، والذي كان لعلمه وفضله ، وحسن توجيهاته لقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ، والذي كان لعلمه وفضله ، وحسن توجيهاته لقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ، والذي كان لعلمه وفضله ، وحسن توجيهاته 

 في أن يظهر البحث بصورته النهائية ، فله مني خالص الشكر  في أن يظهر البحث بصورته النهائية ، فله مني خالص الشكر  في أن يظهر البحث بصورته النهائية ، فله مني خالص الشكر  في أن يظهر البحث بصورته النهائية ، فله مني خالص الشكر     وعونه األثر الملموسوعونه األثر الملموسوعونه األثر الملموسوعونه األثر الملموس

            ....والتقدير ، وفقه اهللاوالتقدير ، وفقه اهللاوالتقدير ، وفقه اهللاوالتقدير ، وفقه اهللا

نة المناقشة نة المناقشة نة المناقشة نة المناقشة كما أتـقـدم بجـزيل الشكر إلى األستـاذين الكريـمين عضوي لجــكما أتـقـدم بجـزيل الشكر إلى األستـاذين الكريـمين عضوي لجــكما أتـقـدم بجـزيل الشكر إلى األستـاذين الكريـمين عضوي لجــكما أتـقـدم بجـزيل الشكر إلى األستـاذين الكريـمين عضوي لجــ

نجوي عبد المنعم نجوي عبد المنعم نجوي عبد المنعم نجوي عبد المنعم : : : : مصطفي حسن رجب ، واألستاذة الدكتورة مصطفي حسن رجب ، واألستاذة الدكتورة مصطفي حسن رجب ، واألستاذة الدكتورة مصطفي حسن رجب ، واألستاذة الدكتورة : : : : األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور ،،،،

    ----على جهودهم في قراءة الرسالة وتصويبها ؛ وقد أفدت من توجيهاتهم على جهودهم في قراءة الرسالة وتصويبها ؛ وقد أفدت من توجيهاتهم على جهودهم في قراءة الرسالة وتصويبها ؛ وقد أفدت من توجيهاتهم على جهودهم في قراءة الرسالة وتصويبها ؛ وقد أفدت من توجيهاتهم             قاسم ،قاسم ،قاسم ،قاسم ،

         ... ... ... ...     ، فجزاهما اهللا عني خير الجزاء ، فجزاهما اهللا عني خير الجزاء ، فجزاهما اهللا عني خير الجزاء ، فجزاهما اهللا عني خير الجزاء----بإذن اهللا بإذن اهللا بإذن اهللا بإذن اهللا 

أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم ، والمعرفـة ، وأسدى أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم ، والمعرفـة ، وأسدى أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم ، والمعرفـة ، وأسدى أحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم ، والمعرفـة ، وأسدى     كما كما كما كما 

        . . . . لي النصح ، والتوجيهلي النصح ، والتوجيهلي النصح ، والتوجيهلي النصح ، والتوجيه

        ....كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ، أو تمنياته المخلصة كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ، أو تمنياته المخلصة كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ، أو تمنياته المخلصة كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة ، أو تمنياته المخلصة 

  أشكرهم جميعاً وأتمنى من اهللا عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهمأشكرهم جميعاً وأتمنى من اهللا عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهمأشكرهم جميعاً وأتمنى من اهللا عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهمأشكرهم جميعاً وأتمنى من اهللا عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم



  اإلهداء

            إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاءإذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاءإذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاءإذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء

        فاإلهداء إلي ،،،فاإلهداء إلي ،،،فاإلهداء إلي ،،،فاإلهداء إلي ،،،

        معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلي اهللا علية وسلممعلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلي اهللا علية وسلممعلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلي اهللا علية وسلممعلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد صلي اهللا علية وسلم

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        والدي العزيزوالدي العزيزوالدي العزيزوالدي العزيز.... .... .... .... من دفعني إلي العلم وبه أزداد افتخارامن دفعني إلي العلم وبه أزداد افتخارامن دفعني إلي العلم وبه أزداد افتخارامن دفعني إلي العلم وبه أزداد افتخارا

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        أمي الحنونهأمي الحنونهأمي الحنونهأمي الحنونه............................من يسعد قلبي بلقياها من يسعد قلبي بلقياها من يسعد قلبي بلقياها من يسعد قلبي بلقياها 

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        زوجتي الغاليةزوجتي الغاليةزوجتي الغاليةزوجتي الغالية..... ..... ..... ..... رفقية دربي رفقية دربي رفقية دربي رفقية دربي 

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        أبنائيأبنائيأبنائيأبنائي....   ....   ....   ....   ثمرة فؤادي ثمرة فؤادي ثمرة فؤادي ثمرة فؤادي 

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        أخوتي وأخواتيأخوتي وأخواتيأخوتي وأخواتيأخوتي وأخواتي.... .... .... .... من هم أقرب إلي روحي من هم أقرب إلي روحي من هم أقرب إلي روحي من هم أقرب إلي روحي 

        إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،إلي ،،،

        كافة األهل واألصدقاءكافة األهل واألصدقاءكافة األهل واألصدقاءكافة األهل واألصدقاء

  ....لكل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع لكل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع لكل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع لكل هؤالء أهدي هذا الجهد المتواضع 
  



أ  

  المستخلص
تحسين بيئة العمل والوصول بها إلي مستوي يحافظ في المقام األول علي العنصر البشري إن 

، وتعتبر حقول البترول من البيئات التي يجب تسليط الضوء عليها  ومن ثم اإلنتاج ضرورة قومية
ت الدراسة الحالية هدففقد لذا . ، لما لهذا القطاع الهام من أهمية في تنمية االقتصاد القومي للدولة 

إلي تعيين المتغيرات االجتماعية والصحية المرتبطة ببيئة العمل في حقول البترول بمدينة الغردقة 
بالبحر األحمر والتعرف علي الظروف اإليجابية والسلبية التي تواجه هؤالء العاملين وتأثيرها 

وتنتمي . اجهة تلك المشكالتلموالعاملين علي حياتهم مع توضيح دور المسئولين لمساعدة هؤالء 
 علي منهج المسح االجتماعي بالعينة ، تالدراسة إلي نمط الدراسات الوصفية التحليلية التي أعتمد

كما استعان الباحث باستمارة . والذي يعتبر من المناهج المناسبة للدراسات الوصفية التحليلية 
مفردة من العاملين بحقول ) ٢٠٠(امها االستبيان كأداة رئيسية للدراسة وشملت الدراسة عينة قو

البترول ، و أعتمد الباحث علي بعض األساليب اإلحصائية منها التكرارات والنسب المئوية 
و خلصت الدراسة علي . والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالنحدار البسيط والمتدرج 

بيئة عملهم كما أتضح وجود فروق عدد من النتائج أبرزها وعي العاملين بالظروف المحيطة بهم ب
ذات داللة إحصائية في تأثير المتغيرات االجتماعية والصحية علي أداء ورضا العاملين بحقول 

، فقد تبين بتحليل االنحدار البسيط للتنبؤ بتأثير المتغيرات االجتماعية علي األداء والرضا  البترول
التكيف في بيئة (كما أتضح أن متغير %) ٦٠ - %٥٧(تراوحت النسبة ما بين عن العمل حيث 

وتبين أيضاً .هو أول وأكثر المتغيرات تأثيرا علي أداء ورضا العاملين في حقول البترول) العمل
حيث بلغت عن العمل بتحليل االنحدار البسيط للتنبؤ بتأثير المتغيرات الصحية علي األداء والرضا 

من أكثر المتغيرات الصحية تأثيرا ) ة المهنيةاألمن والسالم(، كما وجد أن متغير%)٥٦(النسبة 
وتوصي الدراسة بضرورة زيادة التفاعل بين . علي أداء ورضا العاملين في حقول البترول 

وزيادة االهتمام ببيئة العمل ألقصى درجة . العاملين واإلدارة وإشراكهم في الخطط المستقبلية 
ة العمل ألن ذلك من شأنه زيادة تكيف العامل ممكنه وتوفير أحدث الوسائل للتحكم في مخاطر بيئ

مع بيئة عمله ، كذلك وضع خطط تدريبية وتثقيفية متنوعة في العديد من المجاالت ، مع مراعاة 
منح الترقيات والحوافز تبعا لسياسة معينه تضعها الشركة بما يضمن تحفيز العامل علي العطاء 

  .   واألداء المرجو الوصول إليه
                                                         



ب  

  لملخصا
بل ، لقد أضحي العمل الجاد من أجل تحسين البيئة والحفاظ عليها ضرورة قومية ال غني عنها 

من أهم أولويات العمل والبرامج والتخطيط علي المستويات الرسمية والشعبية وصوال إلي أهداف 
 اهللا ومن ذلك الهدف أيضا يبرز الهدف األخر وهو حماية أساسية وهي الحفاظ عليها كما خلقها

وليس معني ذلك الوقوف موقفا سلبياً دون التطوير والتقدم ولكن يجب األخذ في االعتبار . األفراد
يتعارض مع االحتياجات الراهنة لألجيال الحالية  والحقوق المستقبلية  التنمية المستدامة بما ال

     .لألجيال في المستقبل 
 وبيئة البحر األحمر اإلطار المكاني للبحث ذات الطابع الخاص والمعروف لدي الكثير من الناس 

 ١٣٠والتي تعد من أهم محافظات جمهورية مصر العربية بمساحتها الشاسعة التي تبلغ حوالي 
يوجد الكثير من مصادر الدخل القومي ومن .  مساحة مصر ١/٨ألف كيلو متر مربع، ما يعادل 

وكان الحديث هنا عن  القطاع الثاني  ذو التأثير الهام علي الدخل . ا السياحة ثم البترول أهمه
والذي يعتبر من أهم مصادر الطاقة علي . القومي لجمهورية مصر العربية وهو قطاع البترول 

حيث تعد مصر من أقدم الدول العربية المنتجة للبترول علي . سطح األرض في وقتنا الراهن 
جاري ، كما يتصدر البترول الموارد المعدنية التي تنتجها مصر من حيث األهمية والقيمة نطاق ت

، ولما كانت صناعة البترول في جميع مراحلها صناعة خطرة ، من هنا كان من المفروض ) ١(
أن تكون لها منذ البداية قواعدها وإجراءاتها الصارمة في مجال حماية البيئة من التلوث أو 

نفيذ إجراءات السالمة في التشغيل لحماية العاملين ووسائل اإلنتاج والحفاظ على البيئة التسرب وت
  . المحيطة

 الباحث دراسة هذا الموضوع والوقوف علي بيئـة العمـل ومتغيراتهـا االجتماعيـة               ارتأىلذا  
إلبداعية تدفع األفراد إلي إبراز قدراتهم ا      والصحية وعالقة ذلك بتوفير بيئة العمل المناسبة  التي        

وتوظيفها بالشكل المناسب ليعود ذلك بالفائدة علي العمل والعاملين في آن واحد ومحاولة التغيـر               
ومن ثم تناول الباحـث هـذه   . والتحسين من خالل ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج ومقترحات        

البـاب إلـي    وقسم هذا   " اإلطار النظري للدراسة     " الباب األول ، شمل    الدراسة من خالل بابان   
 مدخل الدراسة من خالل مقدمة الدراسة والمشكلة واألهداف         الفصل األول  فصول ، تناول     خمسة

 الدراسات السابقة حيث شـمل      الفصل الثاني والتساؤالت والمفاهيم النظرية للدراسة ، بينما تناول        

                                                 
ارة البيئة ، التوصيف البيئي لمحافظة البحر ا�حمر ، القاهرة ،  1 و
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ج  

 المرجعيـة  ثالـث الفصل البينما تناول . مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية والتعليق عليها        
 بعنـوان المتغيـرات      ، الفصل الرابـع    النظرية من خالل المداخل النظرية التي تناولتها الدراسة       

 المتغيرات كما تطرق إلي اإلدارة الـسليمة        تلك المرتبطة ببيئة العمل ، وتناول بعض        االجتماعية
 بعنـوان المتغيـرات     سالفصل الخام لبيئة العمل ، العوامل المؤدية للتكيف في بيئة العمل ، أما            

الصحية المرتبطة ببيئة العمل وتناول مخاطر بيئة العمل وعالقتها باألمراض المهنية ، الـسالمة              
أما اآلمنة  اإلستراتيجية في مجال بيئة العمل      التوجه عملية   أسسوالصحة المهنية في بيئة العمل ،       

 بعنـوان   الفصل الـسادس  ،    صالن  فوأشتمل هذا الباب علي     " الدراسة الميدانية      " الباب الثاني 
 أهم نتائج الدراسة من خـالل وصـف         الفصل السابع اإلجراءات المنهجية للدراسة ، بينما تناول       

  . كامل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة ، ثم تناول الباحث مستخلص النتائج ثم مقترحات الدراسة 

  
  الدراسة مشكلة 

حي عديدة ، وبيئة العمل بحقول البترول تنفرد تختلف بيئات العمل عن بعضها البعض في نوا
بمميزات وخصائص معينة من حيث الطبيعة الصحراوية البعيدة عن العمران ، كما أن 

البترول الذي يعد صناعة خطرة في جميع مراحلها ، كل ذلك دفع قطاع طبيعة العمل ذاته ب
عرف علي مميزاتها وعيوبها الباحث لتسليط الضوء علي هذه البيئة المميزة وذلك في إطار الت

عن طرق دراسة المتغيرات االجتماعية والصحية المرتبطة بها للوقوف علي المشكالت التي 
يمكن أن تؤثر علي العاملين ومحاولة تحسينها والوصول بها إلي درجة عالية تضمن تكيف 

 عن هؤالء العاملين مع بيئة عملهم بهدف الوصول إلي األداء المطلوب وتحقيق الرضا
  . العمل

  الدراسة أهمية 
  :األهمية العلمية            
تناول موضوع حديث نسبياً نادر ما تعرض له من قبل الباحثين بالرغم أنـه مـن                 -

  .الموضوعات الحيوية في الوقت الراهن ، و يتطلب مزيداً من األفكار واألبحاث
   :التطبيقية األهمية          

  في أجابتها علي  التساؤالت -فة الدراسات العلمية  ككا-تكمن أهمية هذه الدراسة     -
المطروحة باستخدام األدوات البحثية والطرق الموضوعية للبحث العلمي المتعارف         



د  

كما أن أهمية هذه الدراسة جاءت في محاولتها استقصاء أثر عالقة أبعـاد              .عليها  
غردقـة حتـى    متغيرات بيئة العمل االجتماعية والصحية في حقول بترول مدينة ال         

  .يمكن اإلفادة منها في هذه الحقول محل الدراسة 

  الدراسةأهداف 
  -:تهدف الدراسة إلي تحقيق عدة أهداف أساسية هي  

التعرف علي المتغيرات اإلجتماعية المرتبطة ببيئة العمل بحقول البترول ومدي  .١
 . تأثيرها علي أداء ورضا العاملين 

بطة ببيئة العمل بحقول البترول ومدي التعرف علي المتغيرات الصحية المرت .٢
 . تأثيرها علي أداء ورضا العاملين 

الخروج بالمقترحات التي يفضل مراعاتها واالهتمام بها والتي تساهم في حل  .٣
 .المشكالت المرتبطة ببيئة العمل بحقول البترول  

 الدراسة  تساؤالت
رها علي أداء ورضا العاملين ما هي المتغيرات اإلجتماعية المرتبطة ببيئة العمل وتأثي  .١

  بحقول البترول بمدينة الغردقة؟
ما هي المتغيرات الصحية المرتبطة ببيئة العمل وتأثيرها علي أداء ورضا العاملين  .٢

 بحقول البترول بمدينة الغردقة ؟
 ماهو مستوي أداء ورضا العاملين في حقول البترول بمدينة الغردقة ؟ .٣
 منه محدودة المخاطر ؟كيف يمنكن التوصل لبيئة عمل اَ .٤

  منهج الدراسة وأدواتها
  في سبيل تحقيق هدف البحث وإختبار فروض البحث اتبع الباحث منهجين 

إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بأسلوب المسح حيث : منهج نظري  -١
اإلجتماعي بالعينة باإلعتماد علي الكتب والدوريات والمجالت العلمية والمقاالت 

بية واألجنبية التي تناولت المتغيرات اإلجتماعية والصحية المرتبطة بحقول العر
  .البترول بمدينة الغردقة 

من خالل إجراء الباحث ما تتطلبه الدراسة من أداوات حيث تم : منهج تطبيقي  -٢
مفردة  ) ٢٠٠( اإلعتماد علي إستمارة اإلستبيان كأداة لجمع البايانات وبلغ عدد العينة 



  �

 اإلجابات عن طريق إستخدام الحاسب األلي من خالل برنامج الحزم وتم تحليل
  SPSS.V.20اإلحصائية 

  :مجاالت الدراسة 
 المجال الجغرافي  -١

  وفي هذه الدراسة سوف تكون حقول بترول مدينة الغردقة المجال الجغرافي 
 :المجال البشري  -٢

لحقول من مختلف الفئات سواء في الوظائف اإلدارية أو الفنيين وهم العاملين بتلك ا
  . أو في الوظائف اإلشرافيه

 : المجال الزمني  -٣
 ٢٠١٤بدأت في ديسمبر  أستغرقت الدراسة الميدانية قرابة الثالثة أشهر حيث

   . ٢٠١٥وحتي نهاية يناير 
  

  :أهم نتائج الدراسة 
الظروف المحيطة بهم في بيئة العمل وظهر       أوضحت الدراسة أن هناك وعي لدي العاملين ب        �

ذلك من خالل الشعور الواضح لديهم بأن بيئة العمل لها لها تأثير إيجابي أو سلبي علي أداء                 
 .ورضا العاملين 

ة بين العاملين وبعضهم البعض وظهر ذلك       حكما أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقات ناج        �
تقبلهم لتوجيهات زمالئهم والمشاركة في المناسبات      من اإلجابة علي المحور الثاني من خالل        

. 

هناك نسبة تري أن وجود حوار وأسلوب تواصل محدد وواضح بين األدارة والعاملين مـن                �
 أن يؤثر علي أداء ورضـا       هحيث التعليمات الصادرة والمساهمة في حل المشكالت من شأن        

 .العاملين 

 .سة الترقيات والحوافز المتبعة ظهر شعور واضح لدي البعض في عدم الرضا عن سيا �

 رفع الروح المعنوية لدي العـاملين وتقويـة روح          يإن للعامل النفسي دور كبير ومساعد ف       �
 .اإلنتماء لديهم 



و  

ظهر جليا من نتائج الدراسة أن هناك العديد من األشياء التي من شأنها رفع نسبة التكيف  �
لين بإرتفاع نسبة التكيف لديهم في واالعتزاز بالعمل  ، حيث ظهر شعور واضح لدي العام

 .بيئة عملهم 

إن الخدمات االجتماعية المقدمة للعاملين لها أكبر األثر في شعور العامل بالراحة النفسية  �
وتحسين أدائه وأظهرت النتائج  عدم رضا نسبة كبيرة عن عنصر الندوات والدورات 

 .التثقيفية المقدمة لهم 

 لدي العاملين بحقول البترول وعي بمخاطر بيئة العمل  أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن �
 .المحيطة بهم

هناك قناعة لدي العاملين بضرورة وجود أنظمة لقياس تركيز الملوثات ببيئة العمل ووجود  �
 .وسائل حديثة للتحكم في المخاطر 

ل هناك قناعة لدي العاملين بحقول البترول بأن وضوح التعليمات في الحقل تؤدي إلي تسهي �
 إنجاز العمل 

 .لتزام بالتعليمات واللوائح ا العاملين عن تهاون البعض في اإلظهر عدم رض �

 .هناك شعور واضح لدي العاملين بأنهم يقدمون للعمل أفضل ما لديهم  �

 . يري البعض بأن التواصل والحوار مع المسئولين يؤثر علي األداء والرضا عن العمل �

مل بحقول البترول يحتاج إلي جهد كبير لذا يشعر الكثير هناك قناعه لدي العاملين بأن الع �
 .باإلنهاك في نهاية الوردية 

عدد ساعات العمل والراتب الذي يحصلون عليه من العوامل التي من شأنها أن تؤثر علي  �
 .أدائهم  ورضاهم عن العمل 

ل البترول تالحظ وجود عالقة إرتباطية قوية لتأثير المتغيرات االجتماعية ببيئة عمل حقو �
 علي أداء ورضا العاملين 

تالحظ وجود عالقة إرتباطية قوية لتأثير المتغيرات الصحية ببيئة عمل حقول البترول علي  �
 .أداء ورضا العاملين 


