
 البحث صلخستم
وكذلك الصحة  ( K2 ) آثار السالمة الكهرباء: "عنوان ال. البحث. 4102عام ال، رزقية العلمي املوضري 

 دراسات يف جمالال) يف اجلهود الرامية إىل حتسني إنتاجية املوظفني  ( K3 ) والسالمة املهنية
PT PLN Persero  ماالنج رايون Ngantang  ") 

 سوفريانطا املاجستري  أمحد ساينكاتر احلاج د ال: املشرف 
 السالمة الكهرباء ، والسالمة والصحة املهنية و اإلنتاجية يف مكان العمل: الكلمات الرئيسية 

 
املهنية على إنتاجية الدراسة هتدف إىل دراسة تأثري تطبيق السالمة الكهرباء والصحة و السالمة 

شكل واحد من هذا التطبيق هو ألداء العمل وفقا إلجراءات العمل املوحدة املعمول هبا يف . املوظفني
ومن املتوقع مع احلفاظ على و الشعور باملسؤولية لنفسه وغريهم من املوظفني وذلك ل حلد من . الشركة

 .والسالمة والصحة املهنية جلميع املوظفنيحوادث العمل اليت قد حتدث يف تطبيق السالمة الكهرباء 
هذه الدراسة تستخدم األساليب الكمية وصفية ، وذلك هبدف وصف منهجي يتضمن الرتكيز و 

موضوع البحوث . على البحوث السالمة والكهرباء، و الصحة املهنية و اإلنتاجية يف مكان العمل السالمة
ريق االستبيانات ، واملقابالت، و املالحظة املباشرة حيث يتم مجع البيانات عن ط. موظفا 10اهلندسية 

 رايون  PT. PLNلتكون قادرة على حفر أعمق يف تطبيق السالمة الكهرباء والسالمة والصحة املهنية يف 
Ngantang . 

املتحصل النتائج عليها من هذه الدراسة يف وقت واحد ينص على أن سالمة الكهرباء متغري 
 إليه ينظر أن ميكن.  أمهية 1.111ة تأثري كبري على إنتاجية العمل متغريات بقيمة والسالمة الصحة املهني

 حني يف٪  21.4 من العمل إنتاجية على املهنية والصحة والسالمة متغري الكهرباء السالمة الوقف من
 ( X1 ) جزئية كهربة يف السالمة اختبار نتائج من. أخرى متغريات خالل من املتبقية٪  0..1 أوضح

>  1.104)  طن أمهية مع(  4.212<  4.241)  من  t اجلدول وقيمة t اختبار على احلصول
 سالمة على جزئي تأثري من٪  1 عن تقل ال أمهية أو الطاولة  t من أكرب العد  t بسبب( . 1.11

 ( X2 ) املهنية الصحة و السالمة ملتغريات اختبار  t فإن ، ذلك على وعالوة. العمل إنتاجية الكهرباء
( . 1.11>  1.101)  طن أمهية مع(  4.212<  ..4.2)  اجلدول tو  االعتماد tعلى  احلصول
 جزئي تأثري على املهنية والصحة السالمة من٪  1 عن تقل ال أمهية أو الطاولة  t من أكرب العد  t بسبب
 متغري مسامهة لديها اليت الكهرباء من السالمة يف املهيمنة متغري هو االختبار أن حني يف. العمل إنتاجية

 .٪  11..1 من


