
مستخلص البحث

PT. مقال. الموضوع: آثر الّصحة، الّسالمة والبیئة الفعل لدي أداء الفاعل على 2013أوكوستیاني، حنیفة مالفا، 
اللسانس .مصباح المنیر. الحجكریبیت جدید بولوالواع ماالنج. مؤدب: الحج. الدكتور. PGراجاوالي الوحدات

مفتاح الكلمة: الّصحة، والّسالمة، والبیئة، واألداء الفاعل.الماجستیر

مفتاح الكلمة: الّصحة، والّسالمة، والبیئة، واألداء الفاعل.

الســـالمة المشـــكلة غالبامـــاتظھر فـــي الشـــركة اآلن ھـــي ناقصـــھا إھتمـــام علـــى الجوانباإلنســـانیة. 
ــل  ــحة العم ــن ، (K3)والّص ــل أم ــال العم ــمانخلق الح ــاط ض ــي الّنش ــّي ھ ــدیة والعقل ــن االضطراباتالجس ــوء م یس

مــل واألعطــى العــون وفقاللقواعــد منخالاللتــدریب والتــدریب ، التوجیھــوالتحكم علــى األداء الوظیفــة  مــن العا
التطبیق ، السواء من الحكومة أو الشركة أین عملھم.

) لدي أداء الفاعل على X3) والبیئة الفعل (X2) الّسالمة (X1ھذا البحث یدّل لیعرف آثر بین الّصحة (
PTراجاوالي الوحداتPG كریبیت جدید ماالنج. طریقة التحلیل مستعمل االنحدار الخطي المتعدد. قبلھ ُیفِعُل

إختبار الصحة والموثوقیة مع إختبار االفتراضات الكالسیكیة على البحث البیانات.

ـــار ـــار الشـــمل أن تســـتخدمبالنتیجـــة البحـــث، إختب ـــأثیر معـــا موجـــلإلختب ـــھ ت المتغیـــراتود أو مـــا فی
المرفــــوض. Hoالمقبــــول F=0,000  (Ha(أھمیّــــة 290,518ف معــــدود كبیــــر التــــابعوالمتغیــــرالمســــتقلة

المرفـــوض، Hoالمقبـــول 2,73Haأكیـــر مـــن ف بیانـــات 290,518اإلختبـــار الفرضـــیّة بالمقارنـــة ف معـــدود 
ــراتأي  ــتقلةالمتغی ــىالمس ــمل عل ــأثیر الش ــرت ــابعالمتغی ــر . الت ــدّل أن متغّی ــاب ، ی ــل الحس ــول یفع ــتند الحص یس

9,679). ألّن معــدود أكبــر مــن الجــدول .0,000بأھّمیــة كبیــرة 9,679الّصــحة العمــل معــدود مــن المتغّیــر 
ــة أصــغر مــن (1,992 < ــر الّصــحة ((0,05 > 0,000) %5أو أھّمی ــة المتغّی ــي جزئّی ــّم ف ــؤثر X1ث ) ت

) یمكــن الحصــول علیھــا معـــدود X2).إختبــار علـــى المتغّیــر الســالمة (Yْأھّمیــة علــى المتغّیــر أداء العامــل (
أو (1,992 < 5,184). ألّن معــدود أكبــر مــن الجــدول 0,000بأھّمیــة معــدود كبیــر مثــل 5,184كبیــر مثــل 

یة أصـغر مـن  سالمة ((0,05 > 0,000) %5أھّم ) تـؤثر أھّمیـة علـى المتغّیـر X2ثـّم فـي جزئّیـة المتغّیـر ال
بأھّمیـــة 5,138) یمكـــن الحصــول علیھامعــدود كبیــر مثــلX3.إختبــار علــى المتغّیــر البیئــة ()Yأداء العامــل (
یرة عدود كب جدول0,000م من ال بر  عدود أك من(1,992 < 5,138)ألّن م صغر  یة أ 0,000) %5أو أھّم
ــة ((0,05 > ــر البیئ ــة المتغّی ــي جزئّی ــّم ف ــل (X3ث ــر أداء العام ــى المتغّی ــة عل ــؤثر أھّمی ــا).Y)ت ــر الب رز المتغّی

األول یعــرف إســھام الفــرد المتغّیـــرات المســتقلة یختبرعلــى المتغّیــر التلبـــع، المتغّیــر الّصــحة یملــك المعامـــل 
ــة  ــددة عالق ــو 2rو 0,909 =(R)مع ــة ,%82,62أو 0,8262ھ ــالمة قیم ــر الس 2rو R=0,856، المتغیّ
ـــو   ـــة ، %73,27أو 0,7327ھ ـــل قیم ـــة العم ـــر البیئ ـــو 2rو R=0,834المتغیّ ـــى . %69,55أو 0,6955ھ حت

.أبرز(X1)المتغیّر الصحة العمل 


