
 املستلخص

 انتياج يف )K3( العمل والصحة االحتياطي الربنامج آثار: " املوضوع. علمي حبث. 2013. حممد حفيظ،
  "مباالنق الربيد مركز يف) شركة( اإلندونيسي الربيد شركة لعمال العمل
  املاجستري سوبرييانطا، ساين أمحد احلاج الدكتور:  املشرف
 العمل انتياج العمل، صحة العمل، احتياط:  املفتاح كلمات

 
 اجليدة األحوال جعل يف. الشركة موارد من ألنهم بصحتهم، ويهتموا حيتاطوا أن العمال على الزم
 فيها، العمال جلميع السهيلة املعدات تكوين الشركة لكلّ بد فال العمل، ميدان يف املرحية السليمة والظروف
 أكور من األمر وهذا. الشركة تلك يف عملهم أثناء يف العمال لدى واملشاكل احلوادث عن للتجنب هدفا وتكون
. فيها عملهم ميدان يف وصحتهم العمال بسالمة الشركة تم مدى أي إىل يعين الباحث، فيه يبحث ألن املهمة
 انتياج يف) K3( وصحتهم العمال سالمة آثار معرفة إىل يهدف الذي العلمي بالبحث الباحث قام هذا ومن

 .عملهم
 هم الذين عامال 50 تعين العينة جمموعة وأما. االستعراض مبدخل الكمية البحوث من العلمي البحث هذا  

 املقيد املتقلّب وأما) X2( العمل وصحة) X1( العمل سالمة من يكون احلري املتقلّب وأما. املوجودة اتمعات من
 واالمتحان. واملراقبة واملقابلة االستبانة، باستخدام املعلمات مجع منهج ويكون). Y( للعمال العمل انتياج يعين
 الباحث يستخدم املعلومات حتليل يف الطريقة وأما. احلقيقي واالختبار الفعلي االختبار باستخدام البحث ألداة

  .t واختبار f باختبار املضعفة السوية التأخرية الطريقة
( العمل سالمة يف املتقلّب أنّ على تدلّ البحث هلذا والنتيجة  X1 ( العمل وصحة )  X2  املتزمن ناحية من )

 اختبار جتمع يف واحلاصل. ماالنق بإدارة) شركة( اإلندونيسي الربيد بشركة العمال لدى العمل انتياج يف كبريا تأثّر
f  Fhitung من 

49,980 > Ftabel 
3,195 p بنتيجة  0,05 ≥ 0,000 باحملصول   (R2) حمدد معامل نتيجة ذلك، وجبانب. 

0,680 بنتيجة ( العمل سالمة مبتقلّب كثري يتأثّر أنه مبعىن  X1 ( العمل وصحة)  X2  متقلّب يف الكبري التأثّر لديه) 
thitung بنتيجة املقيد ( العمل سالمة مبتقلّب.  X1 ttabel 2,009 < 5,960 بنتيجة)  ( العمل وصحة  X2 (2,174 > ttabel 

2,009 بنتيجة ( العمل سالمة متقلّب إىل يأثّر الكبري فاملتقلّب.   X1 ( العمل صحة يف املتقلّب مثّ % 65 بنتيجة)  X2 (
%. 23،7 بنتيجة  


