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تمد اآلن  حيث يع  ؛ للعاملني يف املكتبات الرقمية باجلامعات املرصيةتناولت الدراسة السالمة والصحة املهنية  

خاصة بعد ميكنة املكتبات    ، احلاسب اآليل يف إدارة العمل   ىل ع  ا ا كلي  رقمية باجلامعات املرصية اعتامدً نشاط املكتبات ال

  ، لس األعيل للجامعاتواملكتبة الرقمية باملج ،حتت مسمى مرشوع ميكنة املكتبات 2006ة الذي بدأ عام ياجلامع

وإنشاء وحدات املكتبات الرقمية بكل جامعة مما استلزم   ، امعية املرصيةوإنشاء املستودع الرقمي للرسائل اجل

وال يدرك العاملون املخاطر الصحية    ،نجاز األعامل املطلوبة إاجللوس أمام احلاسب اآليل طوال يوم العمل من أجل  

 أن العنرص البرشي  الستخدام احلاسب اآليل لفرتات طويلة، وبام ؛الصحة املهنيةوهلم جراء عدم االلتزام بالسالمة 

سواء يف التجهيزات املادية والتكنولوجية  هو أغيل ما متتلكه املؤسسات وجب توفري بيئة أمنه هلم يف املكتبات الرقمية  

واعتمدت الدراسة عيل املنهج الوصفي امليداين   ،رشوط ومعايري السالمة بمباين املكتبات الرقمية ىلة إباإلضاف

  ة، ورشوط السالمة بمباين املكتبات الرقمي هنية للعاملني يف وحدات املكتبات الرقمية لدراسة السالمة والصحة امل

   . جلمع البيانات ؛كأداة أساسية ةان، واعتمدت الدراسة عيل االستب ومدى التزامها بتلك الرشوط

  غياب الوعي لدى العاملني بوحدات املكتبات الرقمية بإجراءات السالمة والصحة  ىل وتوصلت الدراسة إ

عدم توافق جتهيزات املكتبات الرقمية مع معايري السالمة   ىلإاملهنية يف التعامل مع األجهزة اإللكرتونية باالضافة 

أظهرت الداراسة أن هناك تأثريات  و ، ة العاملني يف املكتبات الرقمية للمخاطرمما يعرض صح ، والصحة املهنية
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عدم توافر رشوط السالمة   ىل باإلضافة إ ، بطرق غري سليمة ة عيل صحة العاملني جراء استخدام احلاسب اآليل بيسل

 كتبة الرقمية. أو يف خمارج ومداخل امل   ،سواء يف التوصيالت الكهربائيةيف مباين وحدات املكتبات الرقمية 

  محاية العاملني باملكتبات ؛  أخطار احلاسب اآليل؛  السالمة والصحة املهنية؛  املكتبات الرقمية   الكلامت املفتاحية:

 . الرقمية 

 القسم األول: املقدمة املنهجية

 تمهيد 1/0

حيث يعد الرابط بني   ؛ تصاالت يف وقتنا املعارص رضورة ملحة الستخدام تكنولوجيا املعلومات وااأصبح 

يستطيع أن يعيش بدون تلك التكنولوجيا   اإلنسانية وباقي أساسيات احلياة العرصية، لدرجة أن اإلنسان ال 

ندجمت يف كل مناحي احلياة اليومية  احيث  ؛ ت أجهزة احلاسب اآليل، أو اهلواتف الذكيةوأجهزهتا، سواء كان

 اطاته. لإلنسان، وأصبحت مالصقة له يف كل أعامله، ونش

ستخدام احلاسب اآليل عيل البالغني دون غريهم، فقد استطاع احلاسب اآليل يف السنوات القليلة  اومل يقترص 

  ا اليومية، والعملية املختلفة، كالتعليم، والصناعة، واملواصالت، واأللعاب، وغريها، املاضية، التغلغل يف شتى حياتن

سم به من الرسعات الفائقة يف معاجلة البيانات، وتنفيذ العمليات بدقة  فأصبح عصب احلياة العملية، والعلمية، ملا يت 

 عالية من خالل تزويدنا بنتائج خالية من أي خطأ. 

قتصادية،  الاضية امتد استخدام احلاسب اآليل يف أنشطة كل املؤسسات التعليمية، واالسنوات القليلة امل يف

ث أصبح ال غنى عنه يف إدارة املكتبات ومراكز املعلومات، بل  حي ؛ والسياسية، ومنها املكتبات ومراكز املعلومات

لذي انعكس بدوره عيل  أصبح احلاسب اآليل رضورة حتمية يف ظل التطور الرسيع ملصادر املعلومات الرقمية، ا 

ل  والتحو   ،وتغيري نظامها بشكل يستوعب الثورة التكنولوجية  ،التي لزم إعادة تصميمها املكتبات ومراكز املعلومات  

  ىل إعامل الرقمنة والتكنولوجيا يف مجيع األعامل والتكيف والتعامل مع هذه التكنولوجيا التي بدورها حتتاج  ىلإ

 صحة العاملني باملكتبات الرقمية.  ىل ال تؤثر عجتهيزات داخلية و خارجية بام  

  ا وأرضارً   ،االرغم من تقديم احلاسب اآليل فوائد عظيمة للمكتبات ومراكز املعلومات، إال أن له أخطارً   ىل وع

ولفرتات زمنية طويلة،   تؤثر عيل صحة الشخص الذي يتعامل معه، فهذا اجلهاز إذا ُاستخدم بطريقة غري صحيحة،

ستخدم  اُ أو تفادي هذه األرضار واملخاطر إذا  ،املستخدم، ويمكن ختفيف  ىل أرضار وخماطر صحية ع ىلإ فإنه يؤدي 

  بطريقة سليمة. 



 187 عادل نبيلد. 

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 1/1

فالظروف اجلوية املالئمة كدرجة احلرارة والتهوية الكافية والضوء    ؛تؤثر بيئة العمل الطبيعية عيل أداء العامل 

كل هذا يؤثر يف كفاءة أداء العامل واستقراره، أما إذا كانت بيئة  املسبب للتعب واإلجهاد وقلة الضوضاء  ،املناسب

خاصة   ، وأن توفر األمن واألمان للعاملني ،لتاليف أخطارها  ؛رشوط ومعايري  ىلإالعمل صناعية فالشك أهنا حتتاج 

 يف ظل البيئة التكنولوجية. 

وهو جالس معظم    ،دير معظم نشاطاته الفرد ي  لكرتونية جعالواألجهزة اإل   ،إن التطور الرسيع يف التكنولوجيا 

لذا وجب أن    ؛ الوقت مما جعل املكاتب والكرايس من العنارص اهلامة يف حتديد السالمة العامة والصحة املهنية للفرد

  صابات اإلجهاد إإصابات خطرية تسمي  ىل إ ألهنا إذا مل تكن كذلك أدت  ؛توفر هذه األدوات الراحة للمستخدم 

  ، ا احلاسب اآليل( خاصة ألولئك الذين يعملون ملدد طويلة يومي  RSI) Repetitive Strain Injuryاملتكررة ) 

آالم حول الرقبة والكتف وأسفل الظهر والذراع واملعصم والساق وأجزاء أخرى من اجلسم    : ولفرتات طويلة مثل

 Repetitive Strainملتحدة من بعض)ما يقرب من نصف مليون شخص يف اململكة ا 2006حيث عاين يف عام 

Injury (RSI أشكال )صابات اإلجهاد املتكرر إ(Workineh  وYamaura ،2015 ) . 

للتجهيزات املادية  السالمة  ورشوط  وحيب أن تتوافر يف مباين املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية معايري 

وهم ال    ،ات الرقمية بأخطار استخدام التجهيزات التكنولوجية بطريقة غري صحيحة للمبنى وتوعية العاملني باملكتب

ن العنرص البرشي  وأن تدرك املؤسسات أ ،الصحة املهنية ومة يدركون املخاطر الصحية جراء عدم االلتزام بالسال

 . منه له يف املكتبات الرقميةآلذا جيب توفري بيئة   ؛ ما متتلكه ىل هو أغ

 ة وتساؤالتهاأهداف الدراس 1/2

  ٍن، السالمة والصحة املهنية يف مبا   وعي العاملني يف املكتبات الرقمية بأمهية هتدف الدراسة احلالية التعرف عيل  

 والتى يندرج حتتها جمموعة من األهداف الفرعية منها:  ية،وحدات املكتبات الرقمية يف اجلامعات املرص  وجتهيزات 

 لصحة املهنية بوحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية. عوامل السالمة وا دراسة مدى توافر  - 1

ني بوحدات املكتبات الرقمية باجلامعات  حتديد املخاطر الصحية املرتبطة باستخدام احلاسب اآليل للعامل - 2

 املرصية. 

مستوى توافر الوعي لدى العاملني باملخاطر الصحية املحتملة الستخدام احلاسب اآليل   ىل التعرف ع - 3

 طريقة غري صحيحة. ب

 العاملني باملكتبات الرقمية باجلامعات املرصية.  ىل التحقق من التأثري التنبئي للمخاطر الصحية ع - 4

 ، كتبات الرقمية باجلامعات املرصية يم توصيات ملعاجلة املشاكل املحتملة املتعلقة باستخدام املتقد - 5
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 : التساؤالت التالية  ىل ولتحقيق ما سبق يتطلب اإلجابة ع

 ما املخاطر الصحية املصاحبة الستخدام احلاسب اآليل لفرتات طويلة باملكتبات الرقمية؟ - 1

 ؟بات الرقمية باإلجراءات السليمة الستخدام احلاسب اآليلما مدى إملام العاملني باملكت - 2

 صحة العاملني وسالمتهم؟   ما تأثري االستخدام اخلاطئ ألجهزة املكتبة الرقمية عىل  - 3

 مدى أمان بيئة العمل بوحدات املكتبات الرقمية؟ ما   - 4

 حدود الدراسة 1/3

 تتمثل حدود الدراسة يف املجاالت التالية: 

تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة يف واقع السالمة والصحة املهنية للعاملني يف   املوضوعية: احلدود  -أ

   .وحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية 

مستوى وحدات املكتبات الرقمية بجامعات بنها  ىل طبقت هذه الدراسة ع واملكانية: احلدود النوعية-ب

 . (1) واملنوفية والسادات وطنطا واملنصورة

تغطي هذه الدراسة السالمة والصحة املهنية للعاملني يف وحدات املكتبة الرقمية موضوع    احلدود الزمنية:  -ج

 م. 2018  الدراسة حتى عام

 واتهامنهج الدراسة وأد 1/4

 أوال : املنهج 

اسة  در ىلإ لتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث عيل املنهج الوصفي امليداين، وهو املنهج الذي هيدف 

وحماولة معاجلة    ،وتدعيمها، والوقوف عند سلبياهتا   ،األوضاع املتعلقة بظاهرة معينة يف الوقت للتعرف عيل إجيابياهتا 

عتباره املنهج  ا ب (2003)عبد اهلادي، صالحها إلتقويمها و ، الالزمةهذه السلبيات ووضع اخلطط والربامج 

اسة واقع السالمة والصحة املهنية لوحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية والعاملني  م لدرئ واملال ،املناسب

ان كأداة أساسية جلمع البيانات حيث تم توجيه  أما عن أدوات مجع البيانات فقد اعتمدت الدراسة عيل االستبي  فيها.

 

 وقع اختيار هذه اجلامعات للمربرات التالية: -1

 .هنت ميكنة مكتباهتا أاجلامعات اإلقليمية التي  ىلهي أو -

 السهل التنقل بينها جلمع البيانات.قامة الباحث فكان من إهي اجلامعات اإلقليمية القريبة من حمل  -

نفصال العمل بجامعة املنصورة وجامعة املنوفية وفرعها جامعة السادات قبل ا حيث ،عمل الباحث يف معظم هذه اجلامعات -

 جامعة بنها حمل عمل الباحث وتربطه عالقات طيبة مع مجيع العاملني بتلك اجلامعات تسهل عملية مجع البيانات. باإلضافة إىل
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  ىل اعتامدها ع ىل إ باإلضافةع الدراسة االستبيان للعاملني يف وحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية جمتم

 املالحظة واملقابالت الشخصية لبعض العاملني يف وحدات املكتبات الرقمية. 

ء الدراسة:   ثانيا : خطوات إجرا

  ىل ومنها اشتقت األهداف، ووضعت التساؤالت، وع  ،املستخدم فقد تم حتديد مشكلة الدراسة  طبقًا للمنهج

 واستخالص نتائج الدراسة.  ،وتفريغ البيانات وحتليلها  ة، ستبانالا ىل أساسها تم جتميع البيانات باالعتامد ع

 مصطلحات الدراسة: 

ونقلها باستخدام أجهزة   ،ها ومعاجلتها مواد رقمية يتم ختزين ىل هي مكتبات حتتوى ع املكتبات الرقمية:

  آيل  حاسب  شبكة بواسطة املرتبطة عادة آليلب ااحلاس نظم من ٍ عدد مع  الرقمية املكتبة بنية شبكات رقمية وتعامل و

 ( 2008)بامفلح،    وتكون خدماهتا رقمية ختدم املستفيدين منها عن بعد. ، إلنرتنتا : مثل

وهو كيان تم استحداثة كأحد الوحدات التابعة ملركز اخلدمات اإللكرتونية واملعرفية    بات الرقمية: وحدة املكت

)املجلس األعيل     . 2006  للجامعات وترشف الوحدة عيل احتاد املكتبات اجلامعية املرصية منذ عام   األعىل باملجلس  

 ( 2008للجامعات ،  

ا وحدة املكتبة الرقمية باملجلس  وتتبع فني    ،امعةالوحدة بكل جتم إنشاء هذه    وحدة املكتبة الرقمية بكل جامعة:

واملكتبة الرقمية الحتاد املكتبات اجلامعية   ، وهدفها متابعة وتنفيذ مهام مرشوع ميكنة املكتبات  ، عيل للجامعاتألا

 . املرصية 

  ا ويشري إليها أيًض  ، ( 2003هيكل، ) ويعرف بأنه علم إدارة املخاطر والتحكم فيها.  السالمة والصحة املهنية: 

ت  ال بأنه العلم الذي يبحث يف كيفية الوقاية واحلامية لعنارص اإلنتاج املتمثلة يف العنرص البرشي واملواد واآل

 . ( 2015)مرجي،  املستخدمة يف اإلنتاج والبيئة. 

Ergonomics :  العوامل البرشية الذي هيتم بتصميم مكان العمل بحيث حيافظ  ندسة علم ه"ويعرف بأنه

 . "نتاجإلارتفاع روحهم املعنوية والزيادة يف ا ىل سالمة وصحة العاملني أثناء تأدية عملهم مما يؤثر ع ىل ع

ا  (وهي حالة طبية مؤملة يمكن أن تسبب أرضارً RSI) Repetitive Strain Injury)  صابات اإلجهاد املتكررةإ

ويستخدمون أجهزة احلاسب   ،خاصة األشخاص الذين يتعاملون  ،دين واملعصمني واألذرع والظهر والرقبة  الييف

 .(cambridge university, 1998)اآليل ولوحة املفاتيح 

حتياطية التي حتد من وقوع احلوادث  الهو جمموعة من اإلجراءات واخلدمات الوقائية وا األمن الصناعي: 

 ( 2013أمحد،  ( ابات واألمراض املهنية داخل املؤسسة.اإلص ومحاية األفراد من
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 الدراسات السابقة والمثيلة 1/5

السالمة والصحة املهنية  "تم مراجعة عدد من األدوات الببليوجرافية حلرص اإلنتاج الفكرى عن موضوع 

 وهى:  "للعاملني يف املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية 

 عات املرصية. اجلام فهرس احتاد مكتبات  - 1

 .Egypt knowledge bankقواعد بيانات بنك املعرفة املرصي  - 2

ته املختلفة  ابإصدار  دليل اإلنتاج الفكرى العربى ىف جمال املكتبات واملعلومات / حممد فتحى عبد اهلادى  -3

   .م( 2009-  2008)  ات م( إىل اإلصدار1976)حتى  ىلاألو  اتوهى من اإلصدار

م من خالل تصفح قاعدة  2016م حتى  2009صدر من إنتاج فكرى ىف الفرتة من    عة ما متاب  هذا باإلضافة إىل

للمكتبات واملعلومات،    العريباهلادى لإلنتاج الفكرى العربى ىف جمال املكتبات واملعلومات املتاحة عىل موقع االحتاد  

م، واملتاحة عىل الرابط   2018ىل عام  تها إ تغطي  يفوالتى تتشابك ىف تغطيتها مع بعض احللقات السابقة، إال أهنا متتد 

 http://www.arab-fli.org/index.php?page=43&link=92&sub=93 :التايل

 ومن هذه املراجعة لتلك األدوات الببليوجرافية تم حرص الدراسات التالية: 

 العربية   راسات الد   1/ 5/ 1

تناولت  ىف جمال املكتبات واملعلومات أن هناك دراسات سابقة تبني من مراجعة اإلنتاج الفكرى العريب 

تناولت الصحة والسالمة يف بيئة   التي (2000دراسة )الرسحيي، وملياين.  منهاالسالمة والصحة املهنية يف املكتبات 

فسالمة العاملني يف هذه املرافق   ،هتامم بهالربية منها وزيادة اوباألخص الع  ،ومراكز املعلومات ،العمل يف املكتبات

حيث قامت بدراسة بيئة العمل يف    ؛أو تفوق اخلدمات نفسها والعلميات يف تلك املرافق  ،ا بالدرجة نفسها مهمة جدً 

ت العالقة بني  ودرس ،ثري من املكتبات السعوديةلك ز بجدة يف دراسة حالة تقدم مثااًل مكتبة جامعة امللك عبد العزي

املامرسات والسياسات املتبعة يف مكتبة جامعة امللك عبد العزيز بجدة وبني صحة وسالمة العاملني هبا، وتوصلت  

 ا يف جمال االهتامم بصحة اإلنسان وسالمة البيئة املؤمتتة التي يعمل هبا  ا قوي  ا عربي  أن هناك غيابً  ىل إالدراسة 

حيث كانت املكتبة مؤسسة ومكان    ؛ فقد تناولت مبنى املكتبة الرقمية  ( 2001)الرسحيي و محبيشى،  أما دراسة  

وقد لعبت هذا الدور منذ أمد بعيد أثر بال شك عيل تصميم مبانيها    ،يقوم بدور احلفظ واسرتجاع مصادر املعلومات 

  ، ويف عامل املكتبات واملعلومات املتطور دائاًم  ،ه األدواروالتي تتبدل وتتطور بتطور هذ ، تقوم هبا ا لألدوار التي تبعً 

  ، حال مباين املكتبات يف زمن املكتبة الرقمية  ىل وحتاول الدراسة التعرف ع  ، مر العصور  ىل فمباين املكتبات تطورت ع

  ديثة عبًئا أضافت التقنية احلكتبة الرقمية، ولقد وتأثريها عيل تصميم مبنى امل ،والتطورات التكنولوحية احلديثة

http://www.arab-fli.org/index.php?page=43&link=92&sub=93
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حيث أصبح من الرضوري أن تقوم هذه املكتبات بتصميم بيئتها الداخلية بام   ؛ا عيل البيئة الداخلية للمكباتجديدً 

فعيل سبيل املثال أصبح من الرضوري التحكم يف الضوضاء   ، يساهم يف إمكانية استيعاب متطلبات هذه التقنية

 .اجها األجهزة حلرارة والتمديدات الكهربائية التي حتتودرجة ا 

فقد تناولت استخدام األرجونوميكا التطبيقية يف تطوير املكتبات األكاديمية   (2016)اهلادي، ولكن دراسة 

ودراسة العالقة بني خصائص العنرص   ، باجلامعات املرصية حيث استعرضت نشأة وتطور مفهوم األرجونوميكا 

وتأثريات تلك البيئة عيل صحة   ، تي يعمل فيها عرفته وقدراته ومهاراته وظروف العمل الالبرشي من حيث م

وحتقيق   ، وحتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني باملكتبات األكاديمية ، وسالمة وأمان وراحة ذلك العنرص البرشي

  والطالب. جودة اخلدمات املكتبية املقدمة للمستفيدين منها من أعضاء هيئة التدريس والباحثني

تناولت السالمة والصحة املهنية يف أعامل ختزين مصادر املعلومات حيث   فقد (2018)حامد، أما دراسة 

ومراكز املعلومات التي تؤثر عيل   ، التعرف عيل خماطر أعامل ختزين مصادر املعلومات باملكتبات ىل هدفت الدراسة إ

ا والتخطيط  والوقاية منه ، يم إجراءات التغلب عليها ثم تقو ، السالمة والصحة املهنية للعاملني باملكتبات

قائمة مراجعة   ىل ا ععتامدً ا ؛لإلجراءات الصحيحة حيال هذه املخاطر، وقد اتبعت الدراسة منهج دراسة احلالة 

   شملت خمتلف جوانب املوضوع وطبقت يف املكتبة املركزية اجلديدة بجامعة القاهرة كنموذج للمكتبات العربية. 

متعددة ألعامل ختزين مصادر املعلومات هتدد السالمة   عدة نتائج أبرزها وجود خماطر ىلإدراسة  وتوصلت ال

والصحة املهنية باملكتبة، وأوصت الدراسة بالعديد من األساليب العلمية والفردية واجلامعية للتغلب عيل هذه  

 املخاطر والوقاية منها.  

 الدراسات األجنبية 2/ 5/ 1

واستعراض   ،الستخدام احلاسب اآليل تناولت السالمة والصحة املهنية تيالدراسات ال هناك العديد من 

وعدم اتباع التعليامت   ،املخاطر التى يتعرض هلا العاملون نتيجة استخدام احلاسب اآليل لفرتات زمنية طويلة 

 رشادات لتقليل هذه املخاطر، ويمكن حرص هذه الدراسات السابقة فيام ييل: إلوا

جودة بيئة العمل يف خمتلف املنظامت الباكستانية    هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من  ( ishfaq, 2018دراسة )

جريت هذه الدراسة عيل مائتني ومخسة  أو، ونوعية حياة مستخدمي الكمبيوتر الذين يعملون يف هذه املنظامت

  ، بمعظم مهام وظائفهم عىل الكمبيوتر  وثالثني مستخدًما للكمبيوتر )فقط أولئك املوظفون الذين اضطروا إىل القيام

 . ونوعية أعامهلم   ، غطي أسئلة حول بيئة العملت  تيال  ةاناالستب يوتر املحمول ، ويف مكاتبهم( عن طريق ملء  أو الكمب



 ...  يف املكتبات الرقمية باجلامعات املرصيةللعاملني  السالمة والصحة املهنية 192

 

وكانت نوعية احلياة )الصحة  ،  وكشفت نتائج الدراسة أن بيئة العمل يف تلك املنظامت كانت سيئة وغري مالئمة

 الذين لدهيم بيئة مرحية.  للموظفني( للمشاركني ضعيفة بالنسبة للموظفني  البدنية والعقلية

والعظام ألمناء   ، وتقليل أعراض العضالت  ،فقد تناولت املخاطر الصحية  ( ,2015Yuanدراسة ) أما 

حيث أجريت جمموعة متنوعة    ؛املكتبات يف املكتبة الرئيسية ملقاطعة باتون روج الرشقية بالواليات املتحدة األمريكية

وأشارت نتائج اختبارات معرفة بيئة العمل قبل   ، واختبارات بيئة العملمن األنشطة البحثية بام يف ذلك تدريب 

أن   ةفهم أمناء املكتبات ملبادئ بيئة العمل، وقد أظهرت استجابات االستبانحتسن كبري يف  ىل التدريب وبعده إ

لكمبيوتر مع حتديد  ا يف تقييم األعراض العضلية اهليكلية من أثر استخدام حمطات عمل اجيابي  إا التدريب أثر تأثريً 

ورة عمل دراسات  رض ىلوأشارت نتائج الدراسة إ  ،األخطار الناجتة عن سوء استخدام حمطات عمل الكمبيوتر 

مستقبلية طويلة األجل عن بيئة العمل التشاركية للحد من إصابات العضالت والعظام واإلضطرابات ألمناء  

 املكتبات. 

املشكالت الصحية بني املتخصصني يف املكتبات الذين يعملون    (pillai & jayalatha, 2016)دراسة    وحتلل

الدراسة عن أن العديد منهم   وكشفت  ،( University of Kerala) باهلندال مبيوتر يف جامعة كريامع أجهزة الك

الصدمات،    العظمي   - اهلضمي  أو اضطرابات اجلهاز    ، املهنيةضطرابات  متالزمة اال  :يعانون من مشاكل صحية مثل 

بسبب االستعامل لفرتة   ؛آالم يف العضالت وغريها ووفقدان الرتكيز، والتهيج، والدوخة بسبب التعب النفيس، 

   .املالئمةجهزة الكمبيوتر وبيئة العمل غري ألطويلة  

بعض  وال ،يقوم عدد صغري فقط من موظفي اجلامعة باستشارة الطبيب بشكل دوريوكشفت الدراسة أنه 

لتحسني املعدات   ؛ ختتتم الورقة بمقرتحات، واولون احلصول عىل العالج املناسب للمشاكل الصحيةاآلخر ال حي

 يف املكتبات الرقمية.   وبيئة العمل

أكدت أن العديد من األشخاص يقضون النسبة األكرب من  ( Workineh, Yamaura, 2015) أما دراسة 

أنواع األعامل تتطلب وقًتا  بعض    ن إوحيث  ،  لعمل املختلفةديد من جماالت ايوم عملهم عىل أجهزة الكمبيوتر يف الع

ألن العمل   ؛وبالتايل جيب أن تكون حمطة عمل الكمبيوتر مرحية هلم  ،للعمل عىل أجهزة الكمبيوتر  اومستمر   ، طوياًل 

ة حمطة عمل  ولزيادة راح  ، ملدة طويلة يف نفس وضع اجللوس يمكن أن يؤدي إىل إصابات اإلجهاد املتكررة

وتم  ، الل تطبيق مبادئ اهلندسة البرشيةالكمبيوتر، تم اقرتاح حمطة عمل قادرة عىل العمل بمواقع متعددة من خ

حيث تم دراسة تأثري وضعية   ؛ تطوير حمطة عمل كمبيوتر مرحية تتمثل يف املقعد ، واملسند اخللفي ، ومسند القدمني

م حمطة عمل الكمبيوتر املتطورة املرحية، واستخدمت أساليب التقييم  تخدم باستخداالعمل املتعددة عىل راحة املس
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من خالل تقييم مقياس الراحة يف    ة الذايت لتقييم الراحة يف مواقف العمل املتعددة، وأجاب أفراد العينة عىل االستبان

 . حمطة العمل ألجزاء اجلسم الرئيسة بناًء عىل مشاعرهم يف كل موضع عمل

حص املخاطر الصحية التي يواجهها العاملون يف املكتبات النيجريية  بف (Uwaifo,2007)دراسة  قامت  بينام

وكشفت الدراسة عن أن املخاطر الصحية املتصورة يمكن التنبؤ هبا بسهولة عند   ، عند استخدام احلاسب اآليل

ر الصحية التي تم  عة من املخاطالرغم من وجود جمموعة واس ىل استخدام العاملني يف املكتبات للحاسب اآليل ع

وهذا    ،واحلواسيب اآللية   ،حتديدها يف املكتبات إال أن ذلك ال يردع الناس بشكل كبري عن استخدام نظم املعلومات

وتقدم الدراسة رؤى جديدة  ،  م اليدويةالفوائد اهلائلة التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات عند مقارنتها بالنظ  ىليرجع إ

 . املعلومات من قبل أمناء املكتبات يف اجلامعات النيجريية  ام تكنولوجيا يف جمال استخد

لتصميم   ؛أن أمان بيئة العمل هو تطبيق املعلومات العلمية املتعلقة بالبرش (Ghauri, 2005دراسة )وتؤكد 

تطبيق اخلصائص البرشية عىل تصميم بيئات العمل    ىلحيث هتدف الدراسة إ   ؛ األشياء واألنظمة لالستخدام البرشي

ن افتقار بيئة عمل ملقومات السالمة  أو ،  العملاملشاكل الصحية لألشخاص يفاملعتمدة عىل الكمبيوتر للحد من 

والصحة املهنية له تداعيات خطرية عىل املستخدمني النهائيني، وتتناول الدراسة اآلثار املرتتبة لبيئة العمل عىل  

فني العاملني يف بيئة حاسوبية يف باكستان، وتأثريات بيئة العمل عىل إنتاجية املوظفني ومعنوياهتم ودراسة  املوظ

وتسليط الضوء عىل املشكالت التي تنشأ   ، إنتاجية املوظفني ورفع معنوياهتمالعوامل املرحية التي تؤدي إىل زيادة 

 . ا ظمة وبيئات حاسوبية مصممة هندسي  بسبب عدم وجود أن

أن ظهور تكنولوجيا الكمبيوتر أدى إىل مزيد من املرونة وزيادة   (Attaran, Wargo,1999)وترى دراسة 

وجفاف العني،   ، الم العضالتآ : ولكن نتج عنها جمموعة من املشاكل الصحية مثل ،للعاملني يف املكاتب الكفاءة 

 .  عدم كفاية تصميم مكان العمل  واضطرابات الصدمات الرتاكمية، وإصابات اإلجهاد املتكررة النامجة عن

سة البرشية عىل تصميم مكان  وناقشت الدراسة العوامل املختلفة التي تشكل حالة قوية لتطبيق مبادئ اهلند

وحصلت   ، وتقدم دراسة حالة لرشكات تأمني املزارع احلكومية التي قامت الرشكة بتطبيق مبادئها املرحية ، العمل

 . عىل مكافآت كبرية

 الدراسات:  ىل التعليق ع

  ، ن جهةالصحة املهنية للعاملني يف املكتبات موومثيلة تناولت السالمة    ،( دراسات سابقة10تم حرص عدد ) 

 ييل:   فقد جاءت الدرسات كام ، الستخدام احلاسب اآليل من جهة أخرى   ؛واملخاطر الصحية

ة الستخدام احلاسب اآليل يف  ثالث درسات عربية منها دراسة سابقة تناولت السالمة والصحة املهني أوًلا:

   .تلف حيث تعد دراسة قديمة وجمتمع دراسة خم ؛ م2000مكتبة جامعة امللك عبد العزيز عام 

http://08104ojd0.1106.y.https.ieeexplore.ieee.org.mplbci.ekb.eg/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22M.%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Ghauri%22&newsearch=true
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أو يف   ، ن فتناولتا السالمة والصحة املهنية للعاملني يف املكتبات سواء لتطوير املكتباتا ن األخرييا أما الدراست

 أعامل التخزين 

ستخدام  ال  ؛ ن منها املخاطر الصحيةا ( دراسات تناولت دراست6األجنبية فقد بلغ عددها ) أما الدراسات    ثانيا:

متت عن املكتبات يف مقاطعة باتون يف الواليات املتحدة   وىلألا ؛ ةيت الدراساحلاسب اآليل للعاملني يف املكتبا 

أما باقي الدراسات فتناولت املخاطر الصحية الستخدام احلاسب اآليل    ، واألخرى يف املكتبات النيجريية   ، األمريكية

 يف املكاتب واهليئات احلكومية. 

 ما أفادت به الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 

 . بناء اإلطار النظري اخلاص بالدراسة - 1

   .اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة  - 2

 بناء أدوات الدراسة.  - 3

 تائج وحتليلها. تفسري الن - 4

 القسم الثاني : االطار النظري للدراسة

 تمهيد 2/0

جتامعي ألي  الاقتصادي وال من قطاعات العمل يف خمتلف نواحي النشاط ا  ا ا عريًض متثل القوى العاملة قطاعً 

لوب  لذلك اجتهت اجلهود نحو دراسة املشاكل املتعلقة بصحتهم، من خالل دراسة السالمة والصحة املهنية بأس  ؛بلد

علمي ملنع احلوادث، واإلصابات املهنية عن طريق تأمني املخاطر واألرضار التي قد تكتنف بيئة العمل، والوقاية  

لتحقيق    ؛ووضع اخلطط والربامج   كل أساليب السالمة والصحة املهنية،من   من األخطار التي تعد اهلدف األسايس

وحوادث مهنية من    ، من إصابات  أو خطة للسالمة والصحة املهنية بقدر ما متنع   ، ويقاس كفاءة أي برنامج  ذلك، بل 

 ( 1993)عبد اجلواد،   منة. آلخالل اإلجراءات الوقائية التي تقدمها للعاملني، ومن خالل توفري ظروف العمل ا

 مفهوم الصحة والسالمة المهنية 2/1

جمموعة من املبادئ والقواعد التي بمقتضاها يتم محاية املوارد البرشية  " ة بأهنا تعرف الصحة والسالمة املهني

جية أو النفسية، وذلك  اختالف نوعياهتم، وطبيعة أعامهلم من أخطار املهن التي يزاولوهنا، سواء املادية الفسيولو   ىل ع

التي   عدد احلوادث واإلصاباتومحاية مناسب يمكن بواسطته تقليل  ،منآمن خالل وضع وتنفيذ ومتابعة برنامج 

يتعرض هلا العاملون يف مكان العمل، أو منع حدوثها أثناء تأديتهم ألعامهلم، من خالل دراسة كل عمل وحتليله،  

 ( 2003)العقييل،    "وتوفري الوسائل التي متكن من محايته ،رض هلا الفرد اإلصابات التي يتع  ملعرفة املخاطر أو
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محاية خمتلف فئات العمل، من التأثريات الصحية اخلطرة   ىل نظام هيدف إ"بأهنا  ( 2003)العقايلة، ويعرفها 

أو رشوطه من خالل معاجلة   ،أو بيئته  ، جم عن املخاطر املرتبطة بالعملوالتي يمكن أن تن ، الفورية، واملستقبلية

هذه املخاطر، وحتسني بيئة العمل ورشوطها بشكل يوفر متتع العاملني    ىل العوامل البيئية والتقنية والشخصية املؤدية إ

 . "جتامعية ونفسية مناسبة ا الدائم بصحة بدنية وعقلية و

امرسة عدد من األنشطة التي من شأهنا محاية العنرص  املكون الذي يعنى بم" أهنا  (2009لضمور، )اويرى 

وإصابات العمل من خالل توفري الظروف املادية والنفسية املناسبة   ، البرشي يف املؤسسات من التعرض حلوادث

 للعاملني، ألداء أعامهلم بإنتاجية عالية. 

حيث يرى أن السالمة والصحة املهنية هلا   ؛ هلا  اا واحدً مفهومً  ان حيدد ال  ( 2017)اجلبوري و إبراهيم،  إال أن 

سسة، لكن جتتمع يف قاسم مشرتك واحد  ؤعمل امل  لطبيعة  ا بعضها البعض يف بعض اجلوانب تبعً عدة مفاهيم ختتلف  

 "العاملني وممتلكات املؤسسة ىل ظ عمنة حتافآ و ، بع لتوفري بيئة عمل سليمةإجراءات ُتتَّ "وهو أهنا 

 أهداف برامج الصحة والسالمة المهنية2/2

 تعود أمهية السالمة والصحة املهنية يف حتقيقها ملجموعة من األهداف اآلتية: 

تنبع أمهية العملية اإلدارية لبيئات العمل املختلفة يف جتنب كثري من املشكالت   تقليل تكاليف العمل:  - 1

 من التكاليف املادية واملعنوية.  ا ؤسسة كثريً اض الصحية والنفسية، التي تكلف املكاحلوادث واألمر

أثناء تأدية أعامهلم،    يف  من للعاملنيآلحيث تقع عيل مسئولية اإلدارة توفري املكان ا  توفري بيئة عمل صحية:   - 2

 بيئات العمل.   دِ قُ عَ وتَ  ،بل تزداد هذه املسئولية مع تزايد التطور التكنولوجي 

 من خالل توفري األجهزة واملعدات الواقية.  توفري نظام العمل املناسب: - 3

ر العاملني  مشاع النامجة عن احلوادث واألمراض املهنية التي متتد آثارها إىل التقليل من اآلثار النفسية:  - 4

 باملؤسسة. 

ن للعاملني من قبل اإلدارة  ن توفري احلامية واألمإ حيث تدعيم العالقات اإلنسانية بني اإلدارة والعاملني:   - 5

 وينمى شعور التعاون بينهم وبني إدارهتم. ، يشعرهم بأمهيتهم

)سامل،    تقطاب األفراد األكفاء.للمنظمة جتاه املنافسني مما ينتج عنه اسختلق اإلدارة اجليدة السمعة اجليدة:  - 6

2009 ) . 

لولة دون إصابتهم باحلوادث  يواحل ، تنتج عن خماطر بيئة العمل التى صابات: إلمحاية األفراد من ا - 7

 واألمراض املهنية. 
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أو الفقد نتيجة   ،التلف وما هبا من أجهزة ومعدات سواء من املحافظة عيل مقومات املادية للمؤسسات:  - 8

 احلوادث. 

)منظمة   ؤسسات.توفري وتنفيذ كل رشوط السالمة والصحة املهنية كمنهج عميل متبع بامل ىل العمل ع - 9

 ( 2016العمل الدولية،  

اإلصابات  محاية القوى البرشية من خماطر بيئة العمل ووقايتهم من  ىلوهتدف السالمة والصحة املهنية إ

 . لتحقيق ذلك ؛باحلوادث واألمراض املهنية من خالل وضع اخلطط والربامج

 المخاطر وإصابات العمل2/3

وتطور اخلدمات   ، ا لتكنولوجيا املعلومات ساعد عيل تطور احلياة بصفة عامةا كبريً عامل اليوم تطورً يشهد ال

والتمتع    ،ومحاية نفسه من أخطارها   ،اإلنسان معرفتها   ىل ينبغى عإال أنه نتج عنه الكثري من األخطار التي    بصفة خاصة

أو اإلمهال ولو   ، ألن عدم االهتامم ؛ صابةإلا بام منحه اهلل من صحة وعافية وسالمة أعضائه بل يقى نفسه من 

 للحظات قليلة جتعله يتأمل لفرتات طويلة. 

 إصابات العمل 2/3/1

وقد نص قانون التأمني   ،ة القوى العاملة من إصابات العمل محاي ىل هتدف خطط السالمة والصحة املهنية إ

ويمكن    ، غري الطبيعية  ناجتة عن بيئات العمل حتديد إصابات العمل ال  ىل ع  1975( لسنة  79االجتامعي املرصي رقم ) 

 حرصها يف البنود التالية: 

   . : اإلصابة بأحد األمراض املهنيةأوًلا  -

 . أو بسببه ، اء تأدية العملأثنيف صابة نتيجة حادث وقع إل: ااثانيا  -

 صابة الناجتة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إل: اثااثال -

يقع للمؤمن عليه، خالل فرتة ذهابه ملبارشة عمله أو العودة   : اإلصابة الناجتة عن كل حادثارابعا  -

)منظمة العمل    منه، برشط أن يكون الذهاب أو العودة دون ختلف أن انحراف عن الطريق الطبيعى. 

 . (2016الدولية، 

 أنواع المخاطر 2/3/2

 طبيعية من حيث درجات احلرارة واملاكينات  تعترب أماكن العمل من ورش ومصانع وخمتربات بيئات غري 

ىل  تؤدي إواألجهزة احلساسة والتفاعالت الرسيعة واألشعة الضارة وغريها، من أهم خماطر بيئة العمل التي 

 حتدث للعامل.  تياإلصابات والوفيات ال

 : ىل ويمكن تصنيف خماطر بيئات العمل إ
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 : املخاطر الفيزيائية أوال  

صحة القوى العاملة مثل احلرارة الزائدة   ىل البيئية غري املالئمة التي تؤثر بالسلب ع ويقصد هبا تلك املخاطر

احلد الذي يؤثر عيل   ىلمما يعرضهم ملخاطر عديدة والربودة و الرطوبة الزائدة إ  عن احلد الذي ال يتحمله العامل

  ، وظائفه احليوية  ىل وبالتايل تؤثر ع  ،عصبية   ا وآالمً   ،تنفسية وروماتزمية   ا وقد ينتج عنهام أمراًض   ،اإلنسان يف بيئة عمله 

 يؤثر عيل سالمة البرص    الذي عن املعدل املطلوب  أو ضعفها   ،اإلضاءة سواء شدهتا  ؛ا من املخاطر الفيزيائية وأيًض 

 ا: املخاطر اهلندسية ثاني  

حيث   ؛ هرباءهي املخاطر التي تتعلق بأخطار اتصال العامل مع املعدات و األجهزة واألدوات مثل خماطر الك

وعيل الرغم من فوائدها العظيمة إال أن   ،وال يمكن االستغناء عنها  ، حركةتعد أهم مصادر الطاقة والقوى امل

ي هتاون يف احتياطات األمان والسالمة اخلاصة  أن إ حيث  ؛ نسان واملوادإلا عيل ااستعامهلا اخلاطئ يصبح خطرً 

أي كل ما يتعرض له العامل يف مكان العمل   ؛اطر امليكانيكيةا املخوأيًض  ،حوادث جسيمة  ىلبالكهرباء قد يؤدي إ 

وهي األصوات    ،ا خماطر الضوضاءوأيًض   ، أثناء احلركةيف  بني جسم صلب  ومن االصطدام أو االحتكاك بني جسمه  

ضعف   املدى البعيد من ىل وما حتدثه هلم ع ،نشاط العامل ىل والتي تكون يف بيئة العمل حيث تؤثر ع ،العالية املتنافرة

 أو ربام الصمم الكامل.  ،وة السمع تدرجيي يف ق 

 الت آل : ا اثالث  

واستهتار   ، إما عن جهل أو ثقة زائدة أو عن إمهال  ، قد يستهني كثري من الناس بأخطار األجهزة واآلالت 

امل  خطار ملعظم األجهزة واآلالت قد ال يظهر تأثريها عيل العأ  عيل خالف ذلك حيث توجد  ولكن الواقع يدل دائاًم 

 . مرور فرتة طويلة من الزمنإال بعد 

 ا: العنرص البرشي رابع  

أو انعدام   ، إن عدم اتباع تعليامت السالمة والصحة املهنية من مسببات األخطار سواء كان عن قلة التدريب

  ري ومن هنا شاعت احذر خطأ الغ ، خرين أبرياء آ ىل وقد يصل إ  ، ا واالستهتار واجلهل الذي قد يرضه شخصي   ، اخلربة

 . ( 2013)أمحد س.،  

 مباني المكتبات الرقمية 2/4

ويتوقف عليه حتقيق أهدافها    ، وأنشطة املكتبات   ، تعترب مباين املكتبات بمثابة حجر األساس يف نجاح خدمات 

بناء   صة أن تكاليفمدى توافق مبانيها ملعايري املساحة والتجهيزات الالزمة خا  ىل الثقافية والبحثية وغريها وع 
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لتزام املعايري  ا  وبالتايل فإن احلكمة تقتيض   ،املكتبات أصبح حيتاج أموال كبرية )مباين، جتهيزات، معدات ، ...أخرى( 

  لتحقيق أقىص استفادة ممكنة.  ؛لتزامها برشوط السالمة من أجل املحافظة عيل العامل البرشي ا و ،يف بناء املكتبات

 ( 2014السبتى و احلواطي،  )ابن 

والتصميم الستيعاب طرفيات   ،ا عمليات التخطيطأثر دخول التقنية احلديثة عيل أعامل املكتبات وأيًض 

وقد فرضت التقنيات احلديثة عيل املكتبات تغيري تصميم مكاتب   ،وزيادة أعداد احلاسبات الشخصية  ،الفهارس

رضارها  أ لتقليل    ؛خيل للمكتبة الرقمية والتحكم يف املناطق املحيطة باألجهزةالدا  التصميم   ىل وع  ،املوظفني يف املكتبة

 .( 2001)الرسحيي و محبيشى، املتوقعة بحيث تكون أكثر مالئمة لصحة العاملني وسالمتهم  

 تأثري التكنولوجيات احلديثة عىل املكتبات الرقمية   1/ 4/ 2

مثل  ألستغالل ا، وهذا من خالل اال الرقمية عن مباين املكتبات التقليدية يف التصميم كتباتختتلف مباين امل

جتهيزات إضاءة يمكن التحكم فيها   ىل ملختلف التجهيزات واملعدات ، وحتتاج البيئة الداخلية للمكتبات الرقمية إ

  دِ عْ وبُ  ، التجهيزات اإللكرتونية درجة حرارة ىل وجتهيزات التحكم يف درجة احلرارة من خالل التكييف للحفاظ ع

وأنظمة حتكم من خالل احلامية من احلريق وسالمة   ، املكتبة الرقمية عن مصادر الضوضاء الداخلية واخلارجية

 . ( 2018)بوقشيبة و زهري،    سالمة التجهيزات املادية والعاملني. ىل للحفاظ ع ؛ املداخل املخارج

عة من االعتبارات التي جيب مراعتها عند تصميم وبناء املكتبات الرقمية بحيث تستوعب  وتوجد جممو

اعتبارات   ىلضافة إإلبلية با التجهيزات املادية من خالل مرونة املساحة الستيعاب التقنيات واالحتياجات املستق

عتبارات أمنية تكفل توفري  وا ، كاإلضاءة والتهوية والتكييف وغري ذلك ؛خاصة بالتصميم الداخيل وبيئة العمل 

 . ( 2010)خرض،    أنظمة أمن وسالمة .

 استخدام الحاسب اآللي في المكتبات 2/5

اآللة   Black Pascal خرتع بالك باسكالام عندما 1642عام  إىليرجع تاريخ بدايات أجهزة احلاسب اآليل 

 IBM Personalهبا بعد ذلك عدد من اخلرباء ظهر أول حاسب آيل ومع سلسلة من التطورات التي قام  ،احلاسبة

Computer  حتى ظهرت أجهزة احلاسب   ؛ وُأجريت عليه جمموعة من التطورات التدرجيية ، م1981يف عام

ومن ذلك احلني تم تطوير احلاسبات اآللية من حيث الرسعة والقوة واملعاجلة    ، 1984عام    PCsالشخصية الصغرية  

ل خدمة  نه تم استبداأحتى  ؛وأنظمة التشغيل والربامج التطبيقية برسعة كبرية وبتكلفة معقولة  ،والواجهات 

الكمبيوتر الشخيص بدل كل اآلالت الكاتبة، ولقد تزايد استخدام احلاسب اآليل الشخيص بشكل كبري لدرجة أن  
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 ,Mvungi) أنشطة حياهتم اليومية املاليني من الناس يف مجيع أنحاء العامل ال يستطيعون االستغناء عنه يف مجيع 

Mcharo,, Mmbuji, Mgonja,, & Kitua, 2008) 

ومنها املكتبات ومراكز املعلومات التي اجتهت   ؛ ستخدم احلاسب اآليل يف مجيع املؤسسات واملصالحابالتايل 

ي حقق هلا فوائد كبرية عادت عيل املستفيدين  استخدامه يف ميكنة العمل وتقديم اخلدمات للمستفيدين الذ نحو

ع مصادر املعلومات املحوسبة املجال لالستفادة من قواعد وبنوك  وعيل املكتبات نفسها حيث فتح التعامل م

  بل أصبح ، ( 2005)اجلثعمي،  املعلومات. ووساعد عيل ذلك التطور يف تكنولوجيا االتصاالت  ، املعلومات

ستغناء عنه يف ظل تطور  االاحلاسب اآليل أحد الركائز األساسية يف املكتبات ومراكز املعلومات التي ال يمكن 

إذ يقدم فوائد كبرية للمكتبات يف استحداث خدمات كثرية للمستفيدين،   ؛املكتبات الرقمية وشبكات اإلنرتنت

ويف بيئات غري مالئمة   ، ويلة بشكل غري مناسبورغم كل هذه الفوائد إال أن استخدام احلاسب اآليل لفرتات ط

 كثرية للعاملني.  الستخدام احلاسب اآليل يسبب مشاكل صحية

 احلاسب اآليل املشاكل الصحية املحتملة املرتبطة باستخدام  1/ 5/ 2

 ترتبط أربع قضايا صحية حمتملة نتيجة استخدام احلاسب اآليل هي: 

   .ابةأو اإلص ، األمل أو ، عدم الراحة اجلسدية - 1

 . عدم الراحة البرصية - 2

 . الضغط العصبي - 3

 . التعب واإلعياء  - 4

   بعضها البعض ىل هذه املشاكل األربعة الستخدام احلاسب اآليل عوقد تؤثر 

 : عدم الراحة اجلسدية: أوال  

 .قد تتطور جمموعة من احلاالت الفيزيائية أو تزداد سوًءا من خالل العمل والتعامل مع أجهزة احلاسب اآليل

الضامة واألوتار واألربطة   املشاكل التي قد تؤثر عىل العضالت، واألنسجة "الظروف الفيزيائية"ويقصد بـ 

 .األعصاب واجللدوواملفاصل، واهلياكل العظمية ، وإمدادات الدم ،  

يعملون    أو الظهر، سواء كانوا  ،أو الرقبة   ، وإذ يعاين العديد من األشخاص من الشعور بأمل يف األطراف العلوية

أثناء العمل  يف أو وضعيات اجلسم املعتمدة  ، ومع ذلك، فإن بداية األعراض واحلركات ، مع أجهزة الكمبيوتر أم ال

 عىل أجهزة الكمبيوتر ترتبط يف كثري من األحيان بمجموعة من األعراض يمكن حرصها فيام ييل : 
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 . إعياءو آالم وتعب   -

 . آالم العضالت  -

 . تيبس املفاصل  -

   .عور باللسع الش -

 .تنميل ضعف ـ  -

ويف بعض األحيان، جيد مستخدمو احلاسب اآليل أن هذه األنواع من األعراض تزداد سوًءا خالل اليوم أو  

لكن املهم أنه بمجرد ظهور تلك األعراض جيب عيل مستخدمي احلاسب اآليل   األسبوع ، وعىل األقل يف البداية ،

وعادة ما تؤدي هذه التعليامت الصغرية التي يتم اتباعها    ،لتعامل مع احلاسب اآليلة والصحة املهنية يف ااتباع السالم 

، بل يستحب اتباع  انع حدوث مشكالت صحية أكثر تعقيدً ومت ، يف أول مؤرشات عدم الراحة إىل أفضل النتائج

 ة خري من العالج. ألن الوقاي  ؛ تعليامت السالمة والصحة املهنية قبل ظهور هذه األعراض

 عدم راحة العني   : اثاني  

وإن كان البرص يتدهور بشكل    ، عدم راحة العني هي مشكلة صحية شائعة يواجهها مستخدمو احلاسب اآليل

للمشاكل البرصية التي تظهر عند استخدام أجهزة   ومع ذلك، فإن الناس غري مدركني، طبيعي مع التقدم يف السن

وتشمل   ، وهج مبارشة عيل الرؤية البرصية للمستخدمنيأشعة الشاشة واإلضاءة وال احلاسب اآليل، حيث تؤثر 

 عراض العني من تأثري استخدام احلاسب اآليل فيام ييل: أ

 . وامحرار العني  التهاب العني -

 . وجفاف العني  دموع العني  -

 .(Labour, 2010)صداع وعدم وضوح الرؤية   -

رتبطة بالعني هي واحدة من أكثر املشكالت الصحية شيوًعا بني  وقد أظهرت الدراسات أن األعراض امل 

 .(Blehm& Vishnu& Khattak, 2005)مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 

 الرقمية مشروعات المكتبات 4/ 2

طبيعة املصادر  سلوب الرقمنة األكثر موائمة مع أتنطوي مرشوعات رقمنة مصادر املعلومات عيل اختيار 

تطبيق نظام إلدارة املجموعات الرقمية والتجهيزات والتقنيات الالزمة لعمليات   إىلافة ضإلاملراد رقمنتها با 

املكتبة الرقمية   إىلومن أهم تلك املرشوعات مرشوع تقنيات الوصول  ، واستخدام النصوص اإللكرتونية ،الرقمنة 

(PABN )Postes d’acces a la bibliotheque numerique حيث وفرت ما   ؛ لوطنيةاخلاص باملكتبة الفرنسية ا
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ا مرشوع رقمنة الصور  خمرجات املرشوع ، وأيًض إىل يمكن من خالهلا الوصل  ا آلي   ا حاسبً  ا( جهازً 80من )  بيقر 

إىل  ضافة إلبا  ،ألف( صورة 300وذلك هبدف رقمنة ما يقرب من )  ،الثابتة املتاحة يف املكتبة الوطنية الفرنسية 

)أمحد،    وغريها من املرشوعات. ، ر املعلومات باملكتبة الوطنية الكنديةمثل مرشوع رقمنة مصاد  ؛مرشوعات أخري 

2007 ) . 

وكان من   ، الصعيد املرصي كان مرشوع احتاد املكتبات اجلامعية املرصية باملجلس األعيل للجامعات ىل وع

رقمنة   إىل افة ببليوجرافية باإلض ة مليون( تسجيل 2) نتاج الفهرس املوحد للجامعات املرصية ما يقرب من إنتائجه 

( دورية  198النظام الفرعي إلدارة املحتوى الرقمي ورقمنة عدد )    ىل تاحتها عإو  ؛ ( رسالة جامعية  222319عدد ) 

نجاز تم بمجهود بسواعد العاملني يف املكتبات الرقمية يف فرتة  إلحملية التي تصدرها اجلامعات املرصية كل هذا ا

 . ( 2007  ية قصرية. )املجلس األعيل للجامعات،زمن

حيث يمكن أن تكون العمليات اليدوية يف    ؛من أجل تقديم خدمات أكثر فعاليةوقامت كل هذه املرشوعات  

بحيث   ،ا كبرية حلوسبة خدماهتا فيدين، لذلك تبذل املكتبات جهودً املكتبة مرهقة وحمبطة لكل من املوظفني واملست

والبد أن يدرك   ، لتحسني خدمات املكتبات ؛ا اجلديدةجتعل العاملني يف املكتبات متحمسني للعمل مع التكنولوجي 

بشكل مريح   نظام القائم عيل الكمبيوتر مصماًم ستخدام عندما يكون الالكتبات أن األنظمة سهلة االعاملون يف امل

 وهذه امليزات هي: 

 . شاشة ولوحة مفاتيح قابلتان للحركة -

 . ونظم وبرامج مناسبة  -

 . وهتوية جيدة -

   . ت قابلة للتعديلوكرايس وطاوال -

 . وحركة انسابية يف املكتبة  -

 . ملناسبةختطيط اإلضاة ا -

   . للمكتبة مبنى واسع  -

عىل موظفي املكتبة خاصة يف ظل تزايد    ااستخدام املكتبات الرقمية خطريً   يف غياب هذه االعتبارات ، قد يبدو

 .(uwaifo, 2008)  مرشوعات الرقمنة باملكتبات وخاصة اجلامعية 
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 اجلامعية املرصية مرشوع ميكنة املكتبات    1/ 4/ 2

وضعت وزارة التعليم العايل والدولة للبحث العلمي يف مرص ضمن أولوياهتا العاجلة تطوير واستخدام  

ث العلمي،  تقنيات املعلومات واالتصاالت لرفع القدرة التعليمية والبحثية واإلدارية ملنظومة التعليم العايل والبح

املحتوى الرقمي، ورفع قدرات ومهارات اجلهاز األكاديمي  ويتطلب ذلك االستفادة من مصادر املعلومات و

والبحث العلمي يف التعامل مع تقنيات املعلومات واالتصاالت والوسائط   ، واإلداري يف مؤسسات التعليم العايل

 املتعددة. 

نظم  لتطوير    ؛مرشوعات تطوير التعليم العايل بتمويل مرشوع  ا لتلك اإلسرتاتيجية، قامت وحدة إدارة وتنفيذً 

، ICTP ( information & communication technology project)وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل 

وذلك هبدف إتاحة املعلومات اإللكرتونية من خالل شبكات معلومات اجلامعة بشكل مبارش ورسيع، واستحداث  

املجتمع اجلامعي للتعامل معها من خالل   وهتيئة  ية جديدة وحتقيق امليكنة املتكاملة لإلدارة اجلامعية، أنامط تعليم

 ( 2013)املجلس األعيل للجامعات، وحدة إدارة املرشوعات،   التدريب املوجه واملستمر 

 ة هي: مخسة حماور رئيس  إىل ICTPوقد تم تقسيم حماور العمل بمرشوع 

 املعلومات. حمور البنية األساسية لشبكات  -

 . حمور نظم املعلومات اإلدارية -

 حمور التعليم اإللكرتوين.  -

 . حمور ميكنة املكتبات واملكتبة الرقمية -

 حمور التدريب عيل تكنولوجيا املعلومات.  -

للجامعات   ىل لس األعمستوى مركزي باملج ىل وتم متويل تلك املرشوعات بام تتامش مع تلك املحاور ع 

)املجلس األعيل للجامعات،   ا ( مرشوعً 88ت املمولة ) حيث أصبح عدد املرشوعا  ؛اجلامعات  ى والثاين عيل مستو

 ( 2013وحدة إدارة املرشوعات،  

)املجلس األعيل   .Digital Libraryومن بني املرشوعات التي تم متويلها مرشوعات املكتبات الرقمية 

والذي يضم جمموعة من األنشطة واملرشوعات يمكن ختلصيها فيام   ( 2013للجامعات، وحدة إدارة املرشوعات، 

 ييل: 

 واحتاد مكتبات اجلامعات املرصية.   ،امعاتجلل ىل مرشوع إنشاء وحدة املكتبة الرقمية باملجلس األع - 1

 ات املرصية. مرشوعات ميكنة مكتبات اجلامع - 2
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 . ع الرقمي للرسائل اجلامعية املرصية مرشوع املستود - 3

 .مرشوع تطوير نظام املستقبل للمكتبات بجامعة املنصورة  - 4

 . مرشوع النرش اإللكرتوين للدوريات التى تصدرها كليات اجلامعات املرصية  - 5

 أهداف مرشوع ميكنة املكتبات واملكتبة الرقمية:   1/1/ 4/ 2

بناء مرفق ببليوجرايف ملكتبات اجلامعات املرصية عن طريق    إىل ة املكتبات واملكتبة الرقمية  هدف مرشوع ميكن 

والربط بني هذه املكتبات من خالل شبكة اجلامعات املرصية، للمساعدة   ،ميكنة إجراءات العمل يف تلك املكتبات

قتينات والعلميات والتوحيد يف املكونات  التكرار غري املرغوب يف امل   ىل والقضاء ع  ،يف تعظيم االستفادة من خدماهتا 

ام يف مجيع املكتبات اجلامعية  لتشغيل النظ ؛ جتهيز وتركيب املتطلبات املادية الالزمة إىلوباإلضافة  ، املادية والربجمية 

سكانرات الالزمة  إوطابعات و ،وبالتايل تم تزويد كل مكتبات اجلامعات املرصية بأجهزة حاسبات آلية  ،املرصية 

 تدريب الكوادر البرشية يف املكتبات اجلامعية املرصية.  إىل ضافة ء أنشطة املرشوع باإلإلهنا 

 القسم الثالث : الدراسة امليدانية

 البشرية بمجتمع الدراسة القوى3/1

حيث كان   ؛يعد العامل البرشي هو العامل املؤثر يف تشغيل وحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية 

وتطوير خدمات املكتبات إذ شكل   ، املدربة واملؤهلة دور فعال يف مرشوع ميكنة املكتبات اجلامعيةللكوادر البرشية 

  ، عاتقهم أعامل ميكنة املكتبات باجلامعة  ىل حيث وقع ع  ؛ العنرص البرشي العمود الفقري لوحدات املكتبات الرقمية

وعمليات الرقمنة    ،عيل النظام اآليل للمكتبات   يف مكتبات كليات اجلامعةوتدريب العاملني  ،وتفعيل النظام اآليل هبا 

وخربهتم يف التعامل مع احلاسب    ، أساس ختصص املكتبات  ىل ذلك تم اختيار فرق العمل يف تلك الوحدات ع  ىل وع

 اآليل  

( الذي يتبني منه  1) ويمكن حرص أعداد العاملني يف وحدات املكتبات الرقمية بمجتمع الدراسة يف اجلدول 

ل السابق أن وحدة املكتبة الرقمية بجامعة املنصورة جاءت يف املركز األول من حيث عدد العاملني  يتضح من اجلدو 

لدعم مركز تقنية املعلومات بجامعة املنصورة  ويعود ذلك  ،%( 37.5بنسبة ) ( عاماًل 21حيث بلغ عدد العاملني )

ل إلدارة املكتبات املطبق باجلامعات املرصية  عن نظام املستقب  بوهو املسئول التقن  ،ملرشوع ميكنة املكتبات باجلامعة

 أن جامعة املنصورة من اجلامعات الكبرية.  إىلباإلضافة 

  ( عاماًل 12حيث بلغ عدد العاملني بالوحدة )  ؛ ملنوفيةوجاء يف املرتبة الثانية وحدة املكتبة الرقمية بجامعة ا

   .كتبة الرقمية اهتامم إدارة اجلامعة بوحدة امل إىلويعود ذلك  ، %(21.4بنسبة )
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 ( حصر بأعداد العاملين في وحدات المكتبات الرقمية مجتمع الدراسة1جدول رقم )

 النسبة% العدد اجلامعة  م

 37.5 21 املنصورة 1

 21.4 12 املنوفية  2

 19.6 11 بنها 3

 16.1 9 طنطا  4

 5.4 3 السادات 5

 100 56 االمجايل 

ويعود ذلك    ، %(19.6بنسبة )  ا ( متخصًص 11نها املرتبة الثالثة بعدد )واحتلت وحدة املكتبة الرقمية بجامعة ب

وتم تثبيتهم باجلامعة وتوزيع عدد كبري   ،أن إدارة املرشوع قد قامت بالتعاقد مع عدد كبري من أخصائي املكتبات  إىل

 مكتبات الكليات.  ىل منهم ع

 فئات العاملين بمجتمع الدراسة 3/2

واجلنس واملؤهل  ا لثالثة متغريات هي العمر  كتبات الرقمية حمل الدراسة وفقً تم تصنيف العاملني بوحدات امل

 وفيام ييل توضيح خلصائص جمتمع الدراسة يف ضوء هذه املتغريات:   ،العلمي

 ا للمتغيرات الديموجرافية( توزيع مجتمع الدراسة وفق  2جدول )

 النسبة % التكرار  فئات املتغري املتغري

 العمر

 30.4 17 سنة  30أقل من 

 44.6 25 سنة  40-31من 

 25 14 سنة 41أكثر من 

 اجلنس
 32.1 18 ذكر

 67.9 38 أنثى

 املؤهل العلمي

 8.9 5 دكتوراه

 16.1 9 ماجستري

 75 42 مؤهل جامعي 

%( من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة ترتكز أعامرهم  44.6يتضح من اجلدول السابق أن ) 

أما العاملون    ،سنة  30%( ترتكز أعامرهم يف الفئة العمرية أقل من  30.4ونسبة )   ،سنة  40  إىل  31العمرية من    يف الفئة

%( من العاملني يف وحدات  69.6)   ونستتج من ذلك أن نسبة  %(25سنة بلغت نسبتهم )   41الذين تزيد أعامرهم عن  

ثلون عصب وحدات املكتبات الرقمية باجلامعات  وهم يم  ، سنة  30املكتبات الرقمية حمل الدراسة تزيد أعامرهم عن

وأن نسبة الذكور يف أفراد الدراسة قد بلغت   ،من عرش سنوات ويتعاملون مع احلاسب اآليل منذ أكثر  ،املرصية 

أن غالبية خرجيي قسم املكتبات واملعلومات بمرص من   إىلو يرجع ذلك  ،%( 67.1ونسبة اإلناث )  ،%( 32.1)

 .اإلناث



 205 عادل نبيلد. 

 

  اًل %( من أفراد الدراسة حيملون مؤه75أن نسبة )  إىل ق باملؤهل العلمي فإن اجلدول السابق يشري أما فيام يتعل

%( من أفراد الدراسة مؤهالت أعيل من  25واملعلومات فيام حيمل ما يقرب من نسبة ) ، ختصص املكتبات ا جامعي  

أما بالنسبة للحاصلني   ، %( 16.1بة ) ( أفراد بنس9املؤهل اجلامعي حيث بلغ عدد احلاصلني عيل درجة املاجستري )

مما يعنى أن وحدات املكتبات الرقمية باجلامعات   ؛ %(8.9( أفراد بنسبة ) 5درجة الدكتوراه فقد بلغ عددهم )  ىل ع

 هذه الثروة البرشية.   ىل ومدربة جيب احلفاظ ع ،املرصية تضم كوادر برشية مؤهلة

 ت المكتبات الرقميةسنوات استخدام العاملين للحاسب اآللي في وحدا 3/3

حيث تم   ؛2006امعات املرصية عام واالشرتاك يف قواعد البيانات العاملية باجل ،بدأ مرشوع املكتبة الرقمية

االشرتاك يف بوابة موحدة لكل اجلامعات املرصية تتيح قواعد البيانات العاملية للباحثني باجلامعات املرصية داخل  

وكان من أهدافه ميكنة املكتبات   ، وع ميكنة املكتبات باجلامعات املرصيةحيث كان يعد النواة ملرش  ؛ اجلامعات

ورقمنة الرسائل    ،دخال ومراجعة الفهرس اإللكرتوينإسواء كان    ،اخلدمات يف فرتة زمنية حمددةوالعمليات الفنية و

هذه   إلنجازا  يومي  العاملني قضاء أوقات طويلة أمام احلاسب اآليل ىل ا عفكان الزمً  ،اجلامعية ودوريات الكليات

 واجلدول التايل يوضح سنوات استخدام العاملني بوحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة للحاسب اآليل:   ،األعامل

 ( سنوات استخدام العاملين للحاسب اآللي3جدول )

 الرتتيب  النسبة % التكرار  فئات املتغري املتغري

 سنوات استخدام العاملني للحاسب اآليل

 3 8.9 5 سنوات 5ن أقل م

 2 21.4 12 سنوات 10-6من 

 1 62.5 35 سنة  15-11من 

 4 7.1 4 سنة 16أكثر من 

%( من أفراد الدراسة يتعاملون مع احلاسب اآليل يف أداء أعامهلم  62.5يتضح من اجلدول السابق أن نسبة ) 

نفيذه يف اجلامعات املرصية منذ عام  أن مرشوع ميكنة املكتبات بدأ تطبيقه وت  إىل  ويرجع ذلك ،سنة  15-11من 

حيث تم تعيني   ؛سنوات  10- 6يل منذ آل%( من أفراد الدراسة يتعاملون مع احلاسب ا21.4وأن نسبة )  ،2006

املكتبات    أخصائي لسد العجز يف    ؛عدد من أخصائي املكتبات يف مرشوع املكتبة الرقمية بعد البدء يف املرشوع بسنتني 

ونستنتج من ذلك أن   ،سنة  16اد الدراسة يتعاملون مع احلاسب اآليل منذ أكثر من %( من أفر7.1وأن نسبة )

 ا. ( عامً 15العاملني بوحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة يتعاملون مع احلاسب اآليل منذ فرتات زمنية جتاوزت )
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 االحاسب اآللي يومي   علىعدد ساعات العمل  3/4

ولكن بعد تطبيق النظام اآليل املتكامل   ،ا ينجزون أعامهلم يف املايض يدوي  كان أخصائيو املكتبات واملعلومات 

  ؛ ا أساسي   اا أمرً يف املكتبات )نظام املستقبل إلدارة املكتبات( باجلامعات املرصية أصبح استخدام احلاسب اآليل يومي  

ها أفراد الدراسة أمام احلاسب  واجلدول التايل يوضح عدد الساعات التي يقضي ،دخال والرقمنةإلإلهناء عمليات ا

 اآليل. 

 ا( عدد ساعات استخدام الحاسب اآللي يومي  4جدول رقم )

 الرتتيب  النسبة % التكرار  فئات املتغري املتغري

ما عدد ساعات العمل التي تقضيها عيل 
 ااسب اآليل يومي  احل

 4 5.4 3 ساعات  3-1من 

 1 51.8 29 ساعات  6-4من 

 2 26.8 15 ساعات  8--7من 

 3 16.1 9 ساعات  8أكثر من 

(  6- 4ا من )%( من أفراد الدراسة يستخدمون احلاسب اآليل يومي  51.8يتضح من اجلدول السابق أن نسبة ) 

ا من  %( من أفراد الدراسة يستخدمون احلاسب اآليل يومي  26.1وأن نسبة )  ، ساعات يقضيها أمام احلاسب اآليل

أن معظم العاملني بوحدات املكتبات الرقمية باجلامعات املرصية كانوا   إىل لكويرجع ذ ،ا ( ساعات يومي  7-8)

%(  16.1وأن نسبة )  ،نتهاء من أعامل املكتبة الرقميةالبعد مواعيد العمل الرسمية من أجل ا  ا ضافي  إ يعملون عماًل 

طر العاملون من استكامل  حيث كان يض  ؛عامل ألوذلك لكثرة ا  ، ا ( ساعات يومي  8يستخدمون احلاسب اآليل أكثر من)

نتهاء من أعامل مرشوع املكتبة الرقمية  البعض أعامل املكتبة الرقمية من املنزل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ل

 املكافآت املادية. ىل واحلصول ع

 وحدات المكتبات الرقمية مبنىسالمة  3/5

ومدى كفايته لعدد   ،وسالمتهم ، لعاملنييؤثر موقع ومساحة وحدة املكتبة الرقمية بشكل كبري عيل صحة ا

فكلام زاد عدد   ، صحة املتعاملني معها  ىل شعاعات تؤثر عإحيث تصدر احلاسبات  ؛ احلاسبات اآللية املوجودة به

واجلدول التايل يوضح مدى مالئمة موقع املكتبة   ، اكلام كان التأثري كبريً  ، أجهزة احلاسب مع صغر مساحة املكتبة 

 . الصحة املهنية من وجهة نظر العاملني هبا الرقمية للسالمة و

بة الرقمية مناسب  أن مساحة املكت ىل ا ع%( من أفراد الدراسة موافقني متامً 23.2أن )  (5)يتضح من اجلدول 

حد ما عيل أن مساحة املكتبة الرقمية مناسب ألجهزة   إىل ن و%( موافق69.6وأن نسبة )  ،يلآل لعدد أجهزة احلاسب ا

 . يل آلاحلاسب ا



 207 عادل نبيلد. 

 

%( من أفراد الدراسة أن موقع املكتبة الرقمية بعيد عن  44.6بالنسبة لرطوبة املكتبة الرقمية فريى نسبة )  أما 

 . حد ما عن الرطوبة إىل %( من أفراد الدراسة يرون أن موقع املكتبة الرقمية بعيد 42.9نسبة )وأما  ،ا الرطوبة متامً 

من أفراد الدراسة أن اإلضاءة باملكتبة الرقمية مناسبة   %(50أما بالنسبة إلضاءة املكتبة الرقمية فريى نسبة )

 . حد ما   إىلالرقمية مناسبة  %( من أفراد الدراسة يرون أن اإلضاءة باملكتبة39.3وأما نسبة )  ،ا متامً 

 ( موقع المكتبة الرقمية5جدول رقم )

 امتاما  موافق غري حد ما ىلإ موافق امتاما  موافق املتغري م

 النسبة التكرر  النسبة لتكرار ا النسبة التكرار 

 7.1 4 69.6 39 23.2 13 هل مساحة وتصميم املكتبة الرقمية مناسب لعدد األجهزة 1

 12.5 7 42.9 24 44.6 25 املكتبة الرقمية بعيد عن الرطوبةهل موقع  2

 3.5 2 17.9 10 78.6 44 هل موقع املكتبة الرقمية بعيد عن الضوضاء 3

 10.7 6 39.3 22 50.0 28 ة الرقمية جيدةهل اإلضاءة باملكتب 4

 0.0 0 26.8 15 73.2 41 هل املكتبة الرقمية جيدة التهوية 5

%( من أفراد عينة الدراسة أن هتوية املكتبة الرقمية جيدة  73.2لتهوية املكتبة الرقمية فريى نسبة ) أما بالنسبة 

 . حد ما  إىل املكتبة الرقمية جيدة  أن هتوية يرون %( من أفراد الدراسة 26.8أما نسبة )  ،ا متامً 

وتم تعيني    ،لجامعاتباملجلس األعيل ل  ICTPأن مرشوع املكتبة الرقمية هو أحد مرشوعات    إىلويعود ذلك  

  ؛ فضل األماكن وأوسعها باجلامعةأختيار الللمرشوع بكل جامعة من أعضاء هيئة التدريس الذين سعوا  ا مديرً 

املتابعة املستمرة من قبل املجلس األعيل للجامعات متمثلة يف   إىلباإلضافة  ،ا للمرشوع لضامن نجاحهليكون مقر  

 نجاز العمل باملرشوع. إإدارة كل جامعة بمدى  ىل رسال تقارير ربع سنوية ع إو ،وحدة املكتبة الرقمية باملجلس 

 وحدات المكتبات الرقمية مبنى سالمة تجهيزات 3/6

حيث تضم املكتبات الرقمية أجهزة   ؛املكتبات التقليدية ة عن ختتلف جتهيزات السالمة للمكتبات الرقمي

واجلدول التايل يوضح جتهيزات وحدات املكتبات    ، وطابعات وغريها من التجهيزات  ،سكانرإوأجهزة    ، حاسب آيل

 الرقمية باجلامعات حمل الدراسة: 

 ( تجهيزات وحدات المكتبات الرقمية6جدول رقم )

 النسبة % التكرار  املتغري م

 100 56 ؟ هل يتوفر طفايات حريق باملكتبة الرقمية 1

 94.6 53 ؟ أجهزة تكييف باملكتبة الرقمية هل يتوفر 2

 87.5 49 ؟ هل يوجد ستائر عيل نوافذ املكتبة الرقمية 3

4 
هل يتم توصيل أجهزة املكتبة الرقمية بالكهرباء عن طريق توصيالت خارجية  

 ؟ ))مشرتكات مثاًل 
49 87.5 

 85.7 48 ؟ نذار حريق باملكتبة الرقميةإر أجهزة هل يتوف 5
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%( من وحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة يتوفر هبا طفايات  100يتضح من اجلدول السابق أن نسبة )

   .وجتهيزات وحدات املكتبات الرقمية من حوادث احلريق القدر اهلل  ،وذلك حلامية وسالمة العاملني ،حريق 

%( من وحدات املكتبات  94.3زة تكييف لوحدات املكتبات الرقمية فنجد أن نسبة )أما بالنسبة لتوافر أجه 

ئر عيل  وأما بالنسبة لتوافر ستا  ،وذلك لسالمة األجهزة الرقمية واملحافظة عليها  ، الرقمية يتوافر هبا أجهزة تكييف

حمل الدراسة يتوافر هبا  %( من وحدات املكتبات الرقمية 87.5شبابيك وحدات املكتبات الرقمية فنجد أن نسبة ) 

 درجة وضوح شاشة احلاسب اآليل.  ىل حيث يؤثر الضوء ع  ؛وذلك لسالمة أعني املستخدمني  ،ستائر

%( من وحدات املكتبات  87.5أن نسبة ) أما بالنسبة لتأمني مصادر الطاقة الكهربية باملكتبة الرقمية نجد 

نة يف احلائط لتوصيل أجهزة احلاسب اآليل  وليست مدفو ، الرقمية حمل الدراسة تستخدم توصيالت خارجية

األرض   ىل حيث توضع املشرتكات ع ؛ وهي يف غاية اخلطورة ، واألجهزة اإللكرتونية عن طريق مشرتكات خارجية

زيادة احلمل    إىل  باإلضافةلني يف وحدات املكتبات الرقمية ملخاطر الكهرباء  أو عيل مناضد األجهزة مما يعرض العام

ويرجع    ،ي يعرض املكان بالكامل للخطر ائأو يتنج عنها ماس كهرب  ،ه املشرتكات مما جيعلها تنصهري عيل هذائالكهرب

 ذلك أن أماكن وحدات املكتبات الرقمية مل تصمم يف األساس كمكتبات رقمية. 

%( من وحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة يتوافر هبا  85.7نذار فنالحظ أن نسبة )إلألجهزة اأما بالنسبة 

 تأمني مباين اجلامعة ككل ضد املخاطر.  إىلسعي اجلامعات  إىل ويرجع ذلك  ،نذار ضد احلريقإأجهزة 

 التجهيزات المادية للمكتبة الرقمية سالمة 3/7

ولكل منها   ،ومناضد وأجهزة حاسب وغريها  ،رقمية من كرايستتكون التجهيزات املادية للمكتبات ال

  ؛ رضار الناجتة عن االستخدام اخلاطئ هلذه التجهيزات أل وا ،نب املخاطررشادات لكيفية استخدامها من أجل جت إ

 أو لوضعية الشاشة نفسها.  ،أو للمناضد ،ن هناك مواصفات لكريس احلاسب اآليل إحيث  

 اآليل كريس احلاسب  سالمة    - 1

رقمية  احلاسب اآليل الذي جيلس عليه أخصائي املكتبات أحد التجهيزات اهلامة يف املكتبات ال يعد كريس 

  ، وال يسبب مشاكل صحية للعاملني ،ا فيجب أن يتصف هذا الكريس بمواصفات حمددة من أجل أن يكون مرحيً 

 مية. واجلدول التايل يوضح مدى مالئمة كريس احلاسب اآليل للعاملني بوحدات املكتبات الرق

%( من  75من نسبة ) حيث تبني أن أكثر  ؛ يعد كريس احلاسب اآليل من أهم التجهيزات باملكتبات الرقمية 

ا أثر ذلك  وهم جالسون عيل كريس احلاسب اآليل، فإذا مل يكن مرحيً  ،ا ( ساعات يومي  8- 4العاملني يقضون من )

 لفقرات القطنية. القدمني والعمود الفقري وا ىل املدى الطويل ع ىل عليهم بالسلب ع
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 ( موصفات كرسي الحاسب اآللي7جدول رقم )

 التكرار  املتغري  م

 النسبة ًل النسبة نعم 

 60.7 34 39.3 22 ؟ اا ويسارً فاض والتحرك يمنيً خهل كريس احلاسب قابل لالرتفاع واالن 1

 62.5 30 37.5 21 ؟ هل كريس احلاسب ثابت غري متحرك 2

 82.1 46 17.9 10 ؟ هل كريس احلاسب مريح لك 3

 92.9 52 7.1 4 ؟واليدين له مساند متحركة للظهر هل كريس احلاسب 4

احلاسب اآليل ثابت   %( من أفراد عينة الدراسة أكدوا أن كريس 60.7ونالحظ من اجلدول السابق أن نسبة )

عدم إمكانية   إىلحركة العامل باإلضافة  ىل ا مما يؤثر عا أو يسارً نخفاض أو التحريك يمينًالغري قابل لالرتفاع أو ا

وبالتايل يصبح   ،نظره أعيل من شاشة احلاسب ن العامل من جعل مستوىمكِّ ال يُ  الذي  أو خفض الكريس  ،رفع

 الوجه والعينني.  ىل ع  اتركيز أشعة الشاشة مبارًش 

كرايس احلاسب اآليل التي  %( من أفراد الدراسة أكدوا أن 62.5أما بالنسبة حلركة الكريس فنجد أن نسبة )

أو البعد عن الشاشة    ،القرتابوبالتايل يصعب ا  ،للتحريك تسمح بحركتها   ؛وليس هلا عجالت  ،جيلسون عليها ثابتة

 البعيد.  ىاملد ىل صحة العاملني ع ىل ثري عأمما يكون له ت

يس احلاسب  %( بعدم راحة كر 82.1وبسؤال أفراد الدراسة عن مدى راحة كريس احلاسب هلم أكد نسبة ) 

 . %( أن كريس احلاسب ليس له مساند متحركة للظهر واليدين92.9كد نسبة ) أحيث  ؛ هلم

ن اجلامعات  إحتى    ؛ذلك أن وحدات املكتبات الرقمية مل هتتم بمواصفات كرايس احلاسب اآليل ونستتنج من  

وسعت لرشاء   ، باملواصفات الفنية واجلودةالتي اشرتت كرايس للعاملني الستخدام احلاسبات اآللية مل هتتم 

رحية والتي تؤثر  املغري و ، ثابتةالكرايس اخلشبية ال ىل اجللوس ع إىل وجلأ العاملون  ،األرخص الذي مل يستمر طوياًل 

 صحتهم وسالمتهم.  ىل ع

بيزة( احلاسب اآليل   - 2  سالمة منضدة ) ترا

ارتفاع مناسب يمكن املستخدم من   ىل ع تستلزم راحة مستخدم احلاسب اآليل أن تكون منضدة احلاسب

  ، أثناء االستخدام  يف  درجة مع رسغني مستقيمني 90استخدام لوحة املفاتيح بحيث حيتفظ بمرفقيه عند زاوية 

 واجلدول التايل يوضح رأي العاملني يف املكتبات الرقمية عن منضدة احلاسب اآليل: 

اسة أكدوا أن مناضد احلاسب اآليل هبا فراعات  %( من جمتمع الدر83.9أن نسبة )  (8) يتضح من اجلدول 

ايل تسهل حركة العاملني، يف  تسمح هلم بتحريك أرجلهم وأقدامهم سواء كانت مناضد أو مكاتب العاملني وبالت

%( من أفرد جمتمع  60.7حيث يرى نسبة )  ؛ حني تباينت وجهات النظر الراضية عن تصميم مناضد احلاسب اآليل
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  أو استخدام مناضد غري مناسبة مثل مكاتب العاملني   ،اضد للحاسب اآليل باملكتبات الرقمية الدراسة عدم توافر من

 اليدين والعمود الفقري للعاملني.  ىل وبالتايل تؤثر ع ،يل ال تناسب استخدام احلاسب اآل التي

 ( سالمة منضدة الحاسب اآللي8جدول )

 التكرار  املتغري  م

 النسبة ًل النسبة نعم 

 16.1 9 83.9 47 ؟ رجل والقدمنيألمنضدة احلاسب اآليل هبا فراغ لتحريك اهل  1

 39.3 22 60.7 34 ؟ هل احلاسب اآليل موضوع عيل مكتب العمل 2

 55.4 31 44.6 25 ؟ خرى مسافة معينةألهل تبعد كل منضدة عن ا 3

 57.1 32 42.9 24 ؟ هل منضدة احلاسب اآليل مرتفعة عن مستوى املرفق 4

 58.9 33 41.1 23 ؟ احلاسب اآليل موضوع عيل منضدة حاسب آيلهل  5

 75.0 42 25.0 14 ؟هل سطح املنضدة يعكس الضوء 6

 87.5 49 12.5 7 ؟دمنيهل يوجد مسند للق 7

 100.0 56 0.0 0 ؟ نخفاضال هل منضدة احلاسب اآليل قابلة لالرتفاع وا 8

حيث تلتصق   ؛التباعد بني مناضد احلاسب اآليل غري مناسبة ويرى أكثر من نصف أفراد جمتمع الدراسة أن 

%( أن ارتفاع املناضد  57.1ويرى نسبة )  ، وال توجد بينها مسافات مناسبة ، ببعضها البعض اآليلمناضد احلاسب 

 سغني. املرفقني والرُّ ىل غري مناسب ملستوى املرافقني مما يؤثر ع

حيث ال يعكس الضوء    ؛ لون ودهان املنضدة  عناهم  %( رض75أما بخصوص لون سطح املنضدة أكد نسبة ) 

وبالتايل يؤثر   ، قدميه%( أنه ال توجد مساند للقدمني يضع العامل عليها 87.5يف حني أكد أكثر من نسبة )  ، واألشعة

كد كل أفراد جمتمع الدراسة أن  أراحة األرجل واألقدام وممكن أن يصيب األقدام بالتيبس والدوايل. فيام  ىل ذلك ع

وبالتايل ال يمكن التحكم يف وضعية شاشة احلاسب اآليل حسب   ، املناضد غري قابلة لالرتفاع واالنخفاض )ثابتة(

 كل عامل. 

  ؛ مناضد احلاسبات اآللية بوحدات املكتبات الرقمية امم اجلامعات بمعايري وسالمة مما سبق نالحظ عدم اهت

   .تصميم هذه املناضد بورش اجلامعة دون مراعاة معايري تصميم تلك املناضد إىلحيث تلجأ بعض اجلامعات 

 :اآليل سالمة شاشة احلاسب    - 3

ة املختلفة  تكمن خطورهتا يف أنواع األشع الصحة بشكل عام حيث ىل ع ا سلبي   ا تؤثر شاشة الكمبيوتر تأثريً 

والسيام عند اجللوس أمامها لفرتات، والتعامل   ،كبرية خاصة للعينني والبرشة احيث تسبب أرضارً  ؛الصادرة منها 

 . معها بطريقة غري سليمة قد يزيد حجم األرضار الصحية الناجتة عنها 
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حيث أكد نسبة   ؛ %( يف ثالثة بنود 75ر من )أن سالمة شاشات الكمبيوتر حققت أكث ( 9) يتضح من اجلدول 

حرص   إىلوخالية من الرموز ويرجع ذلك  ،%( من أفراد جمتمع الدراسة أن شاشة احلاسب اآليل المعة82.1)

 سطح املكتب.  ىل وسائط ختزين احلاسب الرئيسة وليس ع ىل حفظ ملفاهتم ع   ىل العاملني ع

 مة شاشات الكمبيوتر( سال9جدول )

 رار التك املتغري  م

 النسبة ًل النسبة نعم 

 17.9 10 82.1 46 ؟ هل الشاشة المعة وخالية من الرموز 1

 19.6 11 80.4 45 ؟ اا ويسارً هل شاشة احلاسب اآليل قابلة للحركة أسفل وأعيل ويمينً 2

 21.4 12 78.6 44 ؟ هل يتم تنظيف الشاشة باستمرار 3

 39.3 22 60.7 34 ؟ منية لراحة عينكعن شاشة الكمبيوتر كل فرتة ز اتنظر بعيدً هل  4

 69.6 39 30.4 17 ؟ هل تبعد عن الشاشة بمقدار نصف مرت أو أكثر 5

 73.2 41 26.8 15 ؟فقي للنظرألستوى ااملن ع ةخفضمنهل الشاشة  6

 100.0 56 0.0 0 ؟ هل يوجد حامل للورق بجوار شاشة احلاسب اآليل 7

حيث تم   ؛إمكانية حتريك شاشة احلاسب اآليل ىل الدراسة ع %( من أفراد جمتمع80.4يف حني أكد نسبة )

فتسبب هلا   ،العني إىلالتي كان ينطلق منها إلكرتونات  CRT*استبدال كل شاشات الكمبيوتر القديمة من نوع

الرقمية التي تتميز بزوايا رؤية جيدة وقوة يف  باملكتبات  PLASMAأو  LEDأو   LCDالرضر والضعف بنوع 

ويمكن حتريك وضعية الشاشة   ، العني ىل وبالتايل يقل رضرها ع ، وان وقلة اإلشاعات الصادرة منها السطوع واألل

 حسب راحة كل عامل. 

حيث نالحظ   ؛وبالرغم من حتديث واستبدال شاشات الكمبيوتر إال أنه يتم استخدام الشاشة بشكل سلبي

%(  69.6حيث نالحظ أن نسبة )  ؛ شة احلاسب اآليلهتامم أفراد جمتمع الدراسة باملسافة املعيارية للبعد عن شا عدم ا

  ىل وبالتايل يكون تركيز أشعة الشاشة ع ، سم( بينهم وبني شاشة احلاسب اآليل  50منهم ال يلتزمون باملسافة البينية ) 

 . االعني وبرشة الوجه كبريً 

فراد جمتمع الدراسة  %( من أ73.2فأكد نسبة )   ،فقي للنظر ألستوى ااملن  ع  ةخفضاملنأما بالنسبة لوضع الشاشة  

نخفاض  القابلة لالنوعية املقاعد غري  إىلويعود ذلك  ،ن املستوى األفقي للنظر ع ا خفًض من أن مستوى الشاشة ليس 

وبالتايل   ، مناضد احلاسب ىل ع ا بالتايل وضع العامل حمكوم بارتفاع املقعد الثابت وينطبق ذلك أيًض  ، أو االرتفاع

 املدى الطويل.   ىل فتؤثر عليه ع ، وبرشة ووجه العاملعني   ىل يكون تركيز أشعة الشاشة ع

عليه الورق  يف حني أكد مجيع أفراد جمتمع الدراسة أنه ال يوجد حامل للورق بمناضد احلاسب اآليل يوضع 

لقراءة   ؛احيث يؤثر ذلك عيل وضعية جلوس العامل أمام احلاسب اآليل مما جيعله ينحنى كثريً  ؛دخال بياناتهإاملراد 

 فقرات العنق وفقرات الظهر.  ىل فيؤثر ع  ، دخاهلا إات املراد البيان
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 لوحة املفاتيح سالمة    - 4

صحيحة الستخدام لوحة املفاتيح مع العلم أن  يستهني بعض العاملني بوحدات املكتبات الرقمية بالطريقة ال

لتايل يوضح سالمة  واجلدول ا ، ني والكتفني وعضالت اليدينغيؤثر بالطبع عيل األصابع والرس ءاالستخدام اليس

 استخدام لوحة املفاتيح . 

 ( سالمة استخدام لوحة المفاتيح10جدول )

 التكرار  املتغري  م

 النسبة ًل النسبة نعم 

 71.7 40 28.6 16 ؟حتافظ عيل قرب اليدين للجسم عند استخدام لوحة املفاتيحهل  1

 76.8 43 23.2 13 ؟ هل ارتفاع لوحة املفاتيح يف مستوى ارتفاع املرفقني 2

 100 56 0 0 ؟ هل تستخدم مساند للرسغ عند استخدام لوحة املفاتيح 3

يستخدمون مساند  املكتبات الرقمية بمجتمع الدراسة ال نالحظ من اجلدول السابق أن العاملني بوحدات 

دراسة  حيث نجد أن معظم العاملني بمجتمع ال ؛للرسغ تريح الرسغني يف حالة التوقف عن الكتابة واإلدخال

احلاسب   ىل وال يعرفون الطريقة الصحيحة للكتابة باليدين ع ، احلاسب اآليل  ىل ا واحدة يف الكتابة عيستخدمون يدً 

%( من جمتمع الدراسة حمافظتهم عيل قرب أيدهيم للجسم قدر  28.6اآليل مما يقلل الضغط عيل يد واحدة، بينام أكد ) 

يل  %( عدم اهتاممهم بذلك مع العلم أن ذلك يؤثر ع71.4نسبة )  اإلمكان عند استعامل لوحة املفاتيح بينام أكد

لتكون   ؛%( ال هتتم بارتفاع لوحة املفاتيح76.8عضالت وأوتار اليدين والكتف بشكل كبري يف حني أن نسبة ) 

وهذا الوضع السليم لوضع املرفقني عند استخدام لوحة    ،درجة  90حتى تصبح عيل زاوية    ؛ بمستوى ارتفاع املرفقني

 ملفاتيح. ا

 سالمة الفأرة )ماوس الكمبيوتر(   - 5

مستخدم الكمبيوتر السبب الواضح ألمل يديه، وال يضع يف فكره أن استخدام ماوس الكمبيوتر  قد ال يكتشف  

  ؛ا يف كامل الذراع إذا أمهل العالج وقد حيدث مضاعفات وآالمً  ،قد يكون هو السبب الرئيس ألمل اليد واملفصل 

وضح سالمة استخدام الفأرة  واجلدول التايل ي  ،اع التعليامت الصحيحة الستخدام املاوسولتفادي ذلك جيب اتب

 . )ماوس الكمبيوتر( 

  ؛ أن العاملني بمجتمع الدراسة ال يعرفون االستخدام الصحيح لفأرة الكمبيوتر ( 11)يتضح من اجلدول 

ويعود ذلك لتلفها أو   ، حتت الفأرة %( من أفراد جمتمع الدراسة أنه ال توجد وسادة )بادة(83.9حيث أكد نسبة )

احلاسب    ىل حتى يستطيع القيام بمهامه ع  ؛ا وهذا جيعل املستخدم حيرك الفأرة كثريً   ،بأمهيتها   ضياعها أو عدم معرفتهم 

   .لتكسب راحة لليد عند استخدام الفأرة ؛ أن الوسادة نفسها مصممة  إىلوبالتايل جيهد يده باالضافة  ،اآليل
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 لفأرة )ماوس الكمبيوتر(( سالمة ا11جدول )

 التكرار  املتغري  م

 النسبة ًل النسبة نعم 

 28.6 16 71.4 40 ؟هل تستخدم القوة يف الضغط عيل الفأرة 1

 60.7 34 39.3 22 ؟هل موضع الفأرة بعيد عن يدك 2

 83.9 44 16.1 9 ؟ ستاند أو بادة( للفأرةإهل يوجد وسادة ) 3

  ؛ الفأرة  ىل ط عغالضراد جمتمع الدراسة أهنم يضطرون الستخدام القوة يف %( من أف71.4يف حني أكد نسبة )

أو عدم وجود وسادة    يء،أو ألهنا من النوع الرد  ، هتامم بتنظيف الفأرة باستمرارالعدم ا  إىلويعود ذلك    ،لتنفيذ األمر 

ها حدوث أعراض أمل عصب  ا ليد املستخدم ومنوبالتايل يسبب أملً  ،يستدعى بذل قوة وحركة زيادة للفأرة مما حتتها 

 تنميل ىف أصابع اليد. اليد والزند وينتج عنه 

حيث    ؛ تصميم منضدة الكمبيوتر  إىل ويعود ذلك    ، %( أن موضع الفأرة بعيد عن اليد 60.7يف حني أكد نسبة )

ذراعه    ومما يضطر أخصائي املكتبات مد  ،وبالتايل توضع الفأرة بجوار شاشة الكمبيوتر  ،ال يوجد مكان حمدد للفأرة

 . اليد والساعد ىل لتايل يؤثر عوبا  ،استقامته من أجل حتريك الفأرة ىل ع

 دور الجامعات في توفير السالمة والصحة المهنية للعاملين في المكتبات الرقمية -3/8

اهتمت اجلامعات كمؤسسات كربى بتوفري السالمة والصحة املهنية للعاملني هبا من أجل املحافظة عيل  

هذا   ،تقديم خدماهتا إال من خالل العاملني األصحاءوال تستطيع اجلامعة  ،ية التي ال يمكن تعويضها البرش  رداملوا

األمن الصناعي  و  ،ومنها اجلامعات بتوفري سبل السالمة   ،أن القانون املرصي ألزم املؤسسات احلكومية   إىلباإلضافة  

 . أثناء تأدية عملهميف املون لكل منشاهتا من أجل تقليل املخاطر التي يمكن أن يتعرض هلا الع

أن اجلامعات تقوم بتوفري السالمة واألمن الصناعي للمباين واألجهزة لوحدات   (12) يتضح من اجلدول 

  ؛ %( من أفراد جمتمع الدراسة أن اجلامعة تقوم بتفتيش اآلالت وصيانتها 75حيث وافق نسبة )  ؛ املكتبات الرقمية

أو صيانة    ،سواء صيانة املباين  ، الصيانة  برية يف كل جامعة خاصة بأعاملحيث توجد إدارة ك  ؛صالحها بشكل دائم إو

%( من أفراد عينة الدراسة عيل أن اجلامعة توفر وسائل احلامية  67.9أجهزة احلاسب اآليل يف حني وافق نسبة ) 

لني يف وحدات  عتقاد العاما  ىلويرى الباحث أن تلك النسبة ترجع إ   ، الشخصية للعاملني بوحدات املكتبات الرقمية

يف السالمة والصحة املهنية يف حني    ءنذار حريق أن ذلك كل شإوأجهزة    ،ة أن توفري طفايات حريقاملكتبات الرقمي

وحتفيزهم عيل تطبيق   ، %( من أفراد جمتمع الدراسة عيل حرص اجلامعة عيل توعية العاملني66.1وافق نسبة ) 

أن اجلامعة   ىل اد جمتمع الدراسة ع( من أفر60.7حني وافق نسبة )  يف، جراءات وتعليامت السالمة والصحة املهنيةإ
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%( من أفراد جمتمع الدراسة أن  58.1ا وافق نسبة ) وأيًض   ، تؤمن برضورة حتسني ظروف العمل بشكل دائم ومستمر

 . عمل صحية وسليمة اجلامعة توفر الظروف املادية واملعنوية املالئمة لبيئة

 عاملين في المكتبات الرقميةير السالمة والصحة المهنية لل( دور الجامعة في توف12جدول )

 اغري موافق متاما  حد ما ىلموافق إ اموافق متاما  املتغري م

 النسبة التكرر  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

هل تعمل اجلامعة عىل تفتيش اآلالت وإصالحها   1
 ؟ وصيانتها بشكل دائم ومستمر

11 19.6 31 55.4 14 25.0 

توعية العاملني وحفزهم عىل  هل حترص اجلامعة عىل  2
 ؟ تطبيق إجراءات وتعليامت السالمة املهنية

11 19.6 26 46.4 19 33.9 

هل تعمل اجلامعة عىل تشكيل جلان للصحة والسالمة  3
 ؟املهنية يف موقع العمل

11 19.6 10 17.9 35 62.5 

هل اجلامعة تؤمن برضورة حتسني ظروف العمل  4
 ؟ ائم ومستمربشكل د

10 17.9 24 42.9 22 39.3 

هل تعمل اجلامعةعىل توفري وسائل احلامية الشخصية   5
 ؟ املالئمة للعاملني 

9 16.1 29 51.8 18 32.1 

هل حترص اجلامعةعىل وضع إعالنات وملصقات   6
 ؟ ولوحات إرشادية موزعة يف أماكن العمل

8 14.3 14 25.0 34 60.7 

واملعنوية املالئمة لبيئة  املادية توفر اجلامعة الظروف هل  7
 ؟ عمل صحية وسليمة

4 7.1 29 51.8 23 41.1 

قيام اجلامعة بتشكيل جلان للصحة والسالمة   ىل %( من أفراد جمتمع الدراسة ع 62.5يف حني مل يوافق نسبة ) 

عالنات  إامعة بوضع %( من أفراد جمتمع الدراسة عيل قيام اجل60.7ا نسبة ) املهنية يف مواقع العمل، ومل يوافق أيًض 

 وملصقات ولوحات إرشادية يف أماكن العمل عن السالمة والصحة املهنية. 

سؤاهلم عن دور اجلامعة يف  ىل  كتبات الرقمية يف اإلجابة عراء العاملني يف وحدات املآويرى الباحث تضارب  

العاملون أن دور اجلامعة توفري   حيث يعتقد  ؛توفري السالمة والصحة املهنية للعاملني يف وحدات املكتبات الرقمية 

ثاث  يف حني أن السالمة والصحة املهنية ترتبط ببيئة العمل واأل ، السالمة واألمن الصناعي ملباين اجلامعة فقط

 واستخدام اآلالت وامليكنة. 

 األضرار المحتملة الستخدام الحاسب اآللي -3/9

  ، غري سليمة بعض األرضار اجلسدية للعاملني ج عن اجللوس أمام احلاسب اآليل لفرتات طويلة بطريقة تني

 :ييل   ويمكن حرص األرضار املحتملة للعاملني يف وحدات املكتبات الرقمية وفق ما 
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 املفاصل والعضالت   ىل : تأثري استخدام احلاسب اآليل ع أوال  

  ، ةيشكل االستخدام املتكرر جلهاز احلاسب اآليل لفرتات طويلة يف اليوم مع وضعيات جلوس غري صحيح 

  ، واألوتار واألربطة واألعصاب وغريها من األعراض ،وما يرافقه من تكرار حلركات معينة مشاكل يف العضالت 

 املفاصل والعضالت:  ىل واجلدول التايل يوضح تأثري استخدام احلاسب اآليل ع

 المفاصل لىعراض استخدام الحاسب اآللي عأ( يوضح 13جدول )

 امتاما  اليس موافقا  حد ما ىلموافق إ اموافق متاما  املتغري م

 النسبة التكرر  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 0.0 0 46.4 26 53.6 30 )الرقبة ـ اليدين ـ الظهر ( تيبس ووجع املفاصل 1

 7.1 4 48.2 27 44.6 25 (عضالت اليدين واألصابع مثاًل ) بالعضالت أمل 2

 26.8 15 39.3 22 33.9 19 األصابعيف اليدين أو الرجلني أو  تنميل 3

رضار استخدام احلاسب اآليل للعاملني بوحدات املكتبات الرقمية  أ أعراض و  تباينيتضح من اجلدول السابق  

تيبس ووجع   ىل %( من أفراد جمتمع الدراسة ع53.6ا نسبة ) حيث وافق متامً  ؛عيل املفاصل والعضالت واألوتار

حد   ىل إيف حني وافق  ،مفاصل الرقبة واليدين والظهر  يواألمل هللتيبس  ة وأكدوا أن أكثر املفاصل عرض ،املفاصل

أو الظهر جراء استخدام    ، أو الرقبة  ، صابتهم بوجع يف مفاصل اليدإ%( من أفراد جمتمع الدراسة عيل  46.4ما نسبة )

   .احلاسب اآليل واجللوس اخلاطئ

م بأمل بالعضالت خاصة عضالت اليدين  صابتهإ   ىل %( من أفراد جمتمع الدراسة ع44.6ا نسبة )بينام وافق متامً 

%( عيل أهنم عانوا من آالم العضالت بينام اشتكي نسبة  48.2حد ما نسبة ) ىلإيف حني وافق  ،واألصابع واألوتار

  ، احلاسب اآليل  ىل أثناء العمل عيف %( من أفراد جمتمع الدراسة من تنميل يف اليدين أو الرجلني أو األصابع 73.2)

أو   ،لوحة املفاتيحأو مساند لليدين عن استخدام  ،ستخدام مساند للرسغني عند استخدام الفأرةعدم ا ىلإ ويعود 

 أثناء اجللوس أمام احلاسب اآليل يف مسند للقدمني 

فالكثري من العاملني يف وحدات املكتبات    ،لوضعية اجللوس اخلاطئة  ؛وترجع الشكوى من آالم الظهر والعنق 

  زواًل الشاشة ن ىل إحيث النظر  ؛ أو رافعيها لرؤية الشاشة ، اآليل خافضني ذقوهنمالرقمية جيلسون أمام احلاسب 

نحناء فوق  الالتقوس وا ُث دِ لتهاهبا، كام حُيْ ا ىل إ الفقرات العنقية مما يؤدي  ىل ا عا لفرتات طويلة يسبب ضغطً وصعودً 

 ا مربحة بالعمود الفقري. وبالتايل آالمً  ، الفقرات ىل لوحة املفاتيح الضغط ع
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 العني   : تأثري استخدام احلاسب اآليل عىل اني  ثا 

العني يف أنواع األشعة   ىل لألشعة وللضوء وتكمن خطورة شاشة الكمبيوتر عا العني عضو حساس جد  

واجلدول التايل حيرص األعراض التي يشكو    ،حيث تصيب العني باإلجهاد البرصي والصداع  ،املختلفة الصادرة منه

 كتبات الرقمية: ن يف وحدات املومنها العامل

 عينينال لىعراض استخدام الحاسب اآللي عأ( يوضح 14جدول )

 امتاما  اليس موافقا  حد ما ىلموافق إ اموافق متاما  املتغري م

 النسبة التكرر  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 25.0 14 25.0 14 50 28 دموع العني  1

 32.1 18 19.6 11 48.2 27 امحرار العني  2

 23.2 13 30.4 17 46.4 26 التهاب العني  3

 28.6 16 46.4 26 25 14 ))زغللةعدم وضوح الرؤية  4

%( من أفراد جمتمع الدراسة تدمع أعينهم من كثرة اجللوس أمام شاشة  50يتضح من اجلدول السابق أن نسبة )

ومن جانب آخر   ،ار العيننيمحرال %( من أفراد جمتمع الدراسة تعرضهم 48.1احلاسب اآليل يف حني أكد نسبة ) 

%( من أفراد جمتمع  25ع الدراسة من التهاب العينني يف حني اشتكي نسبة ) %( من أفراد جمتم46.4اشتكي نسبة ) 

لتحسني    ؛استعامل نظارات  ىل مما أثر بالسلب عيل قوة نظرهم مما اضطرهم إ  ؛الدراسة من عدم وضوح الرؤية )زغللة( 

ن يف  وا العاملالعينني من أكثر اإلصابات التى يتعرض هل ىل ت احلاسب اآليل عالرؤية. ويرى الباحث أن تأثريا

لشاشة احلاسب   ءويرجع ذلك الستهتار وعدم دراية العاملني بأخطار االستعامل اليس ، وحدات املكتبات الرقمية

 يل. آلا

 : تأثري استخدام احلاسب اآليل بصفة عامة اثالث  

سواء كان   ،صحة اإلنسان بشكل عام ىل ب اآليل لفرتات طويلة تؤثر عمما ال شك فيه أن اجللوس أمام احلاس

ينتاب العاملني من كثرة استخدام احلاسب    ا أو صداعً   ، عدم القدرة عيل مواصلة العمل   أو  ، للجسم كله  ا وتعبً   ا رهاقً إ

ة باجلامعات  يوضح املشاكل الصحية العامة التي تواجه العاملني بوحدات املكتبات الرقمي  ( 15) واجلدول  ، اآليل

 املرصية. 

%( من العاملني يف وحدات املكتبات الرقمية حمل الدراسة اشتكوا  48.2أن نسبة )  ( 15) اجلدول يتضح من 

حد ما بأهنم اشتكوا من الصداع    ىل%( وافقوا إ42.9وأن نسبة ) ،احلاسب اآليل  ىل من صداع نتيجة النظر والعمل ع

احلاسب   ىل عياء من العمل عإب و%( من تع26.8ا نسبة ) متامً  ى تكنتيجة النظر لشاشة احلاسب اآليل يف حني اش

 احلاسب اآليل.  ىل %( من التعب واألعياء من العمل ع60.7إيل حد ما نسبة ) ى يف حني اشتك ،اآليل
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 عراض استخدام الحاسب اآللي بصفة عامةأ( يوضح 15جدول )

 اغري موافق متاما  حد ما ىلموافق إ اموافق متاما  املتغري م

 النسبة التكرر  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 8.9 5 42.9 24 48.2 27 اصداع نتيجة النظر لشاشة احلاسب اآليل كثريً  1

 12.5 7 60.7 34 26.8 15 إعياء وتعب من العمل عيل احلاسب اآليل 2

 القسم الرابع: النتائج والتوصيات 

 النتائج 4/1

الصحة املهنية هبا أمكن اخلروج  وات الرقمية ومدى توافر السالمة من الدراسة امليدانية لوحدات املكتب

 تنقسم إىل:   التيبمجموعة من املؤرشات 

 أ. استخدام احلاسب اآليل 

هناء  إ% من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية يتعاملون مع احلاسب اآليل يف    62أظهرت الدراسة أن نسبة    -

 سنة.  15  -11امهلم من  عأ

احلاسب   ىل ع ا ساعات يومي   6- 4% من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية من 50ن نسبة يقيض أكثر م - 

 اآليل إلهناء أعامهلم. 

تناسب مساحة املكتبة الرقمية مع أجهزة احلاسب اآليل    ىل أكد غالبية العاملني بوحدات املكتبات الرقمية ع  -

 الضوضاء والرطوبة. ا عن والتجهيزات املادية األخرى ووقوع موقع املكتبة بعيدً 

% منها يتوافر  90أكدت الدراسة أن كل وحدات املكتبات الرقمية تتوافر هبا طفايات حريق وأن أكثر من  -

 هبا أجهزة تكييف. 

أمان التوصيالت الكهربية لألجهزة اإللكرتونية بوحدات املكتبات الرقمية نتيجة  أظهرت الدراسة عدم  -

 . العاملني واألجهزة اإللكرتونية  ىل ارجية )مشرتكات( مما يسبب خطورة عتوصيل الكهرباء عن طريق توصيالت خ

 ة مي مواصفات التجهيزات املادية لوحدات املكتبات الرق   - ب  

الصحة املهنية الستخدام احلاسب  وب اآليل ال تتوافق مع معايري السالمة  أظهرت الدراسة أن كرايس احلاس  -

 اآليل بوحدات املكتبات الرقمية. 
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حيث أكد نسبة   ؛دت الدراسة أن مناضد احلاسب اآليل ال تتوافق مع معايري السالمة والصحة املهنية كام أك - 

% من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية أنه ال تتوافر مناضد خمصصة للحاسب اآليل مما اضطرهم لوضع  60

 مكاتب العمل.  ىل أجهزهتم ع

حيث تم استبدال كل   ؛ السالمة والصحة املهنية  أكدت الدراسة توافق شاشات الكمبيوتر مع معايري  -

 العني والبرشة. ىل ( التي يقل رضرها عplasma, led, lcdالشاشات القديمة بأنواع جديدة )

سالمة العني    ىل أظهرت الدراسة عدم التزام العاملني بالبعد عن الشاشة مقدار نصف مرت مما يؤثر بالسلب ع  -

 والرؤية. 

التزام العاملني بوحدات املكتبات الرقمية بالطرق الصحيحة الستخدام لوحة  أكدت الدراسة عيل عدم  -

 . استخدام فأرة الكمبيوتر )املاوس( ىل ا عوهذا ينطبق أيًض   ،حاملفاتي

الصحة املهنية للعاملني  ودور اجلامعة يف توفري السالمة    ىل راء العاملني بوحدات املكتبات الرقمية عآتبيانت    -

صفة عامة  حيث اختلط املفهوم بام تقوم به اجلامعة من توفري السالمة واألمن للمبنى ب ؛قميةبوحدات املكتبات الر 

 عن السالمة باملكتبات الرقمية.

ر املحتملة الستخدام احلاسب اآليل   - جـ   األرضا

% من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية تعرضوا لتيبس ووجع املفاصل  75أكدت الدراسة أن أكثر من  -

 . واألرجل واألصابع اليدين  يف  تنميلىل إ باإلضافة هذا( ظهر –  يدين  – )رقبة 

% من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية من دموع العني وامحرارها نتيجة استخدام  75اشتكي نسبة  -

 يل. آلاحلاسب ا

تخدام  %( من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية لزغللة وعدم وضوح الرؤية جراء اس72تعرض نسبة )  -

 احلاسب اآليل لفرتات طويلة. 

ات املكتبات الرقمية للصداع نتيجة استخدام احلاسب اآليل يف  % من العاملني بوحد90تعرض أكثر من  -

%( من العاملني بوحدات املكتبات الرقمية من إعياء وتعب من كثرة العمل عيل احلاسب  87.5حني تعرض نسبة )

 اآليل لفرتات طويلة. 

 التوصيات 4/2

ا من مكونات  أساسي   ا مكونً  باعتبارهيل الرغم من أمهية احلاسب اآليل يف املكتبات ومراكز املعلومات ع

العاملني نتيجة   ىل املكتبات ومراكز املعلومات اآلن، إال أنه تبني عدم وجود وعي كامل بخطورة احلاسب اآليل ع
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نظم   ىل تدريبية للعاملني باملكتبات الرقمية ع االستخدام اخلاطئ لفرتات طويلة، وهذا يعنى رضورة توافر برامج 

  ي تبن ىلإهذا باإلضافة  ، بصفة خاصة اإللكرتونيةوباستخدام األجهزة  ، الصحة املهنية باملكتبات عامةوالسالمة 

 . الصحة املهنية باملكتبات الرقمية باجلامعات املرصية وتطبيق السالمة  

مات بتصاميم مباين املكتبات الرقمية وتوفري األثاث  ووتوىص الدراسة بأن هتتم اجلامعات ومراكز املعل 

من أجل احلفاظ عيل الكوادر    ؛ بالصيانة الدورية ملباين املكتبات الرقمية   واالهتامم  ، الصحي واملناسب لتلك املكتبات

  ىل ع ءالبرشية وعقد دورات لكل العاملني عن كيفية التعامل السليم مع األجهزة واملعدات وخماطر التعامل اليس

 الصحة. 

الدراسة بتدريس مادة تشمل الصحة والسالمة املهنية للعاملني يف املكتبات   سبق تويص ما  ىلإباإلضافة 

 لطالب هبا خاصة يف ظل انتشار تكنولوجيا املعلومات بشكل كبري. وتوعية ا  ،واملكتبات الرقمية 

 قائمة املصادر:

 أوال : المصادر العربية

اعلم:  .ات رقمنة مصادر المعلومات: دراسة لتجارب الم كتبات الوطنية الفرانكفونية(. مشروع2007أحمد، أحمد فرج. )
 من جعتاستر  .90 - 73،  1الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات، 

http://search.mandumah.com/Record/27773 
المهنية على أداء واستقرار أثر السلامة والصحة  (.2013الرحيم. ) الل  ه عبد حمد محمد، و إدريس، عبدأحمد، سمية أ

  استرجعتالعاملين: دراسة حالة الهيئة القومية لل كهرباء )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النيلين، الخرطوم. 
  http://search.mandumah.com/Record/843528 من
رياض .الم كتبات الرقمية بين التخطيط والتفنيذ .(2008) .فاتن سعيد، بامفلح  .الملك فهد الوطنيةمكتبة  :ال

(. التكنولوجيات الحديثة ودورها في هندسة مباني الم كتبات الذكية: 2018بوقشيبة، ياسمين، و زهير، عين أحجر. )
 مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية: جامعة عبد الحميد مهري  .دراسة تحليلية لمبنى مكتبة المطالعة الرئيسة لولاية عنابة

 من استرجعت  .166 - 146 ،(  2)4 ،2قسنطينة  -
http://search.mandumah.com/Record/961386  

لقياس مستوى النضج  TDWI (. توظيف نموذج2017الجبوري، علاء أحمد حسن عبيد، و إبراهيم، إبراهيم خليل. )
بار للعلوم مجلة جامعة الأن .لإدارة الصحة والسلامة المهنية: دراسة استطلاعية في ديوان وزارة النفط العراقية

رية: جامعة الأنبار   من استرجعت  .341 - 326. (17) 9كلية الإدارة والاقتصاد،  -الاقتصادية والإدا
http://search.mandumah.com/Record/825694  

زين مصادر المعلومات : دراسة حالة على الم كتبة 2018حامد، أحمد جابر. ) (. السلامة والصحة المهنية في أعمال تخ
ز رية للمكتبات والمعلومات   .ية: الجديدة لجامعة القاهرةالمرك المجلة الدولية لعلوم الم كتبات والمعلومات: الجمعية المص
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 من استرجعت  .132 - 97 ، (2)5والأرشيف، 
http://search.mandumah.com/Record/915355  

مجلة  .داء الم كتباتألي على لآا(. من آثار استخدام الحاسب 2005، مسفرة بنت دخيل الل  ه بن مسفر. )يالخثعم
ربية والتعليم    من استرجعت  .17 7وكالة التطوير والتخطيط،  -المعلوماتية: وزارة الت

http://search.mandumah.com/Record/28064  
(.  رمجية، البنية والتجهيزات ) المادية والبالتقنية للمكتبة الرقمية العربية(. الجوانب 2010خضر، إبراهيم خليل يوسف. )

ن: الم كتبة الرقمية العربية : عربي أنا : الضرورة ، الفرص والتحديات: الاتحاد العربي  والمؤتمر الحادي والعشر
علم ( و ا، بيروت: الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات )  1للمكتبات والمعلومات وجمعية الم كتبات اللبنانية، مج

رية اللبنانية، جمعية الم كتبات بالجمهو  وزارة الثقافة من  استرجعت. 941 - 920و
http://search.mandumah.com/Record/125303  

مجلة جامعة القدس المفتوحة  .والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية في فلسطين(. واقع الصحة 2009سالم، سلامة. )
 من ترجعتاس .184 - 141،  16للبحوث الإنسانية والاجتماعية: جامعة القدس المفتوحة، 

http://search.mandumah.com/Record/98025  
لم كتبات العامة و دورها في تفعيل جودة خدمات (. معايير مباني ا2014ابن السبتي، عبدالملك، و الحواطي، عتيقة. )

 المؤتمر الخامس والعشرون: جودة الأداء في الم كتبات ومراكز المعلومات .القراء في ظل تحديات البيئة الرقمية
و دار ( علما)اعلم، تونس: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  -تحاد العربي للمكتبات والمعلومات لاوالأرشيف: ا

 http://search.mandumah.com/Record/651993 من استرجعت  .722 - 708ب الوطنيةال كت
رية للمؤثرات (. مبنى الم كتبة الال 2001السريحي، حسن بن عواد، و حمبيشي، ناريمان خالد. ) كترونية: دراسة نظ

 من استرجعت  .223 - 196،  (2)  ,6مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: مكتبة الملك فهد الوطنية .والمتغيرات
http://search.mandumah.com/Record/31890  

المؤتمنة: دراسة حالة (. الصحة والسلامة في المكاتب 2000السريحي، حسن بن عواد، ملياني، رانيا، و الطيب، إنعام. )
، (13)  ,7مية، تجاهات الحديثة في الم كتبات والمعلومات: الم كتبة الأكاديلاا .على مكتبة جامعة الملك عبد العزيز

83 - 128. . 
رية في القطاع العام لإالتخطيط ا .(2009) .موفق محمد ، الضمور دار  :ردنلأا .ان أنموذج  أردال  :ستراتيجي للموارد البش

زيعالحام  .د للنشر والتو
في الحفاظ على صحة  مصر ودور السلامة والصحة المهنية(. المشاكل الصحية في 1993الجواد، عصام الدين. ) عبد

 من استرجعت  .73 - 70 62إدارة الاعمال: جمعية إدارة الاعمال العربية،  .القوى العاملة
http://search.mandumah.com/Record/62051  

رية اللبنانية :القاهرة .حث ومناهجه في علم الم كتبات والمعلوماتالب  .(2003) .حمد فتحيم ، عبد الهادي   .الدار المص
زيع :عمان (..2ط) . الإدارة الحديثة للسلامة المهنية  .(2003) .محمد دياب ، العقايلة  .دار صفاء للنشر والتو
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 ثانيا : التعامل مع الحاسب اآللي :
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This study focus on the Occupational Safety and Health for employees who are working in 
digital libraries in the Egyptian universities , now the activity of digital libraries  in the Egyptian 
universities depends totally on computer in managing the work especially after the automation of 
the university libraries which began on 2006 under the name of the project of  automation of 
libraries and digital library in The Supreme Council of Universities and set up the Digital repository 
for the Egyptian university researches and set up the digital libraries unit in each university   which 
Necessitated sitting the whole working day front of computer in order to achieve the required work. 

The employees doesn’t know the health risks for not following the Occupational Safety and health 
in using the computer for long times, and since the human being is the most valuable element in the 
establishments so its must to provide a safe environment in the digital libraries both in Material 
and technological arrangement besides the conditions and safety standards of the digital libraries' 
buildings. 

The study relied on descriptive approach field to study the Occupational Safety and health for 
employees who are working in digital libraries units and building's safety conditions of the digital 
libraries and its commitment to follow these safety conditions. The study depended on the 
questionnaire as a basic tool for data collection, the study reached that there is lack of awareness in 
Occupational Safety and Health Procedure in dealing with the electronic Devices among the 
employees besides incompatibility of digital libraries equipment’s with Occupational Safety and 
Health standards which exposes the digital libraries workers' health to risks. 

 
Keywords:  Digital Libraries; Occupational Safety and Health; Computer Risks - Protection of Digital 

Library Staff. 
 

  




