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فاعلية استخدام برنامج تعليمى فى مجال التدريب السالمة المهنية لعمال صناعة المالبس الصم 
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TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY FOR APPAREL 
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E Published research 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

المالبس والمواد الخام من . صناعة المالبس هي واحدة من أكبر الصناعات في كثير من بلدان العالم

السلع التجارية أهم المتداولة بين البالد والتي تجد شعبية على الصعيد العالمي وفي حاجة إلى ذلك 

بين األمن الصناعي وهو ما يعني أن الجوانب التي تتطلب عمالة مكثفة، والسالمة واحد من الجان

اإلنتاج في ظروف عمل آمنة والتي تنص على عمال الحماية من التعرض لحوادث الصم والبكم 

خصيصا ومنع تلف اآلالت نتيجة لهذه الحوادث كما أنه بدون السالمة المهنية إنتاج فضح لخطر إعاقة 

ين، ويؤثر على معارفها النظرية والعملية برامج العمل وخطط اإلنتاج وحتى نوعية من تدريب العامل

كفاءة إنتاج المالبس وسالمتهم المهنية وتطبيق معينات التدريب الوسائط المتعددة لتحسين عملية 

في هذا البحث سوف تؤخذ بعين االعتبارات المشاكل واألهداف وكذلك أهمية استخدام . التدريب

تجربة من خالل التأكد من فعالية عملية التعلم  وقد أجريت. الوسائط المتعددة في عملية التدريب

 باستخدام البرنامج التعليمي على العاملين الصم والبكم

E 

Apparel Industry is one of the largest industries in many countries of the world. The 
clothing and raw materials of the most important commercial goods traded between 
the countries which find popular globally and in need of labor-intensive, so The safety 
aspects one of the industrial security sides which means that the production in safe 
working conditions which is providing for workers the protection from exposure to 
accidents specially deaf and dumb and prevent damage to machinery as a result of 
these incidents as that without occupational safety the production expose to the risk of 
impeding the work programs and production plans So The quality of workers training, 
its theoretical and practical knowledge affects the efficiency of apparel production and 
their occupational safety and Application of multimedia training aids to optimize the 
training process. In this research will be taken into considerations problems, 
objectives as well as the importance of using multimedia in training process. 
Experiment was carried out by confirming the effectiveness of the learning process 
using the educational program on deaf and dumb workers 
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