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تمهيد
حيظى أداء العاملني حبيز كبري من االهتمام ،ملا له من تأثري على سري عمل املؤسسات ،باعتباره أحد
املتطلبات الرئيسية لنجاح أي مؤسسة واحلفاظ على استمراريتها ،ويعد من العوامل األكثر إسهاما يف حتقيق
أهدافها وتعزيز قدرهتا التنافسية يف السوق ،ال سيما إذا تعلق األمر بقطاع الصحة ،والذي له عالقة مباشرة
بصحة وحياة األفراد وبالصحة العامة للمجتمع ،وملا ينطوي عليه هذا القطاع من خصوصية .حيث تسعى
املؤسسات االستشفائية لتقدمي خدمات صحية ذات جودة ،وتستخدم موارد بشرية ذات ختصصات مهنية
وخلفيات علمية متنوعة يف تقدمي خدماهتا الصحية .وتعترب األسالك الطبية وشبه الطبية من أهم هذه املوارد،
من خالل ما تقدمه من تشخيص وفحص وعالج ووقاية واهتمام بأنشطة البحث والتطوير املتعلقة بالصحة،
هذه اخلدمات اليت تعترب حمور وأساس وجود املؤسسات االستشفائية .لذا البد من االهتمام هبذه األسالك
والعمل على حتسني أدائها ،وذلك من خالل عدة أنشطة أمهها تقييم األداء الذي يسمح مبعرفة نقاط القوة
فيه وتعزيزها والكشف عن النقائص والعمل على معاجلتها .ويقيم أداء األطباء واملمرضني بناءً على جمموعة
من املعايري احملددة مسبقا ،وذلك باتباع جمموعة من املراحل واعتماد طرق تقييم تتالءم مع األهداف املرجوة
منه.
باإلضافة إىل ذلك البد من توفري جمموعة من العوامل لالرتقاء بأداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،من
بني هذه العوامل توفري ظروف عمل مالئمة حلمايتهم من األمراض واحلوادث املهنية ،باعتبار املؤسسات
االستشفائية مكان ينطوي على خماطر عالية ،وللتقليل من حدة هذه األخرية تعتمد املؤسسات االستشفائية
على برامج للصحة والسالمة املهنية ،واليت تعترب كأولوية لتوفري أعلى مستوى من الوقاية والرعاية ،واحلفاظ
على األطباء واملمرضني من املخاطر النفسية وخماطر املخلفات الطبية املختلفة وعند استخدام املواد اخلطرة،
وكذلك البد عليها من اختاذ إجراءات السالمة للمباين واملعدات واألدوات املستخدمة .وتعترب األسالك الطبية
وشبه الطبية أكثر عرضة للمخاطر املهنية عن بقية األسالك األخرى ،كوهنا توجد يف اتصال مباشر مع املرضى
وعوامل العمل األخرى ،لذا جيب أن حتظى باهتمام أكرب حىت تقوم بعملها بكفاءة وفعالية.
وهبدف حتسني ظروف عمل األطباء واملمرضني ومحاية صحتهم واحلفاظ على سالمتهم يف مكان
العمل تعتمد املؤسسات االستشفائية على عدة أدوات ،من أمهها تدقيق الصحة والسالمة املهنية للوقوف
على مستوى تنفيذ برامج الصحة والسالمة املهنية ،حيث تلعب هذه األداة دورا مهما يف حتديد نقاط القوة
والتعرف على نقاط الضعف يف هذه الربامج والوقوف على أسباهبا وتقدمي التوصيات الالزمة للوقاية من

ب

المقدمة
املخاطر املهنية ،من خالل اختاذ التدابري الالزمة يف الوقت املناسب .كما يساهم تدقيق الصحة والسالمة
املهنية يف توفري املعلومات الصادقة واملوثوقة اليت تساعد اإلدارة على اختاذ قراراهتا.
أوال .إشكالية البحث

تواجه املؤسسات االستشفائية صعوبات وحتديات كبرية للحفاظ على صحة وسالمة العاملني فيها،
كوهنم معرضون بشكل دائم للعديد من احلوادث واألمراض املهنية اليت هتدد صحتهم وحياهتم ،مما قد يؤثر
على مستوى أدائهم يف مكان العمل ،لذا أصبح من الضروري الوقوف على هذه املخاطر املهنية وحتديديها
وتقييمها وتقدمي احللول املناسبة هلا .ويعترب تدقيق الصحة والسالمة املهنية من بني الوسائل اليت تساعد
املؤسسة االستشفائية على إدارة هذه املخاطر بشكل أفضل ،والتأكد من أن نظام الصحة والسالمة الذي
تتبناه يليب املتطلبات املتعارف عليها حلماية صحة وسالمة العاملني ،اليت تتضمنها االتفاقيات الدولية
والتشريعات احمللية ،وتسهر على تنفيذها جمموعة من اهليئات الدولية واحمللية كل حسب اختصاصها.
وعلى هذا األساس ،يسلط هذا البحث الضوء على مدى إدراك املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ألمهية
تدقيق الصحة والسالمة املهنية وتوظيفه يف حتسني أداء العاملني ،خاصة األسالك الطبية وشبه الطبية ،من
خالل دراسة حالة املركز االستشفائي اجلامعي لوالية سطيف ،وقد متت صياغة اإلشكالية يف السؤال الرئيسي
التايل:
ما دور تدقيق الصحة والسالمة المهنية في تحسين أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمركز

االستشفائي الجامعي بسطيف؟

وتتفرع هذه اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى تطبيق املركز االستشفائي اجلامعي سطيف لتدقيق الصحة والسالمة املهنية؟ ما دور تدقيق الصحة البدنية املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؟ ما دور تدقيق الصحة النفسية املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؟ ما دور تدقيق الصحة االجتماعية املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؟ -ما دور تدقيق السالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؟

ت

المقدمة
ثانيا .الفرضيات

لإلجابة على إشكالية البحث مت اعتماد الفرضية الرئيسية التالية:
لتدقيق الصحة والسالمة المهنية دور إيجابي في تحسين أداء العاملين بالمركز االستشفائي الجامعي

سطيف.
وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملركز االستشفائياجلامعي سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية (السن ،اجلنس ،اخلربة ،املستوى التعليمي،
الوظيفة)؛
 لتدقيق الصحة البدنية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؛لتدقيق الصحة النفسية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؛ لتدقيق الصحة االجتماعية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حملالدراسة؛
 لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة.ثالثا .أهداف البحث

يسعى البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها ما يلي:
 تقييم مدى التزام املركز االستشفائي اجلامعي سطيف بتطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛ حماولة تسليط الضوء على مستوى أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؛ إبراز أمهية استخدام تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف التقليل من األمراض واحلوادث اليت كمكن أن يتعرضهلا العاملون يف مكان العمل؛
 التعرف على طبيعة ودور تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة ،وأمهيته كأحد األدواتاملعتمدة يف حتسني أداء العاملني هبا؛
 تقدمي مقرتحات لالرتقاء باخلدمات باملؤسسة حمل الدراسة ،من خالل تشخيص جوانب القصور يف جمالاألداء الذي تقدمه أسالكها الطبية وشبه الطبية.
رابعا .أهمية البحث

تنبع أمهية هذا البحث من طبيعة املوضوع املتناول الذي يركز على إبراز دور تدقيق الصحة والسالمة
املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ،من خالل تقدمي
خمتلف املعلومات الالزمة حول تدقيق الصحة والسالمة املهنية من جهة ،وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية
من جهة أخرى ،خاصة يف ظل حمدودية األحباث يف هذا املوضوع حسب إطالع الباحثة.
ث

المقدمة
كما حياول هذا البحث الربط بني مفهومني أساسني وحماولة الوصول إىل أداء كفؤ وفعال لألسالك الطبية
وشبه الطبية ،من خالل االعتماد على ممارسات تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،وهذا عن طريق دراسة ميدانية
بإحدى أهم املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ،املتمثلة يف املركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،وحماولة توعية
القائمني عليها بأمهية تدقيق الصحة والسالمة املهنية ملواجهة خماطر مهنية متعددة عالية اخلطورة ،واليت تصبح
يف الكثري من األحيان عائقا أمام أسالكها الطبية وشبه الطبية أثناء أدائهم ملهامهم .حيث يساعد تطبيق هذا
النوع من التدقيق يف حتديد املخاطر املهنية اليت يواجهوهنا وتقييمها واقرتاح احللول املناسبة للوقاية منها أو
عالجها بالكشف عن األسباب احلقيقية هلا.

خامسا .المنهج المستخدم في البحث

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي بغرض وصف وحتليل دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية
يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف ،هذا املنهج يتناسب مع
هذا النوع من البحوث الذي جيمع بني اجلانب النظري حول ما كتب يف املوضوع يف الكتب والتقارير واجملالت
وامللتقيات العلمية ومواقع اإلنرتنت ،واجلانب التطبيقي الذي اعتمد فيه على االستبيان جلمع البيانات واحلقائق
حول موضوع البحث ،وتفسري وحتليل هذه البيانات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
(.)SPSS.32
سادسا .الدراسات السابقة

متثل الدراسات السابقة إطارا معرفيا للبحث العلمي ،وتسمح باالطالع على أهم ما كتب يف موضوع
البحث ،حيث توفر للباحث خربات وجتارب الباحثني السابقني حىت يتسىن له االستفادة منها يف تطوير
تصوراته حول املوضوع املبحوث .ومن بني الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث ما يلي:
 -دراسة عادل محمد عبد اهلل ومحمد مشعل سلطان ( :)0202مقال بعنوان "جودة حياة العمل وأثرها

في تقييم أداء العاملين".
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على جودة حياة العمل يف كلية احلدباء اجلامعة بالعراق ومدى تأثريها
على تقييم أداء العاملني فيها ،وملعاجلة هذا املوضوع اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بغرض
وصف وتفسري الظاهرة املدروسة ،وذلك من خالل مجع البيانات املتعلقة باجلانب النظري من الكتب والرسائل
اجلامعية ومواقع األنرتنيت ،أما يف اجلانب امليداين مت االعتماد على االستبيان باستخدام مقياس ليكرت
اخلماسي ،مصحوب مبقابلة لشرح الفقرات اليت تضمنها ،حيث وزع على جمتمع البحث املتكون من 253
عامال بالكلية حمل الدراسة.
وتوصلت الدراسة إىل ما يلي:
 تؤثر جودة حياة العمل بأبعادها على تقييم أداء العاملني بالكلية حمل الدراسة؛ج

المقدمة
 حتتاج الكلية حمل الدراسة إىل جهد أكرب لتطبيق جودة حياة العمل وإدراجه ضمن أولوياهتا؛ وجود موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد جمتمع البحث جتاه أهداف تقييم األداء ،وأن إدارة الكلية تستخدمالكثري من األساليب يف عملية التقييم؛
 معايري تقييم األداء اليت تستخدمها الكلية حمل الدراسة تتسم بالدقة واملوضوعية يف قياس أداء العاملني؛ درجة رضا العاملني عن نظام تقييم األداء املتبع كانت جيدة؛ أبعاد جودة حياة العمل متوفرة يف الكلية الدراسة بدرجة متوسطة ومقبولة. -دراسة مشان عبد الكريم ( :)0202رسالة دكتوراه بعنوان "دور نظام الصحة والسالمة المهنية في

تحسين األداء البشري في المؤسسة الصناعية".
أجريت هذه الدراسة على مستوى مخس مؤسسات باملنطقة الصناعية ملدينة سطيف ،وهدفت إىل التعرف
على دور نظام الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء املوارد البشرية باملؤسسة الصناعية.
ومت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من أجل وصف املتغريين املدروسني
يف اجلانب النظري ،ويف اجلانب التطبيقي مت تصميم استبيان كأداة جلمع البيانات ،وزع على كل من أفراد
مصلحة املوارد البشرية ومصلحة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة باملؤسسات حمل الدراسة ،ومت حتليل هذا
االستبيان باالعتماد على برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss
وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
 يتطابق نظام الصحة والسالمة املهنية الذي تتبناه املؤسسات حمل الدراسة مع متطلبات مواصفة نظام إدارةالصحة والسالمة املهنية 20882؛
 مستوى أداء العاملني باملؤسسات حمل الدراسة اليت تتبىن مواصفة  20882مرتفع؛ لنظام الصحة والسالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء العاملني باملؤسسات الصناعية. -دراسة أسامة محمد أبو نواس ( :)0202مقال بعنوان "أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة المهنية

على أداء العاملين".
هدفت الدراسة إىل التعرف على أبعاد تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية بالشركة األردنية السويدية
للمنتجات الطبية والتعقيم يف األردن ،واليت مشلت الرضا الوظيفي ،التزام اإلدارة العليا بتوفري أنظمة الصحة
والسالمة املهنية ،تدريب العاملني ،إصابات العمل ،البيئة املادية ،والوقوف على مدى تأثري هذه األبعاد على
مستوى أداء العاملني.
اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ومنهج البحث امليداين ،واستخدام
االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات وزعت على عينة تتكون من  288موظف.
ح
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توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،املتمثلة يف:
 أجاب العاملون بأن توفري أبعاد تطبيق أنظمة السالمة والصحة املهنية يعترب أمر ضروري ومهم؛ مستوى أداء العاملني باملؤسسة حمل الدراسة جاء بدرجة مرتفعة من خالل العالقات اجليدة بني املشرفنيوالعاملني ،العالقات اجليدة بني الزمالء ،توفري بيئة العمل املادية املالئمة ،باإلضافة إىل مكافأة املؤسسة حمل
الدراسة للعاملني امللتزمني بتدابري وتعليمات الصحة والسالمة املهنية ،مما انعكس إجيابا على أدائهم؛
_ يؤثر تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية على مستوى أداء العاملني بشكل إجيايب والعكس صحيح من
وجهة نظر املبحوثني؛
 أهم أبعاد تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية الذي يساهم يف حتسني مستوى أداء العاملني هو التزاماإلدارة العليا بتوفري أنظمة الصحة والسالمة املهنية ،كونه البعد الذي يؤثر على تفعيل باقي األبعاد من خالل
توفري العوامل الالزمة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني ،واختاذ التدابري الالزمة حلماية العاملني من إصابات
العمل ،وتصميم برامج تدريب العاملني حول كيفية استخدام أساليب العمل اآلمنة والوقاية من املخاطر
املهنية.
 -دراسة أنور أحمد العزام ولينا فؤاد مهدي ( :)0202مقال بعنوان "أثر التدريب المبني على الكفايات

في تحسين أداء العاملين في المستشفيات الجامعية األردنية".
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التدريب املبين على الكفايات بأبعادها املتمثلة يف املهارات
والقدرات املعرفية وتشخيص املواقف واالجتاهات ،وأثرها على أداء العاملني يف املستشفيات اجلامعية األردنية،
حيث يعترب التدريب استثمارا يف األصول البشرية ،كونه يزيد من قدرات ومهارات العاملني اليت تكسب
املستشفى ميزة تنافسية بتقدمي خدمات ذات جودة.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة املبحوثة وجمتمع الدراسة ،من خالل
مجع البيانات من الكتب ومواقع األنرتنت ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع
املدروس ،واعتماد االستبيان كأداة جلمع البيانات ،مث حتليلها للتوصل إىل استنتاجات حول اختبار الفرضيات
واإلجابة على اإلشكالية .وقد تكون جمتمع الدراسة من مستشفيني جامعيني أردنيني ،ومشلت عينة الدراسة
مجيع العاملني اإلداريني يف املستويات العليا والوسطى ،والبالغ عددهم  388عامل.
وخلص الباحثان إىل النتائج التالية:
 املستشفيات اجلامعية ال حتث العاملني على حتقيق أهدافها بشكل كاف ،وال حتفزهم بشكل واضح علىاالستمرارية يف العمل الذي يقومون به؛

خ
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 املستشفيات ال تتبىن األبعاد األساسية جلودة اخلدمة ،خاصة فيما يتعلق بالدقة واملوثوقية ،وال تسعى إىلالتطوير املستمر ألداء العاملني فيها ،وال يوجد تطوير يف جودة اخلدمات الصحية اليت يقدمها العاملون؛
 يوجد أثر للتدريب املبين على الكفايات بأبعاده على سياسات املؤسستني حمل الدراسة واسرتاتيجيتهما يفحتسني أداء العاملني هبما؛
 يؤثر التدريب املبين على الكفايات إجيابا يف حتسني أداء العاملني يف املستشفيات األردنية. -دراسة خيرة زقيب وآخرون ( :)0202مقال بعنوان دور التدقيق االجتماعي في تحسين أداء إدارة

الموارد الشرية.
هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى ممارسـات التـدقيق االجتمـاعي وأمهية تطبيقه يف املؤسسات
االقتصادية حمل الدراسة ،من خالل مساعدته هلذه املؤسسات على حتديد النقائص املوجودة يف إدارة املوارد
البشرية واقرتاح األساليب املناسبة ملعاجلتها وحتسـني كفـاءهتا.
اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي ،ومت استخدام أربعـة طـرق للحصـول علـى البيانات األولية،
املتمثلة يف وثــائق الدراســة واملالحظــة وإجـراء مقابالت مـع مسـؤويل إدارة املـوارد البشـرية واعتماد االســتبيان
كــأداة رئيسية للبحث حـول مدى احلاجة إىل خدمات التدقيق االجتماعي على مستوى املؤسسات حمل
الدراسة ،ومشلت عينة الدراسة  64عامال علـى مسـتوى إدارة املـوارد البشـرية بسبع مؤسسـات اقتصـادية بوالييت
غرداية واجللفة ،وزعت عليهم االستبيانات واسرتجعت مجيعها وألغيت منها مخسة.
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 يعترب التدقيق االجتماعي كأداة مهمة تساعد على كشف االختالالت واالحنرافات يف إدارة املوارد البشريةواملؤسسـة ككـل وتقدمي التوصيات املناس ــبة ملعاجلتها؛
 لتطبيق التدقيق االجتماعي البد من توفر جمموعة من اإلجراءات واملتطلبات الضرورية؛ البد للمؤسسات االقتصادية من إعطاء أمهية ملواردها البشرية ،كوهنا مصدر للميزة التنافسية يف ظل بيئةعمل غري مستقرة؛
 املؤسسات حمل الدراسة ال تتوفر على قسم أو مصــلحة للتــدقيق االجتمــاعي؛ مـن بـني املؤسسـات حمـل الدراسة يوجد مؤسسة واحدة قامت مبهمة التدقيق االجتمـاعي مـ ــرة واحـ ــدة فقط،ومؤسسة أخرى بـدأت مبمارسـته حـديثا مـن طـرف مدقق داخلي.
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 -دراسة شفاء محمد علي ووسام إبراهيم موسى( :)0202مقال بعنوان "أثر ضغوط العمل في أداء

العاملين في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية".
تناولت هذه الدراسة ضغوط العمل الناجتة عن بيئة العمل الداخلية واخلارجية للشركة العامة لصناعة
الزيوت النباتية ببغداد وأثرها يف أداء العاملني ويف أبعاده املتمثلة يف ،اإلنتاجية ،دوران العمل ،غياب العاملني،
اجلودة ،الرضا الوظيفي ،االبتكار.
اعتمد الباحثان يف هذه الدراسة على االستبيان جلمع البيانات ،وزع على عينة عشوائية بسيطة متكونة
من  43فردا من العاملني بالشركة حمل الدراسة ،واليت تشكل نسبة  %28من جمتمع الدراسة ،موزعني على
عدة أقسام فيها .وبعد معاجلة البيانات باستخدام الربنامج االحصائي  spssأظهرت النتائج ما يلي:
 ينجز العاملون املهام اليت تدخل ضمن اختصاصهم ومسؤولياهتم ،باإلضافة إىل إمكانية تكليفهم مبهامأخرى؛
 تعتمد اإلدارة األسلوب املركزي يف اختاذ القرارات؛ تؤثر الظروف االجتماعية على أداء العاملني؛ يوجد تناسق بني األعمال وتوجهات العاملني ،وال يوجد تقاطع بتوجيهات الرؤساء للمرؤوسني باملؤسسةحمل الدراسة؛
 تؤثر ضغوط العمل والدورات التدريبية والتكنولوجيا احلديثة إجيابا على أداء املؤسسة ،مبا ينعكس بشكلإجيايب على قدرهتا التنافسية؛
 زيادة ضغوط العمل وتباين احلوافز وصعوبة بعض األعمال تؤدى إىل رغبة العاملني باالنتقال ألعمالأخرى.
 -دراسة عامر عبد اللطيف كاظم العامري ( :)0202مقال بعنوان "أثر إدارة الصحة والسالمة المهنية

في أداء العاملين".
تناولت هذه الدراسة مدى تأثري برامج الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء العاملني بشكل خاص
وأداء املؤسسة بشكل عام ،وحتديد مناطق الضعف يف متغريات الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات حمل
الدراسة وكشفها وحتديد سبل معاجلتها .وقد مشلت الدراسة قطاعات وزارة الصناعة واملعادن العراقية كافة
املتمثلة يف ،الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والكيمياوية واالنشائية واهلندسية ،للفرتة املمتدة من 3885
إىل  ،3828إذ اعتمد املنهج التحليلي لتحليل أثر متغريات الصحة والسالمة املهنية يف أداء العاملني من
خالل معامل االرتباط املتعدد ومعامل التحديد ومعامل االحندار وقيمة "ف" احملسوبة وقيمة "ت" احملسوبة،
وحتليل التباين ملتغريات الصحة والسالمة املهنية من خالل درجات احلرية وجمموع املربعات ومتوسط املربعات،
وحتليل أصغر فرق معنوي ملتغريات الصحة والسالمة املهنية .وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
ذ
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_ تسهم بيئة العمل اآلمنة يف املؤسسات يف رفع معنويات العاملني وحتسني كفاءهتم اإلنتاجية؛
 تؤدي زيادة معدالت األمراض واحلوادث املهنية إىل زيادة التكاليف اليت تتحملها املؤسسة ،من خاللالتعويضات اليت تدفعها للعاملني املصابني أو املتوفني ،وكذلك تكاليف العالج؛
 وجود أثر وعالقة قوية وطردية بني برامج الصحة والسالمة املهنية وأداء العاملني باملؤسسات حمل الدراسة،أي أنه كلما زاد االهتمام بتلك الربامج وتطويرها كلما زاد أداء العاملني وكفاءهتم؛
 قلة إدراك ووعي اإلدارة العليا ملدى أمهية برامج الصحة والسالمة املهنية وأثرها يف أداء العاملني ،واقتصاردورها يف املؤسسات حمل الدراسة على حتديد املسؤوليات واالشراف على سري العمليات اإلنتاجية وتوجيه
العاملني يف تطبيق أنظمة املؤسسة؛
 عدم وجود نظام اتصاالت كفء بني مستويات املؤسسة ،ومن مث صعوبة حتديد املخاطر املهنية ومدىتكرار اإلصابات اليت يتعرض هلا العاملون؛
 عدم االهتمام بصحة العاملني البدنية والنفسية واملشكالت اليت تواجههم يف حياهتم اليومية واملهنية. -دراسة  Kadir Arifinوآخرون ( :)0202مقال بعنوان

"An audit of occupational safety and health at the workplace: a case study at the
faculty of social science and humanity, University Kebangsaan, Malaysia".

سعت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى الصحة والسالمة املهنية بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
مباليزيا ،بإجراء تدقيق وفقا للمعايري احملددة يف قوائم املراجعة ،اليت مت تصميمها بناءً على مناذج التدقيق لكل
من قسم الصحة والسالمة واملعهد الوطين للصحة والسالمة وجلنة الصحة والسالمة املهنية جبامعة كيبانغسان.
ومت تضمني العديد من املؤشرات يف منوذج املراجعة وتكييفها معه للتأكد من أن منوذج التدقيق سيغطي مجيع
اجلوانب الفنية للصحة والسالمة املهنية اخلاصة بالكلية ،باإلضافة إىل ذلك استخدم الباحثان النقاط والنسب
املئوية يف حتليل البيانات اليت مت مجعها من كل قسم من أقسام املؤسسة حمل الدراسة.
وتظهر نتائج الدراسة ما يلي:
 متطلبات الصحة والسالمة املهنية متوفرة باملؤسسة حمل الدراسة؛ أشارت عملية التدقيق إىل أنه جيب االنتباه إىل العديد من اجلوانب الفنية للصحة والسالمة املهنية باملؤسسةحمل الدراسة؛
 لإلدارة العليا دور مهم يف ضمان اإلدارة الفعالة واملتكاملة للصحة والسالمة املهنية يف كل قسم من أقساماملؤسسة حمل الدراسة ،وذلك من خالل تقييم املخاطر املهنية واختاذ التدابري الالزمة حلماية العاملني من
التعرض هلا.
ر
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تحديد مكانة البحث ضمن الدراسات السابقة

من خالل حبثنا يف الدراسات السابقة اليت هلا عالقة هبذا البحث ،الحظنا يف حدود اطالعنا قلة الدراسات
العربية واألجنبية اليت تناولت متغري تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،وكذلك األمر بالنسبة ملتغري أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية ،كما الحظنا عدم وجود أي دراسة تناولت عالقة أو دور أو تأثري أحد املتغريين على
اآلخر ،لذا جاء البحث احلايل للمسامهة يف سد هذه الفجوة وتقدمي إضافة علمية ،كونه تناول كال املتغريين
من خالل إبراز دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بإحدى
املؤسسات االستشفائية يف اجلزائر .كما ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة اليت تناولت أحد
املتغريين من حيث تطبيقها يف بيئة دراسة خمتلفة ،واملتمثلة يف املركز االستشفائي اجلامعي.
سابعا .نموذج البحث

استكماال ملعاجلة موضوع البحث وحتقيقا ألهدافه مت تبين منوذج افرتاضي يتكون من متغريين ،األول
مستقل كمثل تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده والثاين متغري تابع كمثل أداء األسالك الطبية وشبه الطبية،
والشكل املوايل يوضح منوذج الدراسة:
الشكل رقم ( :)0نموذج الدراسة
المتغير التابع

المتغير المستقل

تدقيق الصحة
البدنية المهنية
تدقيق الصحة

النفسية المهنية

تدقيق الصحة
والسالمة المهنية

تدقيق الصحة
االجتماعية
المهنية

تدقيق السالمة
المهنية

المصدر :من إعداد الباحثة
ز

أداء األسالك الطبية
وشبه الطبية

المقدمة
ثامنا .حدود البحث

هبدف التحكم يف إطار البحث ،مت إجنازه ضمن احلدود التالية:
 -الحدود البشرية :تتمثل يف األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف.

 الحدود الموضوعية :اقتصر هذا البحث على دراسة دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداءاألسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف.
 -الحدود المكانية :أجريت هذه الدراسة باملركز االستشفائي اجلامعي سعادنة حممد عبد النور بسطيف.

 الحدود الزمنية :مت إجناز هذ الدراسة خالل الفرتة املمتدة ما بني  82نوفمرب  3838إىل غاية  22جانفي.3832
تاسعا .هيكل البحث

من أجل حتقيق أهداف البحث واإلجابة على إشكاليته ،وكذلك تأكيد أو نفي الفرضيات ،قسمنا
البحث إىل جزئني ،جانب نظري لعرض اخللفية النظرية للموضوع ،حيث سيتم التطرق إليه من خالل ثالثة
فصول ،الفصل األول يتناول مفاهيم عامة حول الصحة والسالمة املهنية ،باإلضافة إىل عرض املخاطر املهنية
اليت كمكن أن يتعرض هلا العاملون يف مكان عملهم ،وعرض كيفية إدارة الصحة والسالمة املهنية ،كما يتناول
أنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية.
أما الفصل الثاين سيتطرق إىل تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،وذلك من خالل التعرف على التدقيق
بصفة عامة ،مث اإلشارة إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية وتدقيق الصحة والسالمة املهنية ،ليتناول يف األخري
كيفية استخدام تدقيق الصحة والسالمة املهنية كأداة للوقاية من املخاطر املهنية باملؤسسات االستشفائية
بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة.
ويف الفصل الثالث سيتم التطرق إىل أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسات االستشفائية ،من
خالل عرض مفهوم أداء العاملني باملؤسسات بصفة عامة وباملؤسسات االستشفائية بصفة خاصة ،باإلضافة
إىل تناول أداء األسالك الطبية ،ليتم التطرق يف األخري ألداء األسالك شبه الطبية.
ومت ختصيص الفصل الرابع للدراسة امليدانية ،إلبراز إذا ما كان هناك دور لتدقيق الصحة والسالمة املهنية
يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسات االستشفائية اجلزائرية أو نفيه ،لذا مت اختيار املركز
االستشفائي اجلامعي سطيف ليكون ميدانا هلذا البحث.
ويف األخري سيتم عرض النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث ،واليت على ضوئها يتم تقدمي جمموعة من
املقرتحات.

س

المقدمة
عاشرا .صعوبات البحث

يف حدود اطالعنا على الدراسات واملراجع املتعلقة مبوضوع البحث هناك حمدودية يف املراجع املتعلقة مبتغري
تدقيق الصحة والسالمة املهنية وكذلك متغري أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،باإلضافة إىل صعوبة احلصول
على املراجع من املكتبة بسبب التوقف الطويل عن العمل الراجع اىل جائحة فريوس كورونا.
كما واجهت الباحثة صعوبة يف إجناز الدراسة امليدانية أثناء توزيع االستبيان ،بسبب صعوبة التواصل مع
املبحوثني يف ظل جائحة فريوس كورونا لتخوفهم من انتقال العدوى ،وهناك من رفض التعاون هلذا السبب.
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تمهيد
يعترب العاملون موردا هاما للمؤسسة ،من أجل حتقيق أهدافها وضمان بقائها يف بيئة أعمال معقدة
وتشهد تطورات سريعة ،لذا البد أن تويل أمهية بالغة هلذا املورد .ومن بني اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها
يف هذا اإلطار هي حتسني ظروف العمل ،من خالل اختاذ مجيع التدابري اليت ميكنها القضاء أو التقليل من
املخاطر املهنية ،مبعاجلة العوامل املسببة هلا .حيث جيب أن يتمتع العامل أثناء أدائه لعمله بأقصى درجات
الصحة واألمان ،وهو ما يعترب كحق أساسي له ،ويف هذا اإلطار صدرت العديد من االتفاقيات الدولية
والتشريعات الوطنية ،اليت تسهر على تطبيقها جمموعة من اهليئات الدولية واحمللية.
ومن هذا املنطلق أصبحت املؤسسات حباجة إىل استثمار املزيد من اجلهود لتحسني صحة العاملني
وسالمتهم يف مكان العمل ،بتعريفهم بطرق العمل السليمة وتوفري بيئة عمل خالية من املخاطر ،باإلضافة
إىل سعيها للمحافظة على ممتلكاهتا .فاملؤسسات اليت ال تتخذ التدابري الكافية ميكن أن تتضرر أكثر من
املخاطر املهنية ،وما ينتج عن ذلك من مشاكل صحية بدنية ونفسية للعاملني ،ومتتد آثارها السلبية إىل األسرة
واجملتمع ،وتكلف املؤسسة واالقتصاد الوطين خسائر اقتصادية مهمة.
ومن املهم أن تعتمد املؤسسات على إدارة فعالة ومعايري ومبادئ توجيهية حلماية العاملني هبا ،وتعترب
مواصفة ايزو  45001من بني املعايري املعتمدة لضمان صحة وسالمة العاملني ،كوهنا حتدد متطلبات نظام
إدارة الصحة والسالمة املهنية ،وتقدم إرشادات ملساعدة املؤسسات على منع أو التقليل من األمراض واحلوادث
املهنية.
انطالقا مما سبق سيتناول هذا الفصل كل من مفهوم الصحة والسالمة املهنية واالتفاقيات والتشريعات
املنظمة هلا واهليئات الدولية واحمللية اليت تسهر على تطبيقها ،باإلضافة إىل عرض املخاطر املهنية اليت يتعرض
هلا العاملون وأنواعها والعوامل املسببة هلا وآثارها السلبية على العامل واجملتمع واملؤسسة واالقتصاد الوطين،
كما سيتطرق إىل كيفية إدارة الصحة والسالمة املهنية والوقاية من املخاطر املهنية ،ويف األخري سيتناول
املواصفات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ،بالرتكيز على املواصفتني  10881و.10881
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المبحث األول :مدخل إلى الصحة والسالمة المهنية
عرف مفهوم الصحة والسالمة املهنية عدة تطورات وأعطيت له عدة تعاريف ،وزاد االهتمام به نظرا
ألمهيته واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ،ويعترب من املواضيع اليت نالت اهتمامات كبرية من اهليئات الدولية
واحمللية ،من خالل سن مجلة من االتفاقيات الدولية والقوانني والتنظيمات احمللية حلماية العامل من حوادث
وأمراض املهنة اليت ميارسها.
المطلب األول :ماهية الصحة والسالمة المهنية
نتيجة لتزايد املخاطر اليت تواجه العاملني يف مكان عملهم ،على املؤسسات توفري بيئة عمل آمنة وصحية
مبا ميكنهم من أداء عملهم بالشكل املطلوب وحتقيق األهداف املرجوة منه.
الفرع األول :تطور مفهوم الصحة والسالمة المهنية

تشري الدراسات إىل اهتمام احلضارات القدمية بالصحة والسالمة يف مكان العمل ،حيث ذكرت أن
محورايب ملك بابل أصدر يف القرن الثامن عشر قبل امليالد قوانني للحفاظ على سالمة العاملني ،من بينها
معاقبة املشرفني الذين تسببوا يف احلاق الضرر بالعاملني نتيجة إمهاهلم وفشلهم يف أداء واجباهتم بطريقة
صحيحة .كما وضع قدماء املصريني خالل بناء األهرامات قوانني تتعلق بعدد ساعات العمل وفرتات الراحة
للعاملني وتوفري وجبات ساخنة هلم ،وحددوا بعض األمراض اليت أصابت العاملني يف حماجر الغرانيت نتيجة
1
استنشاقهم الغبار املتطاير ووضعوا وصفا شامال هلا.
وبعد امليالد قام بعض األطباء بدراسات حول األمراض واحلوادث املهنية ،من بينهم الطبيبني اإليطاليني
باراسيلسوس واجريكوال ( ،)Paracelsu et Agricolaاللذان قدما وصفا لألمراض اليت كان يتعرض هلا
العاملون يف املناجم يف القرن السادس عشر ،كما كتب برناردينو رامازيين ()Bernardino Ramazzini
( )1111-1311عن األمراض املهنية اليت يتعرض هلا العاملون يف جمال الصناعة والتجارة والزراعة ،وشدد على
2
أمهية االهتمام بالتاريخ املهين للمريض.
ومع بداية الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر ،واليت أدت إىل ظهور املصانع الكبرية واآلالت املتطورة
يف ذلك الوقت ،نتج عنها توافد عدد كبري من األفراد إىل املدن باحثني عن عمل ،مما أدى إىل اعتماد أرباب
العمل على اليد العاملة الرخيصة ،باإلضافة إىل عدم توفري ظروف العمل اآلمنة ،وما صاحب ذلك من معاناة
العاملني من أوضاع مهنية مزرية وارتفاع معدل األمراض واحلوادث املهنية وفقدان الكثريون حلياهتم بسبب
العمل ،مما أدى إىل احتجاجهم واملطالبة بتوفري بيئة عمل صحية وآمنة.
. International Labour Organization, Occupational Safety and Health Management System, 2016, p09 .

1

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_622420.pdf

consulté le 04/04/2020.
2
. Iftikhar Ahmad et al, occupational health and safety in industries in developing world, Gomal journal of
medical sciences, Vol 14, N° 4, Pakistan, 2016, p224.
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وكانت بريطانيا أول دولة تستجيب هلذه املطالب ،حيث أصدرت أول قانون حلماية العاملني من املخاطر
املهنية عام  ،1081ويف عام  1011مت تشكيل هيئة لتفتيش املصانع للتحقق من محاية األطفال العاملني من
احلوادث املهنية يف قطاع النسيج ،ويف عام  1018نشرت اهليئة امللكية تقريرا عن أوضاع العاملني يف منطقة
صناعة التعدين ،ووثقت ارتفاع نسبة احلوادث اخلطرية يف هذا القطاع ،وكذلك بيئة العمل اخلطرة وغري اآلمنة،
مما مهد الطريق إلصدار قانون املناجم عام  ،1011والذي أدى إىل إجبار أصحاب املناجم على حتسني
ظروف العمل1،وتلتها دول من أوروبا والواليات املتحدة يف إصدار قوانني حلماية العاملني من املخاطر املهنية،
مث انتشرت عرب خمتلف دول العامل.
بشكل عام ،هذه اللوائح التشريعية تأخذ بعني االعتبار عوامل اخلطر الكيميائية ،الفيزيائية ،البيولوجية ،)...
ولكنها أقل مراعاة يف كثري من األحيان ملا يسمى باملخاطر االجتماعية والنفسية.
ويف اجلزائر ميكن تقسيم تطور االهتمام بالصحة والسالمة املهنية إىل أربعة مراحل ،وهي:
 .1المرحلة األولى :فترة ما قبل االستقالل
متيزت هذه املرحلة مبا يلي:
 عدم إعطاء أمهية للقضايا املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية للعاملني اجلزائريني؛ اعتماد املستعمر لنظام ضمان اجتماعي متييزي ،والذي أقصى العاملني اجلزائريني من حقوقهم يف التعويضعن األمراض واحلوادث املهنية.
 1692إلى 1692

 .2المرحلة الثانية :من سنة
شهدت السنوات األوىل اليت تلت االستقالل فراغا قانونيا يف خمتلف اجملاالت ،مبا يف ذلك محاية العاملني
من املخاطر املهنية ،حيث أصدرت الدولة القانون رقم  101-31املؤرخ يف  11ديسمرب  1631املتعلق بتمديد
العمل بالقوانني الفرنسية إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية ،هذا القانون بقي ساري املفعول إىل غاية
 80جويلية :1610
وعرفت هذه املرحلة:
 نقص فادح يف البنية التحتية الصحية واليد العاملة املؤهلة يف جمال الصحة؛ اقتصار اإلدارة على اجلوانب املتعلقة باحلماية االجتماعية؛ إعادة تنظيم تدرجيي للصحة بشكل عام؛ صدور القانون األساسي العام للعامل  11-10املؤرخ يف  80أوت  ،1610والذي تضمن بعض املواد اليتهتتم بظروف العمل والعامل.
. International Labour Organization, Occupational Safety and Health Management System, 2016, p18.
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 .3المرحلة الثالثة :من سنة
اعتمدت اجلزائر يف هذه املرحلة نظام للضمان االجتماعي لتعويض العاملني املؤمنني وذوي احلقوق يف
حالة تعرضهم ألي مرض أو حادث ،وذلك مبوجب قانون التأمينات االجتماعية رقم  ،11-01املؤرخ يف 81
جوان  .1601باإلضافة إىل صدور قوانني وتنظيمات أخرى مثل ،القانون  80-00املؤرخ يف  13فيفري ،1985
املتعلق حبماية الصحة ،القانون رقم 13- 83املؤرخ يف  81جويلية  ،1601املتعلق حبوادث العمل واألمراض
املهنية ،املرسوم رقم  111-03املؤرخ يف  27ماي  ،1603احملدد لقواعد محاية العاملني من أخطار اإلشعاعات
األيونية.
 .4المرحلة الرابعة :من سنة  1699إلى يومنا هذا
عرفت هذه املرحلة التوجه حنو اقتصاد السوق وفتح اجملال للقطاع اخلاص ،وما صاحب ذلك من نقائص
وتالعبات وعدم احرتام للشروط القانونية يف تشغيل العاملني ويف توفري بيئة عمل صحية وآمنة ،مما جعل
الدولة تتدخل من خالل إنشاء عدة هيئات رقابية للوقوف على ظروف العمل واالهتمام بصحة وسالمة
العاملني يف مكان العمل ،من أمهها مصلحة طب العمل اليت أنشأت سنة  1600مبوجب القانون 81-00
املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل.
الفرع الثاني :تعريف الصحة والسالمة المهنية

يتكون مفهوم الصحة والسالمة املهنية من جزأين مها ،الصحة املهنية والسالمة املهنية ،وسيتم تناول فيما
يلي تعريف أهم املصطلحات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية.
 .1تعريف الصحة :يوجد عدة تعاريف للصحة ،من بينها ما يلي:
وفقا ملنظمة الصحة العاملية ،الصحة هي حالة يكون فيها الفرد سليم بشكل كامل من الناحية البدنية
1
والعقلية واالجتماعية ،وليس جمرد عدم وجود مرض أو عجز.
هذا التعريف مت صياغته سنة  ،1610والذي يبني أن الصحة ال تتعلق باجلانب البدين والعقلي فقط،
ولكن أيضا هلا عالقة بالبيئة االجتماعية اليت يتواجد فيها الفرد وظروف معيشته وعمله ،واعتبار هذه العوامل
جزء ال يتجزأ من الصحة العامة.
2
كما تعرف الصحة بأهنا عملية التكيف مع متطلبات العيش واملعاين املتغرية اليت نعطيها للحياة.

P. Guillemin, The new dimensions of occupational health, scientific research publishing, 2019, p060.

1.Michel
2

. Mini Suresh, The physical work environment and employee perceived health and wellbeing, Submitted in
fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, School of design creative industries,
Faculty Queensland, University of Technology, Australia, 2016, p19.
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يف هذا التعريف يرى الباحث أن تعريف الصحة يعتمد على تصور الفرد يف حد ذاته ،كون الصحة ظاهرة
شخصية حمضة.
كما تعترب الصحة حالة نسبية يستطيع فيها الفرد أن يعمل بشكل جيد جسديا وعقليا واجتماعيا وروحيا،
1
والتعبري عن كامل إمكانياته يف البيئة اليت يعيش فيها.
هذا التعريف أضاف البعد الروحي للصحة ،والذي يشمل جمموعة من اجلوانب مثل ،شعور الفرد بالرضا عن
حياته ،نظام القيم ،الثقة بالنفس ،احرتام الذات ،اهلدوء مع التوازن العاطفي داخليا واجتاه حميطه اخلارجي،
املشاعر اإلجيابية واالستعداد ملساعدة اآلخرين ودعمهم.
من التعاريف السابقة ميكن استنتاج ثالثة مكونات للصحة ،وهي:
أ .الصحة البدنية :تعكس خلو اجلانب البدين والبيولوجي للفرد من أي مرض ،حيث يكون سليما قادرا
على احلفاظ على توازنه البدين يف ظل الظروف املتغرية2،وقادرا على االستجابة الوقائية لتقليل احتمالية الضرر.
ب .الصحة النفسية :تتمثل يف قدرة الفرد على التغلب على اإلجهاد النفسي والتعايف منه ،والوقاية من
3
االضطرابات النفسية الناجتة عن البيئة اليت يتواجد فيها.
ج .الصحة االجتماعية :تتمثل يف قدرة الفرد على الوفاء بالتزاماته وأدواره االجتماعية وإدارة حياته واملشاركة
يف األنشطة االجتماعية مبا يف ذلك العمل ،مبعىن قدرة الفرد على التكيف مع الظروف االجتماعية والبيئية
اليت يتواجد فيها.
وبالتايل ميكن القول أن الصحة ال تعين فقط عدم وجود املرض ،بل هي متتع الفرد باللياقة البدنية والعقلية
وقدرته على التكيف والتأقلم والقيام بأدواره االجتماعية اليومية ،لذا جيب النظر إىل الصحة كجانب متداخل
مع مجيع جوانب احلياة األخرى املتمثلة يف احلياة اليومية ،العمل ،احلياة األسرية ،العالقات االجتماعية.
 .2تعريف السالمة

تعرف السالمة بأهنا "محاية الفرد من احلوادث وجتنبه اإلصابة".
5
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية تتمثل السالمة يف "محاية األشخاص من األذى اجلسدي".
ويقصد بالسالمة حالة من الراحة والثقة وعدم وجود خطر على الفرد ،ومحاية املمتلكات من مجيع أنواع
6
املخاطر والتهديدات واحلوادث.
4

1

. Anna et al, Concepts and definitions of health and health-related values in the knowledge landscapes of the
digital society, Croatian medical journal, Vol 58, N°6, 2017, p432.
2
. Harald Brüssow, What is health, Microbial biotechnology journal, Vol 6, N°4, United Kingdom, 2013, p343.
3
. Machteld Huber et al, How should we define health?, British medical journal, United Kingdom, 2011, p02
 .4يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي ،إدارة املوارد البشرية ،قضايا معاصرة يف الفكر اإلداري ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،1810 ،ص.61

 .5بشار السماك وسوزان الرحاوي ،مبادئ اإلنتاج األنظف ودورها يف تعزيز الصحة والسالمة املهنية -دراسة استطالعية آلراء عينة من املدراء يف الشركة العامة لإلمسنت
الشمالية ،جملة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،11العدد  ،118العراق ،1810 ،ص .110

. Savaş Selahattin Ateş et al, Occupational diseases: research on airport security staff in Turkey, International
journal of applied business and management studies, Vol 4, N°1, 2019, p19.
6
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الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
من خالل التعاريف السابقة يقصد بالسالمة محاية األفراد من اإلصابات اليت قد تسببها هلم حوادث
حمتملة ،ومنع اخلسائر يف املمتلكات أو تقليلها إىل أقل حد ممكن.
 .3تعريف الصحة المهنية

عرفت جلنة الصحة املهنية املشرتكة ملنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية يف اجتماعهما األول
سنة  1608الصحة املهنية بأهنا "فرع من فروع الصحة الذي يهدف إىل االرتقاء بصحة العاملني يف مجيع
املهن واالحتفاظ هبا يف أعلى درجات الرفاهية البدنية والنفسية واالجتماعية ،ومنع االحنرافات الصحية الناجتة
عن ظروف العمل ،ووقايتهم من كافة املخاطر الصحية املهنية ،ووضعهم واالحتفاظ هبم يف بيئة عمل مالئمة
1
إلمكاناهتم الفسيولوجية والنفسية ،وتكييف العمل لكي يتالءم معهم".
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية "تشمل الصحة املهنية اإلجراءات اخلاصة بالطب املهين ،النظافة املهنية ،علم
2
النفس املهين ،السالمة ،العالج الطبيعي ،بيئة العمل ،إعادة التأهيل."...
وتعرف الصحة املهنية أيضا على أهنا "محاية املوارد البشرية يف مواقع العمل من األمراض ،سواء كانت
3
جسدية أو نفسية ،واليت حيتمل اإلصابة هبا".
وبالتايل ميكن القول أن الصحة املهنية هي توفري ظروف عمل صحية مالئمة للعاملني ،ومحايتهم من
األمراض البدنية والنفسية اليت ميكن أن تسببها هلم بيئة العمل.
 .4تعريف السالمة المهنية

يقصد بالسالمة املهنية احلالة املادية اآلمنة يف موقع العمل ،واليت تنطبق على وضعية مت فيها إزالة اخلطر
4
أو الضرر أو ختفيضه إىل مستوى مقبول.
وعرفـتها منظمـة العمـل الـدوليـة على أهنـا "مجيع املمارسـ ـ ــات واألنشـ ـ ــطة اليت هتدف إىل محاية األفراد
5
واملواد واملكائن واملعدات واملباين والبيئة العامة من التعرض للحوادث وظروف العمل غري املالئمة".
وتعرف أيضا بأهنا محاية العاملني من التعرض لإلصابات ،واحملافظة على مقومات اإلنتاج من التلف
6
والضياع نتيجة للحوادث املهنية ،باختاذ كل االحتياطات والتدابري الوقائية الالزمة لتوفري بيئة عمل آمنة.
 .1فرست شعبان ،تقييم إجراءات الصحة والسالمة املهنية لعدد من املنظمات الصناعية يف حمافظة دهوك ،دراسة استطالعية آلراء عينة من أصحاب العمل ،جملة
جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،0العدد  ،1العراق ،1810 ،ص.188
 .2بشار السماك وسوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.110
 .3مثىن الطائي ،عبد األمري علي ،معيار الصحة والسالمة املهنية وانعكاسه على جودة اإلبالغ املايل ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد  ،11العراق،
 ،1816ص .81
4

. Waqas Ahmed Khan et al, occupational health, safety and risk analysis, International journal of science,
environment and technology, Vol 3, N° 4, 2014, p 1336.
 .5حسني نورالدين عزت ،تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة املهنية على وفق املواصفة  OHSAS 18001: 2007على خمتربات الكلية التقنية  /كركوك ،جملة تنمية

الرافدين ،اجمللد  ،16العدد  ،110العراق ،1818 ،ص .11
 .6يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي ،مرجع سبق ذكره ،ص.61
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الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
من خالل ما سبق ميكن تعريف السالمة املهنية على أهنا محاية العاملني من احلوادث املهنية بتوفري ظروف
عمل مالئمة ،واحلفاظ على ممتلكات املؤسسة من األضرار والتلف.
جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن التمييز بني مصطلحي الصحة املهنية والسالمة املهنية ،كون الصحة املهنية
مرتبطة خبلو العامل من األمراض املهنية ،أما السالمة املهنية فهي تتعلق حبماية العاملني واملمتلكات من
احلوادث املهنية ،إال أن كال املصطلحان يعنيان حبماية العامل من املخاطر املهنية وأن أهدافهما وأساليبهما
مرتابطة.
 .5تعريف الصحة والسالمة المهنية

هناك العديد من التعاريف اليت أعطيت للصحة والسالمة املهنية ،من بينها ما يلي:
تعرف الصحة والسالمة املهنية على أهنا مجيع العوامل والظروف اليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة
1
العاملني يف مكان العمل.
وتعين أيضا علم االستباق والتعرف على املخاطر املهنية اليت تنشأ يف مكان العمل ،واليت ميكن أن تؤثر
سلبا على صحة العاملني ،وتقييم هذه املخاطر ومراقبتها ،مع مراعاة تأثريها احملتمل على اجملتمع الذي تتواجد
2
فيه املؤسسة.
تناول هذا التعريف الصحة والسالمة املهنية كأداة إلدارة املخاطرة املهنية يف مكان العمل ،من حيث حتديد
هذه املخاطر وتقييمها والتحكم فيها.
كما ميكن اعتبار الصحة والسالمة املهنية على أهنا "مفهوم واسع النطاق تدخل فيه ختصصات متعددة
مثل ،الطب والقانون والتكنولوجيا واالقتصاد وعلم النفس ،وكلها تصب يف تكريس الرفاه العقلي والعاطفي
3
والبدين للعامل خالل القيام بأعماله".
وتتفق منظمة الصحة العاملية مع منظمة العمل الدولية يف تعريف الصــحة والسالمة املهنية على أهنا "ذلك
العلم الذي يهدف إىل احلفاظ على أقصــى درجة ممكنة من ســالمة العاملني البدنية والعقلية ،وكذلك حتقيق
4
الرفاه االجتماعي للعاملني يف مجيع املهن ،مع منع االحنرافات الصـ ـ ـ ــحية اليت تسببها ظروف العمل".
وتعرف أيضا بأهنا محاية العامل من الضرر الذي ميكن أن يلحق به أثناء أدائه لعمله ،وذلك هبدف احلد
5
من احلوادث واألمراض والوفيات يف مكان العمل.
. International Labour Organization, op.cit, 2016, p18.
. Aoife Finneran, Alistair Gibb, W099 - safety and health in construction research roadmap - report for
consultation-, International council for research and innovation in building and construction, The Netherlands,
2013, p02.
 .3بشار السماك وسوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.111
1
2

 .4حسني نورالدين عزت ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

. Bagmita Bhagawati, Basics of occupational safety and health, IOSR Journal of environmental science,
toxicology and food technology , Vol 9, Issue 8, Ver. I. 2015, p91.
5

8

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن مفهوم الصحة والسالمة املهنية يشمل جمموعة الظروف
اإلجيابية اليت تساعد على توفري بيئة عمل مالئمة حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ،واحلفاظ
على عناصر اإلنتاج األخرى من الضرر والتلف.
الفرع الثالث :أهداف الصحة والسالمة المهنية

تسعى املؤسسات من خالل توفري بيئة عمل صحية وآمنة إىل حتقيق جمموعة من األهداف ،من بينها ما

يلي:
 .1وقاية العاملني من اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية واحلفاظ على أرواحهم ،من خالل حتديد العوامل
اليت ميكن أن تسبب ضررا للعاملني أثناء أدائهم لعملهم ،بغرض اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم فيها مبنعها
1
أو التقليل منها إىل أدىن مستوى ممكن؛
 .1احملافظة على العناصر املادية للمؤسسة ،واملتمثلة فيما متتلكه من مباين وجتهيزات ومعدات ومواد من التلف
2
والضرر الذي ميكن أن تسببه احلوادث املهنية؛
 .1تساعد املؤسسة على جتنب الكثري من التكاليف املباشرة وغري املباشرة املرتبطة بالوقت الضائع من العمل،
تكاليف إصالح واستبدال املعدات واألجهزة اليت أتلفها احلادث ،تكاليف توظيف عاملني جدد وتدريبهم،
االخنفاض يف كفاءة العمل واإلنتاجية ،باإلضافة إىل ختفيض التعويضات املدفوعة للعاملني أو لعائالهتم من
بعد وفاهتم؛
 .1رفع املستوى الفين لدى العاملني من خالل تدريبهم على األساليب اآلمنة والصحية ألداء عملهم ،وزيادة
الوعي لديهم حول أمهية االلتزام بقواعد وتعليمات الصحة والسالمة املهنية؛
 .0حتسني الروح املعنوية لدى العاملني وحتقيق الرضا لديهم نتيجة لشعورهم باألمان والراحة أثناء أدائهم
3
ألعماهلم ،مما يؤثر إجيابا على إنتاجيتهم؛
 .3جذب العاملني ذوي الكفاءة واالحتفاظ هبم وختفيض معدالت التغيب ودوران العمل ،وإدارة العالقة
املهنية بني صاحب العمل والعامل بشكل أفضل؛
 .1توفر املؤسسة على بيئة عمل آمنة يساعدها على حتسني صورهتا ومسعتها لدى اآلخرين ،مما يعزز من
قدرهتا التنافسية.

 .1فرست علي شعبان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.181-188
 .2حسني نورالدين عزت ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
. Ghufran Abdul Aziz et al, Impact of work environment upon housekeeping services staff's health status at
medical city in Baghdad City, Iraqi national journal of nursing specialties, Vol 31, N° 2, 2018, p09.
3

9

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
المطلب الثاني :االتفاييا والتشريعا الخاصة بالصحة والسالمة المهنية
أصدرت بعض اهليئات الدولية واإلقليمية املهتمة حبمايه العاملني من األمراض واحلوادث املهنية جمموعة
من االتفاقيات والتوصيات اليت تدعو لتوفري ظروف عمل صحية وآمنة ،كما سنت الدول من بينها اجلزائر
العديد من القوانني والتنظيمات اليت هتدف إىل اختاذ تدابري للحفاظ على العاملني من املخاطر املهنية.
الفرع األول :االتفاييا

الدولية الخاصة بالصحة والسالمة المهنية

ختضع الصحة والسالمة املهنية جملموعة من االتفاقيات والتوصيات الدولية واإلقليمية ،ومن أهم هذه
االتفاقيات ،ومن أمهها ما يلي:
 .1التوصية رقم  18املؤرخة يف  11أكتوبر  ،1611احملددة للمبادئ العامة لتفتيش املصانع ،هبدف ضمان
تطبيق اللوائح اخلاصة بتوفري ظروف العمل الصحية ومحاية العاملني من األمراض واحلوادث يف مكان عملهم،
وزيادة الوعي لديهم حول كيفية الوقاية من هذه املخاطر ،واطالع أصحاب العمل على أفضل املعايري املتعلقة
بالصحة والسالمة املهنية واسداء النصح هلم يف هذا الشأن ،وأكدت اتفاقية التفتيش رقم  01الصادرة يف 16
جوان  ،1611املتعلقة بتنظيم تفتيش العمل ما جاء يف هذه التوصية ،كما أعطت االتفاقية األولوية للتفتيش
الوقائي وترقية املناهج الوقائية.
 .1االتفاقيتني رقم  24و 10املتعلقتني بالتأمني الصحي ،الصادرتني يف  10ماي  ،1611األوىل ختص العاملني
يف الصناعة والتجارة وخدم املنازل والثانية ختص العاملني يف قطاع الزراعة ،واللتان تنصان على إجبارية تطبيق
نظام التأمني ضد األمراض اليت يتعرض هلا العاملون ،وأن كل عامل مؤمن عليه يصبح يف حالة عجز عن
العمل بسبب مشاكل صحية بدنية أو نفسية يستحق إعانة نقدية ملدة األسابيع الستة والعشرون األوىل على
األقل من عجزه عن العمل ابتداءً من اليوم األول الستحقاق دفع اإلعانة ،واليت تدفع من طرف هيئات
التأمني الصحي ،واليت هي مستقلة عن املكان الذي يعمل فيه العاملون.
 .1االتفاقية رقم  31املؤرخة يف  18ماي  ،1929اليت تتضمن الوقاية من احلوادث يف املؤسسات الصناعية،
هذه احلوادث ال تلحق ضررا بدنيا ونفسيا بالعاملني فحسب ،بل تؤثر أيضا على أسرهم وتتسبب يف خسائر
مادية كبرية للمؤسسة وللمجتمع ككل .وبناءً على ذلك حسب هذه التوصية البد من التحري عن أسباب
احلوادث املهنية والظروف اليت حدثت فيها ،وتشري أيضا أن هذه األسباب ال تعود فقط لبيئة العمل وإمنا قد
يكون العامل سببا يف إصابة نفسه ،لذا البد من زيادة الوعي لدى العاملني للوقاية من احلوادث املهنية.
 .1التوصية رقم  97املؤرخة يف  81جوان  ،1953اخلاصة حبماية صحة العاملني يف أماكن العمل ،واليت
ركزت على ضرورة توفري املؤسسات لبيئة عمل مادية مالئمة واختاذ التدابري الالزمة ملكافحة املخاطر املرتبطة
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هبا ،كما أوصت بأمهية خضوع العاملني الذين يقومون بأعمال تنطوي على خماطر لفحوصات طبية أولية
ودورية.
 .0التوصية رقم  112الصادرة يف  81جوان  ،1606املتعلقة خبدمات الصحة املهنية يف مكان العمل ،واليت
تعطي احلق للعاملني يف احلماية من املخاطر املهنية وتوفري أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية،
وذلك من خالل هيئة يشرف عليها أطباء تسهر على القيام بالفحوصات الطبية للعاملني واختاذ التدابري
الوقائية والعالجية الالزمة يف مكان العمل.
 .3االتفاقية رقم  110الصادرة يف  81جوان  ،1611اليت هتدف إىل محاية العاملني من املخاطر املهنية الناجتة
عن تلوث اهلواء والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل ،من خالل حتديد مصادر التعرض هلذه العوامل ووضع
معايري التعرض وتعيني حدودها ومراجعتها بصورة منتظمة ،وتوفري معدات الوقاية الشخصية واختاذ التدابري
التقنية الالزمة للوقاية منها ،والقيام بعمليات التفتيش للوقوف على مدى التزام املؤسسات بتطبيق هذه التدابري،
باإلضافة إىل تزويد مجيع األشخاص املعنيني باملخاطر املهنية النامجة عن التلوث والضوضاء واالهتزازات
باملعلومات والتوجيهات املناسبة والكافية للوقاية منها.
 .1االتفاقية رقم  100الصادرة يف  81جوان  ،1601واليت تتضمن تدابري محاية العاملني من املخاطر املهنية
وتوفري ببيئة عمل صحية وآمنة .تنطبق هذه االتفاقية على مجيع العاملني يف مجيع فروع النشاط االقتصادي،
وميكن ألي دولة عضو يف منظمة العمل الدولية التصديق عليها بعد التشاور مع املؤسسات املعنية ،وميكن
أن تستثين من تطبيقها جزئيا أو كليا فروعا معينة من النشاط االقتصادي إذا رأت أنه يتولد عنها مشاكل
معينة .وتقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية مبا يتماشى مع بيئتها وأوضاعها
احمللية.
 .0اتفاقية خدمات الصحة املهنية رقم  131املؤرخة يف  81جوان  ،1600واليت مبوجبها تتعهد كل دولة
عضو يف منظمة العمل الدولية تصادق عليها بأن تقيم تدرجييا أقساما للصحة والسالمة املهنية يف فروع
النشاط االقتصادي املعنية بالتطبيق ،وينبغي أن تكون الرتتيبات املتخذة هلذا الغرض كافية ومناسبة ملواجهة
املخاطر املهنية.
 .6االتفاقية رقم  101والتوصية رقم  161املتعلقتني باإلطار الرتوجيي للصحة والسالمة املهنية ،املؤرختني يف
 11ماي  ،1883من أهم أهدافهما هو أن تقوم كل دولة صادقت عليهما مبا يلي:
أ .تطوير سياسة وطنية للصحة والسالمة املهنية ،لضمان بيئة عمل صحية وآمنة والوقاية من املخاطر املهنية
اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون؛
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ب .املراجعة الدورية للتدابري اليت ميكن اختاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة
بالصحة والسالمة املهنية؛
ج .صياغة قوانني وتنظيمات ختص الصحة والسالمة املهنية ،وإنشاء أو تعيني هيئات تشرف على تنفيذها،
ووضع آليات لضمان تطبيقها؛
د .إشراك العاملني يف صياغة سياسة الصحة والسالمة املهنية ويف تنفيذها ومراقبتها؛
ه .تشجيع الثقافة الوقائية من األمراض واحلوادث يف أماكن العمل ،من خالل محالت التوعية للعاملني
وبرامج التدريب والتعلم وتبادل اإلحصاءات.
 .18التوصية رقم  161الصادرة يف  81جوان  ،1881واليت تتضمن قائمة األمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا
العاملون يف مكان عملهم ،هذه القائمة يتم تنقيحها وحتديثها دوريا من طرف خرباء ،كما تتضمن إجراءات
تسجيل احلوادث واألمراض املهنية واإلخطار هبا ،وحتديد أسباهبا واختاذ التدابري الالزمة للوقاية منها.
إىل جانب هذه االتفاقيات والتوصيات الدولية ،أصدرت منظمة العمل العربية جمموعة من االتفاقيات
والتوصيات أمهها ،االتفاقية العربية رقم  81لسنة  ،1966املتعلقة مبستويات العمل ،واليت نصت فيها املواد
من  01إىل  03على ضرورة اختاذ التدابري الالزمة حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ،وإبالغ
السلطات عن حاالت إصابات العمل ،وإجراء الكشف الطيب بشكل منتظم للعاملني الذين تنطوي وظائفهم
على خماطر هتدد صحتهم وسالمتهم .كما أشارت االتفاقية إىل ضرورة توفري خدمات الرعاية الطبية للعاملني
يف املؤسسات الكبرية.
ودعت منظمة العمل العربية يف االتفاقية رقم  81الصادرة سنة  1977الدول األعضاء هبا اليت صادقت
على االتفاقية إىل تبين األحكام اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية يف تشريعاهتا ،وإنشاء هيئات تفتيش للوقوف
على مدى التزام املؤسسات بتطبيق األحكام اليت تنظم عملها يف جمال الصحة والسالمة املهنية .وجاءت
التوصية العربية رقم  01لسنة  1977لدعم هذه االتفاقية ،حبيث دعت إىل تشكيل أجهزة وجلان تسهر على
توفري ظروف عمل آمنة وصحية للعاملني يف مكان عملهم ،باإلضافة إىل ضرورة توفري الرعاية الطبية الالزمة
للعاملني وتدريبهم على ممارسات العمل الصحية واآلمنة
كما أصدرت االتفاقية رقم  11لسنة  1981بشأن بيئة العمل ،واليت تلزم الدول العربية اليت صادقت
عليها بتوفري العوامل املادية والتنظيمية واالجتماعية الالزمة والظروف الصحية املالئمة للعاملني يف مكان
عملهم ،وحتديد األعمال املسببة للسرطان واألعمال الشاقة واخلطرة على صحة العاملني ،كما دعتها إىل أن
تعهد مهام االشراف على بيئة العمل إىل أجهزة متخصصة يف الصحة والسالمة املهنية ،ودعمت هذه االتفاقية
بالتوصية العربية رقم  80لسنة 1981املتعلقة ببيئة العمل ،واليت دعت الدول العربية إىل تشجيع البحث العلمي
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يف جمال محاية بيئة العمل ،ووضع جداول حتدد احلدود القصوى للمواد الكيمياوية وحدود العوامل الفيزيائية
املسموح هبا يف مكان العمل.
الفرع الثاني :الصحة والسالمة المهنية في التشريعا

والتنظيما

الجزائرية

ال يوجد يف اجلزائر قانون خاص بالصحة والسالمة املهنية ،ولكن توجد بعض القوانني والتنظيمات اليت
تتضمن مواد تعترب كمرجع يستند إليه حلماية العامل من خماطر األمراض واحلوادث املهنية اليت ميكن أن يتعرض
هلا أثناء أدائه لعمله .ومن أهم التشريعات والتنظيمات اليت تشري للصحة والسالمة املهنية الدستور اجلزائري
الذي يقر يف املادة  33منه على أن الصحة تعترب كحق من احلقوق اليت يتمتع هبا العامل اجلزائري ،حيث
نصت على أن "الرعاية الصحية حق للمواطنني وتتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية
ومبكافحتها" .وتناول األمر رقم  11-10املؤرخ يف  29أفريل  ،1610املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل
يف القطاع اخلاص يف املواد من 241إىل  302منه على التدابري العامة حلماية صحة العاملني وسالمتهم،
ونصت كذلك على ضرورة تأمني املراقبة الطبية الوقائية هلم من خالل مصلحة طب العمل .وتطرق القانون
األساسي العام للعامل رقم  11-10املؤرخ يف  80أوت  1610يف املواد من 13إىل13منه إىل ضرورة التزام
املؤسسة بتوفري شروط الصحة والسالمة للعاملني يف مكان العمل ،وأن يسهر طب العمل على وقاية العاملني
من أي ضرر بدين أو نفسي قد يلحق هبم ،ومراقبة ظروف العمل وحتسينها ،كما اهتم هذا القانون بالصحة
االجتماعية للعاملني من خالل إقراره حبق العاملني يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية ومتكينهم من التمتع
بالرفاهية البدنية والنفسية.
مث جاء قانون التأمينات االجتماعية رقم  11-01املؤرخ يف  82جويلية  ،1601املتضمن األحكام املتعلقة
بتغطية خماطر املرض ،من خالل تكفل هيئات الضمان االجتماعي مبصاريف العناية الطبية للعامل املؤمن
ومنح تعويض له يف حالة إصابته مبرض أو حادث يف مكان العمل ،وتعويض املرأة العاملة عن عطلة األمومة
ملدة  60يوما متتالية ،وتأمني العجز عن العمل الذي يصيب العامل يف حالة ما إذا بلغت نسبته  ٪08على
األقل بسبب تعرضه إلصابة مهنية ،والتأمني على الوفاة من خالل حصول ذوي احلقوق على مبلغ إمجايل
يقدر باثين عشر مرة مبلغ آخر أجر شهري للعامل املتويف يف منصبه .وصدر أيضا يف نفس اليوم القانون
رقم  ،13- 83املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية ،الذي نص على إجبارية تصريح املؤسسة حبوادث
العمل لدى هيئات الضمان االجتماعي ،كما نص على الشروط الواجب توفرها يف احلادث أو املرض حىت
حيصل العامل املؤمن على الرعاية الطبية الالزمة من هذه اهليئات ،وكذلك تعويضها له عن هذه اإلصابات،
وقد متم وعدل هذا القانون مبوجب األمر رقم  16-63املؤرخ يف  83جويلية .1663
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وصدر قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  80-00يف  13فيفري  ،1985والذي ركز يف املادة  13منه على
تدابري احلماية يف مكان العمل ،هبدف الوقاية من األمراض املهنية وللحد من حاالت العجز والقضاء على
العوامل اليت تؤثر سلبا على صحة العاملني ،حىت يتمكن العامل من تقدمي مستوى أداء أفضل يف مكان
عمله.
وللوقاية من خماطر اإلشعاعات األيونية يف مكان العمل صدر املرسوم رقم  111-03املؤرخ يف  27ماي
 ،1603احملدد لقواعد محاية العاملني من أخطار اإلشعاعات األيونية ،والشروط والكيفيات اخلاصة مبراقبة
حيازة املواد املشعة واألجهزة املولدة لإلشعاعات وكيفية استعماهلا ،وحدود اجلرعة السنوية اليت حيتمل أن
يتلقاها العاملون ومراقبتها باستخدام األجهزة الفردية لقياس اجلرعات ،كما ألزم هذا املرسوم املؤسسات اليت
تتعامل مع االشعاعات األيونية بإخضاع العاملني املعرضني هلا لفحوصات طبية.
وأكد املشرع اجلزائري يف القانون رقم  81-00املؤرخ يف  13جانفي  ،1600املتعلق بالوقاية الصحية
واألمن وطب العمل على ضرورة توفري املؤسسات لظروف العمل الصحية واآلمنة للعاملني هبا ،من خالل
االهتمام بشروط النظافة والراحة وتصميم مكان العمل بطريقة تضمن أمن العاملني ومحايتهم من خماطر
تشغيل املعدات والتجهيزات ومجيع وسائل العمل واستعمال املواد والسلع ،وأن تستجيب اآلالت للمعايري
الوطنية والدولية يف جمال الوقاية واألمن .كما يلزم هذا القانون املؤسسات على توفري الرعاية الصحية الوقائية
والعالجية للعاملني بواسطة مصلحة طب العمل ،ونشر الوعي بني العاملني وحصوهلم على التدريب حول
كيفية الوقاية من املخاطر املهنية اليت قد يتعرضون هلا أثناء أدائهم ملهامهم.
كما مشلت اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية يف بداية
التسعينات تعديالت يف تشريعات العمل ،ال سيما من خالل أحكام القانون  11-68املؤرخ يف  11أفريل
 ،1668املتعلق بعالقات العمل ،إذ اعترب يف املادتني  0و 3منه أن توفري الوقاية الصحية واألمن واحرتام سالمة
العاملني البدنية والنفسية واحلفاظ على كرامتهم وتوفري الرعاية الطبية هلم حق من احلقوق األساسية هلم يف
مكان العمل ،كما يلزم املؤسسة يف املادة  11بإدراج بند الوقاية الصحية واألمن يف وثيقة النظام الداخلي.
ويف املقابل نصت املادة السابعة منه على أن العاملني ملزمون باحرتام التعليمات والتدابري اليت تتخذها املؤسسة
للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية وفقا للتشريع والتنظيم املعمول به ،وعليهم تقبل الرقابة الطبية اليت تقوم
هبا املؤسسة واخلضوع لفحوصات على مستوى طب العمل ،باإلضافة إىل حقهم وواجبهم يف املشاركة يف
أعمال التدريب ،من أجل نشر الوعي لديهم للوقاية من املخاطر املهنية.
مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  80- 61املؤرخ يف19جانفي ،1991املتعلق بالقواعد العامة للحماية اليت
تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل ،والذي نص على ضرورة حفاظ املؤسسات على النظافة
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يف مكان العمل ،وتوفري بيئة عمل مادية مالئمة للعاملني وتزويدهم بوسائل احلماية الشخصية ،وتصميم بيئة
العمل بطريقة حتمي العاملني من السقوط ،وصيانة اآلالت والتأكد من توفرها على شروط الوقاية من احلوادث
اليت تسببها وتكوين العاملني على كيفية استخدامها .كما تطرق هذا املرسوم إىل شروط رفع احلموالت الثقيلة
ومحاية العاملني من خماطر االصطدام هبذه احلموالت ،وكذلك شروط ختزين املواد اليت تشكل خطرا بطبيعتها
أو بوضعها ،باإلضافة إىل تناوله تدابري الوقاية من احلرائق .وصدر بعده املرسوم التنفيذي رقم  118-61املؤرخ
يف  10ماي  ،1661املتعلق بتنظيم طب العمل ،والذي يوضح صالحيات طبيب العمل وحتديد قواعد مراقبة
أنشطة طب العمل .مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  186-63املؤرخ يف  80جوان  ،1663املتعلق بتشكيل
اجمللس الوطين للوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسريه.
وبالنسبة للوقاية من املخاطر املتصلة مبادة األمينات فقد نظمها املرسوم التنفيذي رقم  60-66املؤرخ يف
 16أفريل  ،1666والذي جاء ليحدد التدابري الوقائية من املخاطر املتصلة بالنشاطات اليت يتعرض فيها
العاملون للغبار الناجم عن األمينات أو عن املواد اليت حتتوي عليها.
كما صدر املرسوم التنفيذي رقم  111-81املؤرخ يف  07ديسمرب  ،1881املتعلق بشروط التنظيم والتعليم
واإلعالم وتكوين العاملني يف جمال الوقاية من األخطار املهنية ،تطبيقا للمادة  22من القانون رقم .81-00
باإلضافة إىل املرسوم التنفيذي رقم  80-80املؤرخ يف80جانفى ،1880املتعلق بالقواعد اخلاصة املطبقة على
العناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف مكان العمل ،ويف  08جانفي  1880صدرت عدة مراسيم
تنفيذية حول الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل واهليئات املكلفة هبا.
ويف األمر رقم  81-83املؤرخ 10جويلية  ،1883املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية،
تناولت املادة  18منه حق العامل يف احلصول على احلماية وختصيص تعويضات لفائدته عن أي ضرر قد
يلحق به.
ونصت املواد من  61إىل  188من قانون الصحة  11-10املؤرخ يف  81جويلية  1810على ضرورة ترقية
الراحة البدنية والعقلية واالجتماعية للعاملني يف كل املهن واحلفاظ على أعلى درجة هلا ،ووقايتهم من كل
ضرر يلحق بصحتهم جراء ظروف عملهم ومحايتهم من املخاطر املهنية ،وتعيينهم يف مــنصب عــمــل مــالئــم
ل ـقــدرات ـهــم البدنية والنفسية .كما أشار هذا القانون إىل واجبات طب العمل بتويل مهام هتدف إىل احلف ــاظ
على صـ ـ ـ ـح ــة العاملني وقدرهتم على ال ـع ـمــل وترقيتهما ،حتسني ظروف العمل لضمان الصحة والسالمة يف
العمل ،اع ـت ـمــاد ن ـظـام ت ـن ـظ ـيـم ل ـل ـع ـمــل يـهــدف إىل تـرقـيـة مـنــاخ اجتماعـي مالئم ونشر ثقافـة حفـظ الصحة
والسالمة املهنية.
جتدر اإلشارة إىل أن القوانني والتنظيمات اجلزائرية مل تتناول أحكاما خاصة بالوقاية من بعض األمراض
مثل ،فريوس نقص املناعة املكتسب ،السرطان املهين ،األمراض النفسية املهنية.
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المطلب الثالث :الهيئا المكلفة بالصحة والسالمة المهنية
توجد العديد من اهليئات الدولية واحمللية اليت تعمل على تطبيق واحرتام ما جاءت به االتفاقيات واللوائح
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ،كما يوجد داخل املؤسسات مديريات ومصاحل تعمل على محاية العاملني
من املخاطر املهنية وتوفري ظروف العمل الصحية واآلمنة.
الفرع األول :الهيئا

الدولية المكلفة بالصحة والسالمة المهنية

من أهم اهليئات الدولية اليت هتتم بوقاية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ما يلي:
 .1منظمة العمل الدولية :تعمل هذه املنظمة على تقدمي إرشادات بشأن ما جيب القيام به لاللتزام مبعايري
املمارسة املقبولة حلماية العاملني من املخاطر املهنية املختلفة ،وكيفية تسجيل واإلبالغ عن احلوادث واألمراض
1
املهنية ،وذلك من خالل ما يلي:
أ .إعداد االتفاقيات والتوصيات الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية والعمل على تعزيزيها وتنفيذها ،ويف
هذا اإلطار اعتمدت منظمة العمل الدولية خطة عمل للفرتة املمتدة من  1818إىل  ،1813واليت هدفت إىل
تشجيع الدول على التصديق على هذه االتفاقيات ،السيما االتفاقيتني رقم 155الصادرة سنة  1601ورقم
 101الصادرة سنة  1883وتنفيذها على نطاق واسع ،والرتويج لثقافة وقائية وطنية للصحة والسالمة املهنية؛
ب .مساعدة ودعم الدول على صياغة قواعد الصحة والسالمة املهنية الوطنية اخلاصة هبا وتعزيزها ،وتطوير
براجمها بشكل يليب احتياجاهتا احمللية ،والرتكيز على حتسني عملية مجع البيانات الوطنية حول األمراض
واحلوادث املهنية وحتليلها؛
ج .توفري جمموعة واسعة من املواد الرتوجيية ،مثل ،مقاطع الفيديو وعروض الشرائح والعروض الصوتية ،وكذلك
التوجيهات املتاحة مثل ،موسوعة الصحة والسالمة املهنية اليت توفرها إما عرب اإلنرتنت أو من خالل مراكز
تعاونية يف العديد من الدول؛
د .جتميع قاعدة بيانات عاملية حول الصحة والسالمة املهنية ،وتزويد األطراف املعنية باملعلومات الالزمة
الختاذ القرارات املناسبة؛
ه .تعزيز دور املخططات الوقائية للمساعدة على منع أو التقليل من احلوادث واألمراض املهنية؛
و .يقدم مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية دورات تدريبية متنوعة حول الصحة والسالمة املهنية
للحكومات وأصحاب العمل والعاملني ،ملساعدهتم على تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية،
كما يتبىن دورات حول احلوكمة الوطنية للصحة والسالمة املهنية حسب االسرتاتيجية العاملية اليت تعتمدها
هذه املنظمة يف هذا اجملال؛
0

. International Labour Organization, Safety and health at work: a vision for sustainable prevention, XX world
congress on safety and health at work, Global forum for prevention, 24 - 27 August 2014, Frankfurt, Germany,
2014, pp16-21.
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ز .يف إطار الوقاية من احلرائق يف مكان العمل نشرت منظمة العمل الدولية كتيب بعنوان "إدارة خطر احلريق"
وقائمة مرجعية إلجراءات السالمة من احلرائق؛
ح .نشرت املنظمة مواد توجيهية حول القطاعات والعمليات اخلطرة ،من بينها مدونتني ،واحدة بشأن الصحة
والسالمة يف قطاع الزراعة وأخرى ختص استخدام اآلالت ،واليت كان اهلدف منها هو محاية العاملني من
احلوادث ،من خالل توفري شروط السالمة الالزمة يف اآلالت وضمان أهنا ال تشكل أي خماطر على العاملني
طوال دورة حياهتا ،بدءً من التصميم إىل غاية إيقاف التشغيل ،وأشارت إىل ضرورة توفري املوردين جلميع
املعلومات الالزمة ألصحاب العمل لتمكينهم من تنفيذ تدابري وقائية للعاملني لديهم ،وتشغيل هذه اآلالت
وفقا ملعايري السالمة؛
ط .تقوم املنظمة بعقد مؤمترات دولية وإقليمية للتحسيس بأمهية محاية العاملني من املخاطر املهنية ،على سبيل
املثال ،مؤمتر منظمة العمل الدولية لسنة  1811حول السالمة الدولية يف دوسلدورف ( )Düsseldorfحتت
1
عنوان "اجعلها مرئية :األمراض املهنية -االعرتاف والتعويض والوقاية"-؛
ي .تقوم املنظمة بتقدير التكاليف االقتصادية للحوادث واألمراض املهنية ،وحسب االحصائيات اليت قدمتها
هذه املنظمة قدرت حصة أيام العمل املفقودة نتيجة األمراض واحلوادث املهنية بنسبة  %1من الناتج احمللي
اإلمجايل العاملي2.ويف املؤمتر العاملي العشرين للصحة والسالمة املهنية سنة  1811أشار غاي رايدر املدير العام
للمنظمة إىل أن تقديراهتا تشري إىل أن التكلفة املباشرة وغري املباشرة لألمراض واحلوادث املهنية تصل إىل 1.0
3
تريليون دوالر سنويا يف العامل.
 .2منظمة الصحة العالمية :تعترب منظمة الصحة العاملية كهيئة للتوجيه والتنسيق يف جمال الصحة داخل
منظمة األمم املتحدة ،وهي مسؤولة عن تقدمي اإلرشادات يف املسائل الصحية العاملية ،ووضع القواعد واملعايري
وتوفري الدعم الفين للدول ورصد القضايا الصحية وتقييمها.
4
ومن أهم أنشطة منظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة والسالمة املهنية ما يلي:
أ .دراسة مجيع حمددات صحة العاملني ،مبا يف ذلك خماطر اإلصابة باألمراض واحلوادث يف بيئة العمل والعوامل
االجتماعية والفردية املؤثرة يف صحتهم وحقهم يف احلصول على اخلدمات الصحية؛
ب .وضع السياسات املتعلقة حبماية صحة العاملني وأساليب تنفيذها؛
ج .محاية وترقية الصحة يف مكان العمل؛
1

. International Labour Organization, op.cit, p23.
. International Labour Organization, Safety and health at the heart of the future of work: Building on 100 years
of experience, Geneva, Switzerland, April 2019, p01.
3
. World congress on safety and health at work, ILO Director-General: "Work claims more victims than war", 26 August
2014,
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_302517/lang--en/index.htm
2020.
consulté le 14/10/2019.
4
. https://www.who.int/health-topics/occupational-health consulté le 26/04/2020.
2
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د .حتسني أداء اخلدمات الصحية يف مكان العمل وتسهيل الوصول إليها؛
ه .دمج قضايا الصحة املهنية ضمن سياسات التنمية املستدامة.
1
باإلضافة إىل:
أ .تقدير األعباء العاملية لألمراض النامجة عن ظروف العمل غري املالئمة مثل ،الضغوط والضوضاء...؛
ب .إدراج األمراض املهنية وأسباهبا يف التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض؛
ج .العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية على تطوير معايري الوقاية من األمراض املهنية ،ومتكني مقدمي
الرعاية الصحية من تشخيص هذه األمراض واإلبالغ عنها.
حسب تقدير منظمة الصحة العاملية يوجد من  30إىل  101مليون عامل يعانون من األمراض املهنية،
2
ومن  %18إىل  %41من هؤالء يعانون من أمراض مزمنة.
 .3الوكالة األوروبية للصحة والسالمة المهنية :هي إحدى اهليئات التابعة لالحتاد األورويب مت
3
تأسيسها سنة  ،1994يقع مقرها ببلباو بإسبانيا ،وتكلف باملهام التالية:
أ .القيام بأعمال استشرافية للمخاطر اجلديدة واملستقبلية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛
ب .مجع املعلومات حول املخاطر املهنية اجلديدة ،من خالل التحقيقات اليت جتريها الوكالة باملؤسسات
األوروبية ونشر هذه املعلومات لالستفادة منها ،وإعداد تقارير يف جمال الصحة والسالمة املهنية اليت تتناول
موضوعات حمددة ،هبدف حتديد األولويات يف هذا اجملال؛
ج .التقييم التفاعلي للمخاطر املهنية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب اإلنرتنت ،عن طريق منصة الواب
()OiRA؛
د .القيام حبمالت توعية يف مجيع الدول األوروبية بعنوان "أماكن العمل الصحية"؛
ه .مشاركة املعرفة عن طريق موسوعة ( )OSHwikiعرب اإلنرتنت ،واليت حتتوي على معلومات حمددة وموثوقة
حول الصحة والسالمة املهنية؛
و .القيام بشراكات مع السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل.
تراجع الوكالة األوروبية للصحة والسالمة املهنية اسرتاتيجيتها واألهداف اليت حددهتا كل مخس سنوات
بالتشاور مع مؤسسات االحتاد األورويب.

1

. https://www.who.int/activities/occupational-and-work--related-diseases consulté le 10/10/2020.
. Firouz Amani et al, Evaluation of occupational injuries among welders in Northwest Iran, Journal of preventive
epidemiology, Vol 2, Issue 2, Iran, 2017, p 01.
3
. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_en consulté le 23/11/2020.
2
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 .4الرابطة اإلفريقية للوياية من المخاطر المهنية :مت إنشاء هذه الرابطة سنة  ،1661يقع مقرها
1
الرئيسي يف باماكو مبايل ،وهي رابطة قانونية إقليمية غري رحبية تضطلع باملهام التالية:
أ .تشجيع التعاون بني هياكل الصحة والسالمة املهنية بالدول االفريقية؛
ب .وضع اسرتاتيجية مشرتكة بني الدول االفريقية للتحكم يف املخاطر املهنية على املستوى اإلفريقي؛
ج .تشجيع التصديق على اتفاقيات العمل الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتنفيذها ،السيما
االتفاقيات رقم  100و 161و187؛
د .تنظيم اجتماعات إقليمية دورية لتعزيز تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة للوقاية من املخاطر املهنية؛
ه .إنشاء مراكز وبرامج للبحث والتدريب ملمارسي الصحة والسالمة املهنية؛
و .إنشاء مرصد إقليمي جلمع بيانات حول الصحة والسالمة املهنية ،واستخدامها من أجل املساعدة يف اختاذ
القرار؛
ز .تنظيم األنشطة الرتوجيية للتواصل على نطاق أوسع حول الوقاية من املخاطر املهنية؛
ح .تنسيق جهود املؤسسات على املستوى الوطين بالدول االفريقية؛
ط .التنسيق مع املنظمات غري احلكومية اليت تدعم اإلجراءات الوقائية من املخاطر املهنية.
 .5منظمة العمل العربية :تأسست هذه املنظمة سنة  1630كهيئة متخصصة تعمل يف نطاق جامعة
2
الدول العربية ،وتكلف يف جمال الصحة والسالمة املهنية باملهام التالية:
أ .تقدمي املساعدة الفنية للدول األعضاء؛
ب .تطوير تشريعات العمل يف الدول األعضاء والعمل على توحيدها؛
ج .حتسني ظروف وشروط العمل يف الدول األعضاء.
 .9المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية :يعترب هذا املعهد كهيئة تنفيذية تابعة ملنظمة العمل
العربية ،أنشأ بناءً على قرار مؤمتر العمل العرىب ىف دورته التاسعة ببنغازى سنة  ،1601وباشر عمله سنة
3
 ،1600ويهدف إىل:
أ .نشر ثقافة الصحة والسالمة املهنية بني أطراف اإلنتاج يف الدول العربية؛
ب .تطوير القدرات التقنية والطبية والتنظيمية لإلطارات العاملة يف أجهزة الصحة والسالمة املهنية يف الدول
األعضاء؛
د .ترمجة العديد من الكتب املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية الصادرة عن مكتب العمل الدويل.
1

. International Labour Organization, Occupational health and safety networks: profile of the Inter-African
Association for the prevention of occupational risks, Geneva, Switzerland, 2019, pp 02-03.
2
. https://alolabor.org/aboutalo/ consulté le 15/09/2020.
3
. https://alolabor.org/3028/ consulté le 15/09/2020.
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الفرع الثاني :الهيئا

المكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية بالجزائر

تعمل اجلزائر على محاية العاملني من األمراض واحلوادث يف مكان العمل من خالل جمموعة من اهليئات
احلكومية اليت تسهر على تطبيق القوانني والتنظيمات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية ،باإلضافة إىل وجود
مديريات ومصاحل داخل املؤسسات تعمل على توفري شروط الصحة والسالمة املهنية للعاملني.
 .1الهيئا الحكومية المكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية :من أهم اهليئات احلكومية
اليت تعمل على توفري ظروف العمل الصحية واالَمنة يف املؤسسات ما يلي:
أ .وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي :تتوىل هذه الوزارة يف جمال الصحة والسالمة املهنية
1
املهام التالية:
 إعداد املقاييس القانونية املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل ،والسهر على تطبيقها؛ إعداد املقاييس املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني املعنيني؛ إجراء حتقيقات حول مدى تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية يف جمال الوقاية من املخاطر املهنية بالتشاورمع مصاحل مفتشية العمل؛
 ضمان تنسيق األعمال يف جمال الوقاية من املخاطر املهنية مع اهليئات املعنية.ب .المفتشية العامة للعمل :هي هيئة تعمل حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،
وختضع للقانون رقم  81-68املؤرخ يف  83فرباير  ،1668الذي حيدد مهامها واختصاصاهتا وصالحيات مفتشي
العمل.كما ينظم املرسوم التنفيذي رقم  80-80املؤرخ يف 83جانفي 1880عمل هذه املفتشية وسريها.
ويف جمال الصحة والسالمة املهنية تكلف املفتشية العامة للعمل مبوجب املادة الثانية من القانون رقم 81-68
باملهام التالية:
 تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية اليت تتضمن أحكاما خاصة بالصحة والسالمة املهنية للعاملنيومستخدميهم؛
 مراقبة مدى احرتام أصحاب العمل لألحكام املتعلقة حبماية العاملني من األمراض واحلوادث؛ إعالم اإلدارة املركزية للعمل مبدى التزام املؤسسات باللوائح ،واقرتاح التدابري الضرورية لتكييفها وتعديلها؛ تقدمي توجيهات وارشادات ألصحاب العمل والعاملني حول سبل احلد أو التقليل من املخاطر املهنية يف مكانالعمل؛
 إعالم اجلماعات احمللية بظروف العمل داخل املؤسسات التابعة الختصاصها.ويتمتع مفتشو العمل حسب القانون رقم  81-68بالصالحيات التالية:
 القيام بزيارات يف أي وقت من النهار أو الليل إىل مكان عمل يشتغل فيه عاملون حتميهم األحكام القانونية. https://www.mtess.gov.dz/fr/missions-de-la-direction-des-relations-de-travail consulté le 24/11/2020.
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والتنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ،إال يف حالة إذا ما كانت الورشة أو وسائل اإلنتاج موجودة يف
حمل ذي استعمال سكين ،ميكنهم يف إطار ممارسة صالحياهتم الدخول إىل هذا املكان يف أي وقت من ساعات
العمل فقط؛
 يف حالة تسجيل خمالفات متعلقة بالصحة والسالمة املهنية ميكن للمفتشني توجيه مالحظات كتابية أو تقدمياعذارات ألصحاب العمل ،ويطلبون منهم اختاذ اإلجراءات التصحيحية واالمتثال للمتطلبات القانونية ،كما
ميكنهم تدوين حماضر خمالفات؛
 ميكن ملفتشي العمل التماس عند احلاجة آراء أي شخص خمتص أو طلب مساعدته يف جمال الوقاية الصحيةواألمن وطب العمل.
ج .الصندوق الوطني للتأمينا

االجتماعية :يعمل حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان

االجتماعي،
ومبقتضى أحكام املرسوم التنفيذي رقم  111-61املؤرخ يف  11نوفمرب  ،1661احملدد للشروط التطبيقية للباب
اخلامس من القانون رقم  11-01املؤرخ يف  81جويلية  ،1601بصيغته املعدل واملتممة ،املتعلق حبوادث العمل
واألمراض املهنية ،يقوم هذا الصندوق يف جمال الوقاية من حوادث العمل واألمراض املهنية باملهام التالية:
 املشاركة يف ترقية الصحة والسالمة يف مكان العمل؛ املسامهة يف متويل نشاطات نوعية ومربجمة حول الوقاية من املخاطر املهنية؛ إبداء الرأي يف التشريعات والتنظيمات املتعلقة بالوقاية من األمراض واحلوادث املهنية؛ تقدمي املساعدات التقنية والنصائح للمؤسسات قصد تطبيق تدابري الوقاية املالئمة؛ إجراء التحقيقات ومراقبة تدابري الوقاية من األمراض واحلوادث يف مكان العمل؛ املشاركة يف الدراسات وإعداد التدابري اليت تتطلبها احتياجات الصحة والسالمة املهنية؛ املشاركة يف محالت التوعية ونشاطات التدريب يف جمال الوقاية من املخاطر املهنية؛ إعداد ونشر االحصائيات حول حوادث العمل وأسباهبا وتكرارها وآثارها؛ طلب تدخل مفتشية العمل قصد تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف حالة ثبوت خمالفات لتدابري الوقايةمن األمراض واحلوادث املهنية.
كما يكلف الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية مبوجب القانون رقم  11-01مبا يلي:
 التضامن مع العاملني الذين تعرضوا حلوادث أو أمراض مهنية ،من خالل تقدمي تعويضات ومساعدات جتماعيةللعاملني ولذوي احلقوق التابعني هلم؛
 دعم العاملني الذين تعرضوا حلوادث أو أمراض مهنية وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ومهنيا.20
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د .هيئة الوياية من األخطار المهنية في نشاطا البناء واألشغال العمومية والري :تعمل هذه
اهليئة حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ،وتتمثل مهامها يف القيام بزيارات تقنية ميدانية
ألماكن العمل ،للتحقق من احرتام إجراءات احلماية من املخاطر املهنية يف قطاعات البناء واألشغال العمومية
والري ،وتقدم التوصيات املناسبة اليت جيب اختاذها لوقاية العاملني من التعرض لألمراض واحلوادث يف مكان
1
العمل.
ه .مؤسسة طب العمل بريستماد :هي هيئة تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي منذ
سنة  ،1818تساهم يف ضمان اإلشراف الطيب لفائدة العاملني يف كافة املؤسسات اليت تنشط يف قطاعات
البناء واألشغال العمومية والري ،واليت تعترب كقطاعات عالية اخلطورة يف جمال اإلصابة باألمراض واحلوادث
2
املهنية.
و .المعهد الوطني للوياية من األخطار المهنية :أنشأ هذا املعهد مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم
 101-1888املؤرخ يف  11أوت  ،1888املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  180-18املؤرخ يف 18
أفريل  ،1818والذي يكلف املعهد مبوجبه باملهام التالية:
القيام بالبحوث والدراسات الفنية والعلمية اليت هتدف إىل حتسني ظروف العمل ،واملشاركة يف إعداد املقاييسيف هذا اجملال؛
تقدمي التوصيات والنصائح للمؤسسات ،والتنسيق مع اهليئات املعنية بالوقاية من املخاطر املهنية؛ إجراء حتقيقات حول أسباب األمراض واحلوادث املهنية ،ومجع اإلحصاءات وحتليلها؛القيام باألعمال التحسيسية والتوعوية لنشر ثقافة الصحة والسالمة يف أماكن العمل؛ مجع ونشر املعلومات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية جبميع الوسائل املناسبة ،لتعزيز الصحة والسالمةاملهنية؛
 ضمان خدمات التدقيق واملرافقة يف جمال نشاطه.ز .وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيا  :تسهر هذه الوزارة يف جمال الصحة والسالمة املهنية
على تطبيق ما جاءت به أحكام القانون رقم  80-00وقانون الصحة رقم  ،11-10من خالل مؤسساهتا
ومصاحلها املركزية والوالئية ،كما تقوم بتطوير السياسات والربامج املتعلقة حبماية العاملني من األمراض
واحلوادث املهنية ،خاصة بالنسبة للعاملني يف قطاع الصحة ،باإلضافة إىل إصدار التعليمات اليت تساعد على
الوقاية من املخاطر املهنية ،مثل ،التعليمة الوزارية رقم  81املؤرخة يف  11جانفي  ،1818اليت توضح طرق

. https://www.mtess.gov.dz/fr/missions-de-la-direction-des-relations-de-travail consulté le 24/11/2020.
. Ibid.
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التعامل مع املصابني بفريوس كورونا واإلجراءات االحرتازية الواجب اتباعها لتفادي انتقال العدوى للعاملني
بقطاع الصحة.
ح .المجلس الوطني للوياية الصحية واألمن :حسب ما نصت عليه أحكام القانون رقم 81-00
املتعلق بالوقاية واألمن وطب العمل يف مادته  11يضطلع هذا اجمللس باملشاركة يف محاية العاملني من خالل
التوصيات واآلراء اليت يبديها يف برامج الوقاية من املخاطر املهنية والتقييم الدوري للربامج املنجزة ،وحتديد
طرق ووسائل حتسني ظروف العمل.
 .2الجها المكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية داخل المؤسسا  :هناك عدة أطراف
داخل املؤسسات تتحمل مسؤولية محاية العاملني من األمراض واحلوادث يف مكان العمل ،ومن أهم هذه
األطراف ما يلي:
أ .اإلدارة العليا :تعترب املسؤول األول عن ضمان توفري ظروف العمل الصحية واآلمنة للعاملني من خالل:
 تطوير سياسات وبرامج للصحة والسالمة املهنية تتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة وخصائصها ،وتوفرياملوارد البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات والربامج وصيانتها؛
 ضمان تطبيق التشريعات والتنظيمات والتعليمات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية؛ حتديد األدوار واملسؤوليات بوضوح يف تطبيق سياسة الصحة والسالمة املهنية.ب .إدارة الموارد البشرية :تتحمل إدارة املوارد البشرية مسؤولية احلفاظ على صحة وسالمة العاملني يف
إطار املهام املوكلة إليها ،وذلك من خالل:
اختيار املرتشح األفضل الذي تتوفر فيه املؤهالت البدنية والنفسية واملهنية لشغل املنصب املرشح له بالتنسيقمع مصلحة طب العمل ،وتستطيع أيضا االستعانة بأي أطراف أخرى ميكن االستفادة منها يف هذا اجملال؛
 متابعة السجالت اخلاصة باألمراض واحلوادث املهنية ،والتأكد من أن العاملني املصابني يف مكان العمليتلقون العالج الالزم؛
 تصميم برامج التدريب اليت هتدف إىل تطوير قدرات ومهارات العاملني وتوعيتهم حول طرق الوقاية مناألمراض واحلوادث املهنية ،مع األخذ يف االعتبار مستويات املسؤولية والتعليم والكفاءة لدى العامل ونوعية
املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا ،ومن بني العناصر اليت تتناوهلا برامج التدريب ما يلي:
 تعريف العاملني باملخاطر املهنية اليت تواجههم يف مكان عملهم ،واألساليب السليمة الواجب اتباعهالتجنب األضرار الصحية املهنية ،وكيفية استخدام التجهيزات واملعدات واملواد بطريقة آمنة؛
 تعريف العاملني حبقوقهم وواجباهتم ومسؤولياهتم يف احلفاظ على سالمتهم وسالمة زمالئهم يف مكانالعمل من املخاطر املهنية؛
 تدريب العاملني حول ما جيب القيام به أثناء وبعد تعرضهم للحوادث املهنية؛23

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
 توضيح كيفية استعمال وسائل الوقاية الشخصية ،وإبراز أمهيتها يف احلفاظ على صحة وسالمة العاملني.ج .اللجان متساوية األعضاء للوياية الصحية واألمن :مبوجب املادة  11من القانون  81-00تؤسس
هذه اللجان وجوبا على مستوى املؤسسة اليت تشغل أكثر من تسعة عاملني ممن لديهم عقد عمل غري حمدد
املدة ،وجيب أن يستفيد أعضاء هذه اللجان من تكوين تطبيقي مناسب يف جمال الوقاية الصحية واألمن.
د .مصلحة الوياية الصحية واألمن في وسط العمل :نصت املادة  13من القانون رقم  81-00على
إنشاء هذه املصلحة كلما اقتضت ذلك أمهية املؤسسة أو طبيعة نشاطها ،ولتفعيل هذه املادة صدر املرسوم
التنفيذي رقم  11- 80املؤرخ يف  80جانفي  ،1880احملدد لشروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف
وسط العمل وتنظيمها وسريها وصالحياهتا ،حيث يلزم هذا املرسوم يف املادتني  1و 1منه بإنشائها يف
املؤسسات اليت تشغل أكثر من مخسني عامال بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو يف املؤسسات اليت متارس
أحد النشاطات التابعة لقطاع الصناعة أو قطاعات البناء واألشغال العمومية والري.
1
وتكلف هذه املصلحة باملهام التالية:
 إعداد السياسة العامة واملخططات املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن للمؤسسة والسهر على تنفيذها ،والقيامبعمليات تفتيش ألماكن العمل بالتنسيق مع اللجنة متساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن؛
 التحقق من حسن استخدام وسائل الوقاية باملؤسسة؛ ضمان تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛ القيام بالتحقيقات املتعلقة باألمراض واحلوادث املهنية ملعرفة أسباهبا ،وإعداد االحصائيات املرتبطة هباوإرساهلا إىل مفتشية العمل؛
 إعداد برامج تدريب موجهة جلميع العاملني باملؤسسة ،والقيام حبمالت توعية يف جمال الوقاية الصحيةواألمن ،باإلضافة إىل تدريب فرق التدخل واإلنقاذ واالسعاف يف جمال مكافحة احلرائق وحتسني مستواهم؛
 إعداد دراسات يف جمال حتسني ظروف العمل مبسامهة اهليئات املتخصصة؛ مسك السجالت املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل واملراجعات التقنية للمنشآت والتجهيزاتالصناعية وحوادث العمل.
ه .مصلحة طب العمل :مت تنظيم مصلحة طب العمل وسريها مبوجب كل من القانون رقم 81-00
واملرسوم التنفيذي رقم  ،118-61املتعلق بتنظيم طب العمل ،حيث ألزم املشرع اجلزائري مجيع املؤسسات
 .1املواد من 11 – 9من املرسوم التنفيذي رقم  ،11- 50املؤرخ يف  50جانفي  ،5550احملدد لشروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل
وتنظيمها وسريها وصالحياهتا ،ج.ر.ع  50املؤرخة يف  59جانفي .5550
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مبوجب املادة 13من القانون رقم  81-00بإنشاء مصلحة طب العمل ،ويف حالة إذا مل تتوفر لدى املؤسسة
الضوابط الالزمة إلنشاء مصلحة طب العمل يتعني عليها حسب املادة  11من نفس القانون مايلي:
 إنشاء مصلحة لطب العمل ما بني اهليئات على أساس إقليمي؛ إبرام اتفاق مع القطاع الصحي؛ إبرام اتفاق مع هيئة خمتصة يف طب العمل أو أي طبيب مؤهل.ويكلف طب العمل مبوجب أحكام هذين النصني باملهام التالية:
 الفحص الطبي :يقوم طبيب العمل يف هذا اجملال مبا يلي: تقييم مستوى صحة العاملني يف مكان العمل؛ إجراء فحوصات التوظيف للمرتشح الذي مت اختياره ،للتأكد من قدراته الصحية البدنية والنفسية لشغلاملنصب املرشح له؛
 تعيني العاملني يف وظيفة تتالءم مع قدراهتم البدنية والنفسية؛ إجراء الفحوص الدورية للعاملني ملرة واحدة يف السنة على األقل ،للتأكد من قدرهتم على مواصلة عملهميف املناصب اليت يشغلوهنا؛
القيام بالفحوص الطبية الواجبة الستئناف العمل ،بعد غياب سببه مرض أو حادث مهين أو بعد عطلةأمومة أو عطلة مرضية ال تقل عن واحد وعشرون يوما بسبب مرض أو حادث غري مهين أو يف حالة تغيبات
متكررة بسبب مرض غري مهين؛
 إجراء فحوص طبية بطلب من العامل. تقديم االستشارة :يقدم طبيب العمل للمؤسسات اليت يعمل معها جمموعة من االستشارات فيما خيص: حتسني ظروف العمل املادية؛ توفري شروط النظافة يف مكان العمل واألماكن املخصصة للراحة التابعة له؛ اقرتاح تعديالت على بعض مناصب العمل مبا يتناسب مع قدرات العاملني البدنية والنفسية؛ محاية العاملني من األضرار النامجة عن استعمال املواد اخلطرة وعن األمراض واحلوادث املهنية؛ نشر الوعي يف أوساط العاملني حول كيفية الوقاية من املخاطر املهنية. المراقبة :يف هذا اجملال يكلف طبيب العمل باالطالع على طبيعة املواد املستخدمة يف مكان العملومكوناهتا وطرق استعماهلا ،أساليب العمل اجلديدة ،نتائج اإلجراءات اليت قامت هبا املؤسسة يف جمال الوقاية
من املخاطر املهنية ،كما يقوم بزيارات تفتيشية ألماكن العمل للوقوف على ظروف العمل.
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 ترقية الصحة :يسهر طب العمل على ترقية الصحة والسالمة املهنية من خالل جمموعة من املهام اليتيقوم هبا ،وهي:
 ترقية احلالة البدنية والنفسية للعاملني يف كافة املهن واحلفاظ عليها ،هبدف رفع مستوى أدائهم يف العملوقدراهتم اإلبداعية؛
 تشخيص مجيع العوامل اليت قد تؤثر سلبا على صحة العاملني يف مكان عملهم ،هبدف منعها أو التقليلمنها للحفاظ على صحتهم وسالمتهم ووقايتهم من أي ضرر قد يلحق هبم؛
 التكفل بعالج العاملني املصابني بأمراض أو حوادث مهنية ،وتوفري الرعاية الصحية االستعجالية هلم.باإلضافة إىل املهام السابقة الذكر يشارك طبيب العمل يف املؤسسات اليت يعمل معها يف أشغال اهليئات
املكلفة مبهام تتعلق بالصحة والسالمة املهنية وطب العمل واملكونة مبوجب النصوص القانونية والتنظيمية.
و .النقابا العمالية :حترص النقابات العمالية على الدفاع عن حقوق العاملني ،ومن أهم هذه احلقوق
توفري ظروف العمل الصحية واآلمنة والوقاية من املخاطر املهنية ،وكذلك توفري الرعاية الصحية البدنية والنفسية
الالزمة للعاملني املصابني بأمراض أو حوادث مهنية وفقا ملا تنص عليه القوانني والتنظيمات واالتفاقيات
املهنية.

ز .اإلشراف :ميارس املشرف جمموعة من املهام حلماية مرؤوسيه من املخاطر املهنيةكونه املسؤول املباشر

عنهم ،ومن أهم هذه املهام ما يلي:
 توفري املعلومات الالزمة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية للعاملني ،خاصة اجلدد منهم؛ تدريب وتوجيه مرؤوسيه ونشر الوعي لديهم حول سبل الوقاية من املخاطر املهنية؛ التأكد من توفر وسائل الوقاية الشخصية للعاملني؛ إشراك مرؤوسيه يف اختاذ القرارات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية؛ إجراء تفتيش دوري للوقوف على ظروف العمل اليت يعمل فيها مرؤوسيه؛ دراسة انشغاالت العاملني حول ظروف العمل ونقلها إىل املسؤولني؛ التأكد من تطبيق العاملني لتعليمات وقواعد الصحة والسالمة املهنية ،واختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالةوجود تقصري من طرفهم.
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المبحث الثاني :المخاطر المهنية
تواجه املؤسسات حتديات كثرية حلماية العاملني هبا من املخاطر املهنية اليت ميكن أن تصيبهم ،سواء
كانت هذه املخاطر أمراض أو حوادث مهنية ،واليت حتدث نتيجة جمموعة من العوامل اليت ميكن أن تلحق
أضرارا بصحتهم وسالمتهم ،وما ينجر عن ذلك من نتائج وآثار سلبية تنعكس على العامل واملؤسسة اليت
يعمل هبا واجملتمع الذي يعيش فيه وعلى االقتصاد الوطين ككل.
المطلب األول :مفهوم المخاطر المهنية وسبل إدارتها
ترتبط كل مهنة مبجموعة من املخاطر اليت ميكن من خالهلا أن يصاب العامل بأمراض أو حوادث يف
مكان العمل ،لذا جيب على املؤسسة اختاذ التدابري الالزمة إلدارة هذه املخاطر.
الفرع األول :تعريف المخاطر المهنية
ميكن توضيح مفهوم املخاطر املهنية من خالل جمموعة من التعاريف كاآليت:
1
تعين املخاطر املهنية الضرر أو اإلصابات اليت ميكن أن تلحق بصحة وسالمة العامل يف مكان العمل.
وتعرف أيضا بأهنا تلك اجلوانب املتعلقة بتصميم العمل وتنظيمه وإدارته وسياقه االجتماعي والبيئي ،واليت
2
ميكن أن تسبب ضررا نفسيا أو جسديا للعامل.
هذا التعريف يرى أن املخاطر املهنية هي نتيجة التفاعالت بني تنظيم العمل وبيئته وكفاءة العاملني
واحتياجاهتم وثقافتهم واجتاهاهتم الوظيفية الشخصية ،كما ميكن أن تؤثر خربة العامل ومواقفه اجتاه عمله
ومؤسسته على صحته وسالمته.
كما تعرف املخاطر املهنية على أهنا أي أمراض أو وفيات ميكن أن تصيب العامل نتيجة نشاط أو تغيري
3
غري خمطط له حيدث يف بيئة عمله.
4
وعرفت املخاطر املهنية على أهنا ذلك املزيج بني احتمالية وقوع الضرر وشدة ذلك الضرر.
ويقصد هبا أيضا أي شكل من أشكال احلوادث أو األمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون نتيجة
5
قيامهم مبتطلباهتم الوظيفية.
من التعاريف السابقة ميكن القول أن املخاطر املهنية هي تلك األضرار البدنية والنفسية اليت ميكن أن
تلحق بصحة وسالمة العامل نتيجة تعرضه جملموعة من العوامل السلبية يف بيئة العمل اليت يتواجد فيها.
. Bagmita Bhagawati, op.cit, PP 91-92.
. Francesco Chirico et al, Psychosocial risk prevention in a global occupational health perspective. a descriptive
analysis, International journal of environmental research and public health, Vol 16, N°14, 2019. p02.
3
. International Labour Organization, op.cit, 2016, p18.
4
. The Institution of engineering and technology, Glossary of safety terminology, United Kingdom, 2017, p07.
5
. Suxia Liu et al, The State of occupational health and safety management frameworks (OHSMF) and occupational
injuries and accidents in the Ghanaian oil and gas industry: assessing the mediating role of safety knowledge, Bio
med research international, 2020, p01.
1
2
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يف ظل التعقيد املتزايد للعمليات اليت تقوم هبا املؤسسات وما تقدمه من خدمات ومنتجات وما يرتبط
هبا من خماطر مهنية حمتملة يتطلب ذلك النظر يف جوانب الصحة والسالمة املهنية وإعطائها األمهية الالزمة،
حيث أنه ال وجود للسالمة املطلقة ،لذلك تبقى بعض املخاطر قائمة يف موقع العمل ،وبالتايل فإن أي خدمة
أو عملية أو منتج ميكن أن يكون آمنا نسبيا فقط ،لذلك يتم حتقيق الصحة والسالمة النسبية عن طريق
ختفيض املخاطر إىل املستوى املقبول.
الفرع الثاني :مراحل إدارة المخاطر المهنية
ميكن التحكم يف املخاطر عن طريق إدارهتا بشكل فعال ،وذلك باتباع اخلطوات املوضحة التالية:
 .1التعرف على املخاطر املهنية :يتم التعرف على املخاطر املهنية اليت ميكن أن تواجه العاملني من خالل
مجع املعلومات حول املخاطر العامة لقطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة واملخاطر املهنية اخلاصة هبا،
وذلك باستخدام عدة طرق جلمع املعلومات ،كالقيام بالزيارات امليدانية ملواقع العمل ،املالحظة ،االطالع
على الوثائق واملستندات ،توزيع االستبيانات ،إجراء مقابالت مع املسريين والعاملني باملؤسسة.
 .1حتليل املخاطر :يشمل حتليل املخاطر نظام الرقابة ونطاقه ووصف املخاطر املهنية والنقائص املوجودة
والسيناريوهات احملتمل حدوثها ،باإلضافة إىل حتديد االحتماالت وعواقب األحداث غري املرغوب فيها،
1
وأيضا حتديد حجم املخاطر.
 .1تقييم املخاطر :يتم ذلك على أساس نتائج التحليل النوعي والكمي للمخاطر املهنية ،ومبا يتوافق مع
حجم ونشاط املؤسسة واملوارد املادية واملالية املتاحة والكفاءات البشرية اليت متتلكها .وتستوجب املؤسسة
ذات املخاطر العالية مثل املؤسسات االستشفائية عملية تقييم أكثر تعقيدا مع ضرورة تعبئة املوارد واملهارات
على أعلى مستوى .وتشكل عملية حتديد حدود التعرض املهين وعملية وضع قوائم باألمراض املهنية أبرز
2
عمليات تقييم املخاطر املهنية هبذه املؤسسات.
 .1مرحلة التحكم يف املخاطر :تشمل هذه اخلطوة اختاذ التدابري الالزمة من أجل تقليل املخاطر إىل أدىن
حد ممكن أو منعها من املصدر إذا أمكن ،باعتماد وسائل الوقاية واختاذ التدابري املناسبة والتأهب حلاالت
الطوارئ واالستجابة هلا يف الوقت املناسب.
وبالتايل جيب التعرف على املخاطر املهنية وحتليلها وتقييمها وتصحيحها بشكل منهجي ،من أجل
القضاء على أي ضرر موجود أو ضرر حمتمل ،وإذا مل تتمكن املؤسسة من تصحيح هذه املخاطر يف حينها
يتوجب عليها وضع خطة عمل للتحكم فيها.
. Panagiotis Marhavilas et al, International occupational health and safety management-systems standards as a
frame for the sustainability: mapping the territory, Sustainability review, Vol 10, N°10, 2018, p01.
2
. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_154272.pdf
1

consulté le 17/10/2020.
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المطلب الثاني :أنواع المخاطر المهنية

هناك نوعني من املخاطر املهنية اليت ميكن أن تلحق ضرراً ببدن أو نفسية العامل ،ومها احلوادث واألمراض
يف مكان العمل ،وميكن أن حيدث هذا فجأة إذا تعلق األمر حبادث مهين وتظهر اإلصابة مباشرة بعد التعرض
له ،أما بالنسبة للمرض املهين ال يظهر فجأة بل يتطور تدرجييا ،لذا غالبا ما يصعب حتديد تاريخ بدئه ،وقد
يستغرق ظهور أعراضه عدة سنوات.
الفرع األول :األمراض المهنية

يتعرض العامل يف بيئة عمله إىل جمموعة من العوامل اليت قد تسبب له أمراض بدنية أو نفسية ،تتفاوت
خطورهتا وطبيعتها حسب درجة وطبيعة التعرض هلا.
 .1تعريف األمراض المهنية

املرض املهين هو أي مرض يكون يف املقام األول كنتيجة للتعرض لعوامل اخلطر النامجة عن نشاط العمل.
2
وعرف أيضا املرض املهين على أنه الضرر الذي يلحق بصحة العاملني يف مكان عملهم.
ويُعرف يف املادة  31من القانون رقم  13- 83املؤرخ يف  81جويلية  ،1601املتعلق حبوادث العمل واألمراض
املهنية على أنه"تعترب أمراض مهنية كأعراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزى إىل مصدر أو تأهيل مهين
خاص".
وبالتايل ميكن القول أن املرض املهين هو ذلك االعتالل الذي يصيب صحة العامل البدنية أو النفسية
أو كالمها معا ،بسبب العوامل والظروف السيئة يف مكان العمل.
1

 .2أنواع األمراض المهنية

هناك عدة أنواع من األمراض اليت ميكن أن تلحق بالعامل أثناء أدائه لعمله ،منها ما يصيبه يف بدنه ومنها
ما يكون يف شكل اضطرابات نفسية.
أ .األمراض البدنية المهنية :هي تلك األمراض اليت تصيب العامل سواء داخل جسمه أو خارجه أثناء
تواجده يف مكان عمله ،وتنقسم إىل عدة أنواع ،من بينها ما يلي:
 أمراض الدورة الدموية :متثل هذه األمراض نسبة  % 1من إمجايل األمراض املهنية يف العامل 3.وغالبا ماتكون نتيجة ضغوط العمل اليت يتعرض هلا العامل أو نتيجة أدائه ملهامه يف ظل درجة حرارة مرتفعة عن
املستوى املطلوب.

. Maysam Rezapour et al, The prevalence of occupational risk factors and occupational diseases in Kerman, Iran,
International journal of epidemiologic research, Vol 6, Issue 2, 2019, p65.
2
. Savaş Selahattin Ateş et al, op.cit, p19.
3
. International Labour Organization, op.cit, April 2019, p01.
1
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 األمراض المعدية :هي األمراض الناجتة عن العوامل أو املواد البيولوجية اخلطرة أو النفايات الطبية املعديةأو بسبب عدوى مباشرة أو غري مباشرة ،من خالل البكترييا والفطريات والفريوسات1.ومن بني األمراض
املعدية اليت تصيب العامل :التهاب الكبد الفريوسي "ب" و "ج" وفريوس نقص املناعة املكتسبة.
 أمراض الجهاز التنفسي :حسب منظمة العمل الدولية متثل األمراض التنفسية نسبة  %11من إمجايلاألمراض املهنية2.ومن بني هذه األمراض :التهاب الشعب اهلوائية املزمن ،مرض األسبست الذي ينجم عن
التعرض ملدة طويلة ملادة األسبست ،السل .وغالبا تعود أسباب اإلصابة هبا إىل االستنشاق املكثف واملستمر
للهواء امللوث أو الغبار أو الغازات أو الدخان يف مكان العمل.
 أمراض الجلد :هي أمراض ناجتة عن التعرض لبعض العوامل الكيميائية كاملهيجات أو العوامل الفيزيائيةكاإلشعاعات ودرجات احلرارة املرتفعة أو العوامل البيولوجية كالبكترييا والطفيليات ،ومن أمثلة هذه األمراض
هتيج اجللد الناتج عن مالمسة بعض املواد يف مكان العمل ،كاألمحاض واملذيبات.
 أمراض العيون :تلعب ظروف العمل دورا مهما يف إصابة العني بالضرر ،على سبيل املثال يؤدي استخدامشاشات الكمبيوتر لوقت طويل وباستمرار إىل إجهاد العني مع اخنفاض األداء البصري يف بعض األحيان،
كما ميكن أن تصاب العني نتيجة عوامل كيمياوية مثل ،تعرض العني حلروق بسبب مواد التنظيف اخلطرة،
أو نتيجة العوامل الفيزيائية كالتعرض لألشعة فوق البنفسجية.
 االضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل :ميكن أن يصاب العامل بضعف يف اهلياكل اجلسديةمثل ،العضالت واملفاصل واألوتار واألربطة واألعصاب والعظام بسبب تأثريات البيئة املباشرة للعمل ،ومعظم
هذه اإلصابات تكون تراكمية ناجتة عن التعرض املتكرر واملستمر ألمحال عالية أو منخفضة الشدة على مدى
3
فرتة زمنية طويلة.
وترتاوح االضطرابات العضلية اهليكلية املرتبطة بالعمل من تلك اليت تظهر يف وقت قصري ،مثل الكسور
وااللتواءات واإلجهاد إىل احلاالت املزمنة املرتبطة باألمل املستمر والعجز ،وتؤثر هذه االضطرابات على الظهر
والرقبة والكتفني واألطراف العلوية ،وميكن أن تؤثر أيضا على األطراف السفلية ،ومن أمثلة اإلصابات اليت
ميكن أن تلحق بالعامل يف هذا النوع من األمراض متالزمة النفق الرسغي والتهاب األوتار.

’. Kyung-Taek Rim, Cheol-Hong Lim, Biologically hazardous agents at work and efforts to protect workers
health: a review of recent reports, Safety and health at work journal, Vol 5, Issue 2, 2014, p43.
2
. International Labour Organization, op.cit, April 2019, p03.
3
.https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders
consulté le 09/04/2020.
1

31

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
 أمراض السمع :تعزى نسبة  % 10من أسباب فقدان السمع لدى العاملني يف العامل إىل الضجيج املفرطيف مكان العمل1.حيث أن التعرض ملستويات عالية من الضوضاء لفرتة طويلة وباستمرار ميكن أن يؤدي إىل
تضرر عضو األذن بشكل دائم.
 السرطان المهني :يتأثر جسم العامل باجلرعة اليت يتلقاها من املواد املسرطنة يف مكان العمل ،وكذلكفعالية هذه املواد ،حيث ميكن أن يؤدي التعرض املفرط إىل تغيريات يف املستوى اخللوي ،مما يؤدي إىل النمو
غري املنضبط للخاليا اليت ميكن أن تصبح غري طبيعية وتدمر األنسجة يف الرئة ونظام الدم وغريها من أعضاء
3
اجلسم ،وتتطور إىل سرطان مهين2.ومتثل هذه األمراض نسبة  % 13من إمجايل األمراض املهنية يف العامل.
وقد صنفت الوكالة الدولية ألحباث السرطان  108مسببا معروف أو حمتمل للسرطان املهين ،من بينها
 01عامل كيميائي ،مبا يف ذلك خمتلف املركبات الكيميائية واألدوية وااللتهابات البكتريية والفريوسية و31
عامل بيولوجي .وحسب هذه الوكالة فإن أهم املواد املسرطنة للرئة يف البيئات املهنية هي األسبست املسبب
لتليف الرئتني ،الرادون ،الزرنيخ ،الكروم ،السيليكا ،الربيليوم ،النيكل ،الكادميوم ،أخبرة الديزل ،وأكثر العوامل
4
اليت تسبب سرطان الدم هي البنزين واإلشعاع املؤين وأكسيد اإليثيلني.
ب .األمراض النفسية :هي أمراض ناجتة عن الضغوط النفسية الزائدة اليت تؤدي إىل تراجع الوظيفة النفسية
وتسبب استجابات فسيولوجية ونفسية سلبية تنتج عنها تقلبات عاطفية ومشكالت صحية نفسية مثل،
القلق واالكتئاب ،هذاه الضغوط تكون نامجة عن عوامل مهنية وعن عدم التوازن بني االحتياجات املهنية
والقدرات واملعارف الفردية5 .وتشري التقديرات إىل أنه من  %18إىل  %08من العاملني يف البلدان الصناعية
6
يعانون من ضغوط نفسية.
الفرع الثاني :حوادث العمل

هناك عدة تعاريف أعطيت حلوادث العمل من بينها ما يلي:
عرف حادث العمل على أنه أي ضرر حيدث نتيجة للعمل أو بسبب العمل ،ويؤدي إىل إصابات مميتة أو
7
غري مميتة ،مثل السقوط من ارتفاع أو االتصال مع جهاز يعمل.
. J Wolf et al, Preventing disease through a healthier and safer workplace, World Health Organization, Geneva
Switzerland, 2018, p28.
2
. https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/cancer.pdf consulté le 10/04/2020.
3
. International Labour Organization, op.cit, April 2019, p01.
4
. Occupational carcinogens: https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/ebd6.pdf?ua=1 consulté
le 27 /06/ 2020.
5
. Yaoqin Lu et al, Effects of occupational hazards on job stress and mental health of factory workers and miners:
a propensity score analysis, Bio med research international, 2020, pp 01-02.
6. Ibrahim Oluoch et al, Effects of occupational safety and health hazards’ exposure on work environment in the
water service industry within Kisumu County – Kenya, IOSR Journal of environmental science, toxicology and
food technology, Vol 11, Issue 5, 2017, P46.
7
.The International Labour Office, Investigation of occupational accidents and diseases: a practical guide for labour
inspectors, International Labour Organization, Geneva, Switzerland, 2015, p 80.
1

30

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
كما عرف بأنه حدث مفاجئ أو غري مقصود يقع أثناء أداء العمل ،وقد يؤدي إىل خسائر يف الوقت
1
واملواد واملعدات والقوى العاملة واملال.
ويقصد حبادث العمل ذلك احلدث غري املتوقع وغري املخطط له ،مبا يف ذلك أعمال العنف اليت حتدث يف
مكان العمل ،واليت ينتج عنها تعرض عامل واحد أو أكثر إلصابة أو موت ،وميكن أن يقع هذا احلادث
خارج مكان العمل املعتاد عندما يكون العامل يف مهمة نيابة عن صاحب العمل ،كالسفر أو التنقل أو خالل
2
تواجده يف الطريق قادما إىل العمل.
ويعرف أيضا بأنه "عبارة عن حدث مفاجئ يؤدي إىل حدوث أضرار أو تلف يف املؤسسة أو بوسائل
3
اإلنتاج أو العاملني ،ويف حالة حدوث إصابة للعامل فإنه يرتتب عن ذلك عجز كلي أو جزئي أو مؤقت".
وحسب املادة  11من القانون  11-01املؤرخ يف  82جويلية  ،1601املتعلق حبوادث العمل واألمراض
املهنية "يعترب حادث العمل ذلك الذي يطرأ أثناء املسافة اليت يقطعها املؤمن للذهاب إىل عمله أو اإلياب
منه ،وذلك أيا كانت وسيلة النقل املستعملة ،شريطة أال يكون املسار قد انقطع أو احنرف ،إال إذا كان ذلك
حبكم االستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو ألسباب قاهرة".
القاعدة العامة يف حادث العمل أنه يقع أثناء ممارسة العامل ملهامه يف مكان العمل ،ولكن حسب
املادتني  81و 81من األمر  16-63املعدل واملتمم للقانون  11-01هناك استثناءات لبعض احلوادث اليت
ميكن اعتبارها حوادث مهنية رغم وقوعها خارج املؤسسة ،وهي:
 .1القيام بعمل خارج املؤسسة بطلب من صاحب العمل مبوجب أمر مبهمة أو يف إطار االستفادة من
تدريب؛
 .1ممارسة عهدة انتخابية؛
 .1مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل؛
 .1املشاركة يف نشاطات رياضية منظمة من طرف املؤسسة املستخدمة.
وبالتايل ميكن القول أن حادث العمل هو كل حدث مفاجئ يقع يف إطار عالقة العمل ،ويصيب العامل
بعجز دائم أو مؤقت يف بدنه أو ميكن أن يؤدي إىل وفاته ،أو يلحق الضرر بوسائل اإلنتاج أو املباين التابعة
للمؤسسة.

1

. Olasunkanmi Salami Ismaila et al, Evaluation of the cost and effect of industrial accidents, European journal of
scientific research, Vol 132, N° 2, 2015, p185.
2
. Philippine Statistics Authority, safety and health in the workplace measures of safety performance (3rd of a
series on occupational injuries and diseases), LABSTAT Updates, Vol 22, N° 4, Philippine, 2018, p06.

 . 3علي املوسوي ،نغم الصائغ ،أسباب حوادث وإصابات العمل يف املنظمات الصناعية العراقية :دراسة حتليلية يف مصنع نسيج وحياكة واسط ،جملة كلية الكوت
اجلامعة للعلوم اإلنسانية ،العدد  ،1اجمللد  ،1العراق ،5555 ،ص .05
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الفرع الثالث :يياس المخاطر المهنية

تقاس معدالت تكرار أو شدة أو خطورة اإلصابات املهنية سواء كانت أمراض أو حوادث مهنية خالل
فرتة زمنية معينة من خالل املؤشرات التالية:
 .1تكرار اإلصابا المهنية :يتم حساب هذا املعدل باالعتماد على االحصائيات والسجالت اخلاصة
باألمراض واحلوادث املهنية للمؤسسة املستخدمة ،وميثل معدل التكرار لإلصابات يف كل مليون ساعة عمل.
إمجايل عدد اإلصابات املهنية خالل فرتة زمنية
1
× .1888888
معدل تكرار اإلصابات =
جمموع ساعات العمل خالل نفس الفرتة
 .2معدل اإلصابا المهنية :يستخدم لتقدير اإلصابات خالل فرتة زمنية معينة نسبة إىل العاملني
املعرضني ملخاطر مرتبطة بالعمل خالل الفرتة املرجعية ،وحتسب كما يلي:
عدد إصابات العمل خالل فرتة زمنية
5
× .188
معدل اإلصابات املهنية =
إمجايل عدد العاملني خالل نفس الفرتة
 .3معدل شدة اإلصابا المهنية :يعرب هذا املؤشر عن وقت العمل الضائع نتيجة اإلصابات املهنية،
ويتم قياسه باحتساب عدد األيام املفقودة بسبب هذه اإلصابات إىل إمجايل ساعات العمل الفعلية ،يف كل
مليون ساعة عمل ،وحيسب املعدل من خالل العالقة التالية:
عدد أيام العمل املفقودة بسبب اإلصابات خالل فرتة زمنية
1
× .1888888
معدل شدة اإلصابات =
جمموع ساعات العمل الفعلية خالل نفس الفرتة
 .4معدل اإلصابا المهنية المميتة :يستخدم هذا املؤشر لقياس عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابات
املهنية لكل مليون عامل خالل فرتة زمنية حمددة ،وحيسب بالعالقة التالية:
عدد الوفيات خالل فرتة زمنية
1
× .1 888 888
معدل احلوادث املميتة =
إمجايل عدد العاملني خالل نفس الفرتة
 . 0علي املوسوي ،نغم الصائغ ،مرجع سبق ذكره ،ص .05
2

. Muhammad Shafique, Muhammad Rafiq, An overview of construction occupational accidents in Hong Kong:
a recent trend and future perspectives, multidisciplinary digital publishing institute, Basel, Switzerland, Vol 9,
N°10, 2019, p04.
1
. The Institution of engineering and technology, op.cit, p00.
1
. Hüseyin Ceylan, Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey, Gazi university journal
of science, Vol 25, N°4, 2012, p912.
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 .5معدل العجز الدائم :حيسب هذا املؤشر معدل اإلصابات بالعجز الدائم بسبب العمل لكل مليون
عامل خالل فرتة زمنية حمددة.
عدد العاملني املصابني بعجز دائم خالل فرتة زمنية
1
× .1 888 888
معدل العجز =
إمجايل عدد العاملني خالل نفس الفرتة
المطلب الثالث :أسباب المخاطر المهنية
هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر سلبا على العاملني يف مكان العمل وتؤدي إىل إصابتهم
بأمراض أو حوادث مهنية ،لذا جيب على املؤسسات اختاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة هذه العوامل أو التقليل
من آثارها إىل أدىن حد ممكن.
الفرع األول :أسباب األمراض المهنية

ميكن أن يصاب العامل بأمراض مهنية بدنية أو نفسية نتيجة تعرضه املستمر وعلى امتداد فرتة زمنية
معينة لعوامل ضارة يف مكان عمله ،قد تكون هذه العوامل كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية أو مشعة أو نفسية
أو اجتماعية.
 .1بيئة العمل المادية :من بني العوامل املادية اليت ميكن أن تلحق ضررا بصحة العاملني ما يلي:
أ .درجة الحرارة :ميكن أن تؤدي احلرارة املرتفعة إىل اإلجهاد ،التشنجات ،اإلغماء ،ضربة احلرارة 2.أما
درجات احلرارة املنخفضة فتؤثر على االستجابة اليدوية واحلركية واإلدراكية ،مما يؤدي إىل اخنفاض األداء ،وقد
يصاب العامل نتيجة الربودة بأمراض كالتهاب املفاصل وسيالن األنف.

ب .الضوضاء :التعرض للضوضاء العالية لفرتات طويلة ال تضعف السمع فحسب ،بل هلا أيضا تأثريات
تشمل الطنني والتعب وسرعة االنفعال والصداع واالزعاج 3،مما يقلل من قدرة العامل على أداء عمله ،خاصة
4
يف األعمال اليت حتتاج إىل جمهود ذهين.
ج .اإلضاءة :اإلضاءة غري الكافية أو اليت تتجاوز املستوى املطلوب تؤثر سلبا على القدرات البصرية للعامل
أثناء أدائه لعمله ،وتسبب له ضررا بالعينني ،مما قد يؤدي إىل اخنفاض مستوى البصر لديه.
د .التهوية :يؤدي نقص التهوية أو ارتفاع درجة الرطوبة يف مكان العمل إىل ظهور عدة أعراض مرضية لدى
العامل ،كالصداع وصعوبة التنفس واخلمول واإلرهاق ،إضافة إىل ذلك عندما يكون اهلواء مشبعا بالغبار أو
الدخان أو الغازات السامة وغريها من امللوثات قد يؤدي إىل إصابة العامل بأمراض يف اجلهاز التنفسي
. Hüseyin Ceylan, op.cit, p911.
. Iftikhar Ahmad et al, op.cit , p224-225.
3
. Ibid.
1
2
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كاحلساسية والربو وسرطان الرئة .كما أن استخدام أنظمة التهوية اليت ال ختضع للمقاييس الصحية أو اليت
تنقصها الصيانة ميكن أن يؤدي إىل التعرض ملشاكل صحية.
ه .االهتزاز :ميكن أن يتسبب االهتزاز الذي يتعرض له العامل أثناء أدائه لعمله يف إصابته بعدة أمراض،
كالتشنج يف األوعية الدموية وإصابات يف العضالت أو العظام.

و .سوء تصميم مكان العمل :عدم توفري املساحة الكافية اليت تسمح بالتحرك بسهولة ومرونة أثناء أداء

العمل ،ووضع معدات العمل يف مكان أو بطريقة ال تتناسب مع حجم العامل وقوته وحركة أعضاء جسمه
ميكن أن يتسبب له يف أمراض هيكيلية وعضلية.
 .2العوامل التنظيمية :تعترب كل من ساعات العمل الطويلة والنقص يف التدريب وسوء تصميم العمل
وسرعة وترية العمل واملناوبات وسوء االشراف من بني العوامل التنظيمية اليت تؤثر سلبا على صحة العامل
البدنية والنفسية.
وحسب منظمة العمل الدولية ،ما يقارب ثلث العاملني يف العامل ( )% 13.1يعملون بانتظام ألكثر من
 10ساعة يف األسبوع ،مما قد يتسبب هلم يف مشاكل صحية مثل ،أمراض القلب واألوعية الدموية واضطرابات
اجلهاز اهلضمي ،وكذلك التأثري سلبا على الصحة النفسية للعاملني ،مبا يف ذلك ارتفاع معدالت القلق
واالكتئاب واضطرابات النوم 1.كما توصلت إحدى الدراسات إىل أن سوء تنظيم العمل يساهم يف اإلصابة
2
ببعض االعتالالت الصحية ،مثل أمراض القلب ومشاكل يف اهليكل العظمي العضلي.
 .3العوامل الكيميائية :تشمل هذه العوامل املواد املهيجة املستخدمة يف مكان العمل مثل ،املعادن،
املطهرات ،املذيبات ،الشحوم ،الزيوت ،األمحاض3،وتدخل هذه املواد اجلسم عن طريق اجللد أو العينني أو
الرئتني أو اجلهاز اهلضمي ،وتتفاوت درجة خطورهتا حسب خصائص املادة الكيميائية وكمية امتصاصها أو
استنشاقها أو بلعها ومسار ومدة التعرض هلا وعمر العامل والظروف احمليطة به ،مثل درجة احلرارة اليت تؤثر
على االمتصاص عن طريق تغيري احلالة الفيزيائية للمادة الكيميائية.
وميكن أن تكون التأثريات السامة للمواد الكيميائية موضعية مثل ،احلروق ،ظهور تقرحات يف اجللد،
هتيج العني ،تضرر اجلهاز التنفسي ،التشوهات اخللقية ،السرطانات .وقد يستغرق ظهورها أياما أو شهورا أو
سنوات ،كما ميكن أن تؤدي هذه املواد إىل وفاة العامل بسبب االختناق الكيميائي عن طريق منع انتقال
4
األكسجني إىل الدم أو التعرض إىل حروق خطرية.

. International Labour Organization, op.cit, April 2019, p16.
. Ibrahim Oluoch et al, op.cit, P46
3
. Waqas Ahmed Khan et al, op.cit, p 1318.
4
. World Health Organization, International Labour Organization, Occupational safety and health in public health
emergencies: a manual for protecting health workers and responders, Geneva, Switzerland, 2018, pp 82-83.
1
2
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 .4األشعة :ميكن أن يتعرض العاملون إىل أمراض مهنية نتيجة استخدام مواد مشعة أو أجهزة ومعدات
تنبعث منها اإلشعاعات يف مكان العمل أو استنشاق مادة مشعة أو امتصاص التلوث اإلشعاعي عن طريق
اجللد أو تناول طعام أو شرب ماء ملوث مبواد مشعة.
1
ميكن التمييز بني نوعني من اآلثار الصحية نتيجة التعرض لإلشعاع ،وهي:
أ .آثار قصرية املدى مثل ،حروق اجللد أو متالزمة اإلشعاع احلاد عند تناول جرعات عالية من األشعة؛
ب .آثار طويلة املدى مثل ،خطر اإلصابة بأنواع معينة من السرطان عندما يتعرض العامل إىل جرعات أعلى
من  188مليسيفرت.
 .5العوامل البيولوجية :ميكن تعريفها على أهنا البكترييا والفريوسات والفطريات والطفيليات أو أجزاء
منها أو السموم املرتبطة هبا ،اليت حيتمل أن تشكل خطرا على صحة اإلنسان .وميكن أن يتعرض العاملون
لعوامل بيولوجية من خالل مالمسة األفراد املصابني أو سوائل اجلسم ،التعرض ملياه أو هواء ملوث ،استخدام
مسببات األمراض البشرية كالعمل املخربي الذي يشمل األمراض املعدية.
 .9العوامل النفسية واالجتماعية :عرفت املنظمة العاملية للصحة هذه العوامل على أهنا تلك اجلوانب
اليت تشمل تصميم العمل وتنظيمه وإدارته والسياقات االجتماعية والبيئية اليت يتواجد فيها العامل ،واليت
2
ميكنها أن تلحق به أضرارا نفسية واجتماعية.
وقد أوضحت الكثري من الدراسات واألحباث أن السبب الرئيسي إلصابة العاملني باألمراض النفسية هو
القلق والتوتر الناجم عن ظروف العمل إىل جانب الظروف االجتماعية األخرى .ومن املالحظ أن العاملني
املصابني بأمراض نفسية تظهر عليهم بعض املؤشرات الدالة واملرتبطة حبالتهم منها ،اخنفاض اإلنتاجية ،كثرة
الغيابات ،زيادة معدل دوران العمل ،اخنفاض روحهم املعنوية ،سوء عالقتهم باآلخرين يف العمل ،ارتفاع
معدل احلوادث اليت يتسببون فيها ،فضال عن ذلك كثرة الشكاوى والتذمر من العمل3.ومن أهم العوامل اليت
ميكن أن تسبب التوتر والقلق للعامل ما يلي:
أ .سوء تنظيم أوقات العمل أو ساعات العمل الطويلة؛
ب .اخنفاض درجة االستقاللية املمنوحة للعامل ألداء مهامه؛

1

. World Health Organization, International Labour Organization, op.cit, p61.
. World Health Organization, International minimum requirements for health protection at the workplace, 2017, p11.

2

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259674/9789241512602eng.pdf;jsessionid=4E547DCEEAF118CEC38D1AF146C3729D?sequence=1 consulté le 26/09/ 2020.

 . 3عامر عبد اللطيف العامري ،أثر إدارة الصحة والسالمة املهنية يف أداء العاملني ،دراسة حتليلية لقطاعات وزارة الصناعة واملعادن العراقية ،جملة كلية املأمون اجلامعة،
العدد  ،51العراق ،5511 ،ص .101
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ج .عدم قدرة العامل على التحكم يف عمله بسبب عبء العمل املفرط ،ضغط الوقت ،مهام متضاربة،
1
أهداف غري حمددة ،أدوار غري واضحة ،الروتني يف العمل؛
د .نقص الدعم من قبل الزمالء واملشرفني؛
ه .وجود صراعات بني العاملني يف مكان العمل؛
و .الضغط املستمر على العاملني من قبل اإلدارة من أجل زيادة اإلنتاجية؛
ز .انعدام األمن الوظيفي وضعف فرص الرتقية والتمييز يف التعامل بني العاملني؛
ح .قيام املؤسسة بتغيري تنظيمي دون هتيئة العاملني لذلك ،مما خيلق لديهم صعوبة يف التكيف مع هذا التغيري.
باإلضافة إىل العوامل السابقة ميكن إدراج العنف يف مكان العمل ضمن الضغوط النفسية واالجتماعية،
والذي يعرف بأنه أي هتديد ميارس ضد العامل ،والذي ميكن أن يرتاوح بني اإلساءات اللفظية واالعتداءات
اجلسدية والقتل2.وقد يأخذ العنف شكل التحرش ،وهو إذالل وترهيب يتعرض له العامل من قبل املشرف أو
من طرف عامل آخر.
كما ميكن أن يعاين العامل من النبذ من طرف زمالئه أو املشرف أو من أصحاب العمل ،مما يتسبب له
يف العزلة يف مكان العمل ،مع ما ينجر عن ذلك من عواقب سلبية ،مثل النقص يف املشاركة يف العمل ،عدم
االرتياح يف الوظيفة ،مستويات أقل من االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ،وقد يؤدي أيضاً إىل االكتئاب أو
3
القلق أو اإلرهاق.
الفرع الثاني :أسباب الحوادث المهنية

حيتوي مكان العمل على العديد من العوامل اليت من احملتمل أن تسبب حوادث للعاملني ،وميكن تقسيم
هذه العوامل إىل ثالث جمموعات ،وهي:
 .1العوامل المادية :من أهم العوامل املادية اليت تسبب حوادث العمل ما يلي:
أ .الضوضاء :ميكن أن حيول الضجيج يف بعض األحيان دون مساع جرس اإلنذار يف حالة وجود خطر ،مبا
جيعل العامل أكثر عرضة لإلصابة حبوادث مهنية.
ب .سوء اإلضاءة :إن ارتفاع مستوى اإلضاءة أو اخنفاضها عن املستوى املطلوب ميكن أن يؤدي إىل عدم
قدرة العامل على رؤية العوامل الضارة يف مكان العمل ،ويكون سببا يف التعثر أو السقوط أو التعرض إلصابات
أخرى.
. David Beck, Uwe Lenhardt, Consideration of psychosocial factors in workplace risk assessments: findings
from a company survey in Germany, International archives of occupational and environmental health, 2019, p436.
2
. Francesco Chirico et al, op.cit, p02.
3
. Samma Faiz Rasool et al, Sustainable work performance: the roles of workplace violence and occupational
stress, International journal of environmental research and public health, Vol 17, N°912, 2020, p02.
1
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وحسب الدراسة اليت أجرهتا إحدى شركات التأمني حول احلوادث الصناعية ،توصلت إىل أن  % 10من
1
هذه احلوادث يعود سببها إىل اخنفاض مستوى االضاءة يف املؤسسات.
ج .التعرض ألخطار الكهرباء :ميكن أن يتعرض العامل لصعقة كهربائية بسبب ترك أسالك كهربائية مكشوفة
أو تكون هذه األسالك قدمية.

د .مكان العمل :تصميم موقع العمل بطريقة ال تتناسب مع طبيعة العمل أو وجود ضيق يف املكان أن يعيق
حركة العاملني وخيلق لديهم صعوبة يف أداء عملهم ،مما يتسبب هلم يف السقوط أو االصطدام باألشياء.

ه .المعدات والتجهيزات :استخدام أدوات وجتهيزات عمل غري جمهزة بوسائل وحواجز حلماية العاملني من
املخاطر امليكانيكية أو سوء ترتيبها أو عدم كفاية أعمال صيانتها أو بسبب سوء تصميمها.
و .عدم احرتام الشروط واملعايري املعمول هبا يف ختزين املواد القابلة لالشتعال واملتفجرات ،مما قد يتسبب يف
حرائق أو حوادث يف مكان العمل؛
ز .عدم توفر أجهزة ونظم إنذار باملؤسسة لتنبيه العاملني من وجود خطر ميكن أن يعرض العامل لإلصابة.
 .2العوامل التنظيمية :هي تلك العوامل املتعلقة باإلدارة وتنظيم العمل ،واليت ميكن أن تتسبب يف وقوع
حوادث مهنية ،ومن بني هذه العوامل ما يلي:
أ .سوء تصميم برامج الصحة والسالمة املهنية أو التقصري يف تنفيذها ومتابعتها؛
ب .التدريب غري الفعال أو غري الكايف الذي يتلقاه العاملون حول إجراءات السالمة املهنية وكيفية الوقاية

من حوادث العمل وطرق تشغيل التجهيزات وكيفية استخدام املواد يف العملية اإلنتاجية؛
ج .العمل الروتيين املتكرر ونقص االستقاللية يف أداء العمل؛
د .ساعات العمل الطويلة وغري املنتظمة ،ساعات العمل املتغرية ،العمل بنظام املناوبات ،العمل الليلي؛
ه .حتميل العامل عبء عمل يفوق قدراته قد يؤدي إىل اإلرهاق البدين والعقلي ،مما يؤدي إىل عدم القدرة
على التحكم يف العمل ويف تشغيل اآلالت واملعدات وتأخر يف االستجابة حلاالت الطوارئ؛
و .شعور العامل بانعدام األمن الوظيفي جيعله قلقا باستمرار بشأن مستقبل عمله ويصبح عقله مشتتا ،فيكون
أكثر عرضة الرتكاب أخطاء أثناء أدائه لعمله ،واليت ميكن أن تسبب له اإلصابة حبادث مهين؛
ز .سوء اإلشراف بسبب الضغوطات اليت ميارسها املشرف على العاملني أو بسبب عدم تقدميه للتوجيهات
والتوضيحات واملعلومات الكافية هلم حول كيفية أداء العمل بالطريقة السليمة والتحكم يف تشغيل اآلالت،
وبالتايل قد يتخذون قرارات خاطئة يف عملهم ،باإلضافة إىل عدم قيام املشرف مبهامه فيما خيص مراقبة التزام
العاملني بتعليمات الصحة والسالمة املهنية.
 .1علي املوسوي ،نغم الصائغ ،مرجع سبق ذكره ،ص .05
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 .3العوامل المتعلقة بالعاملين :قد يكون العامل سببا يف إصابة نفسه حبادث يف مكان العمل ،ومن
بني العوامل الفردية اليت قد تؤدي إىل اإلصابة باحلوادث املهنية ما يلي:
أ .نقص الكفاءة لدى العامل ،والذي يظهر عند تنفيذه للمهمة املطلوبة منه بشكل غري صحيح أو عدم
1
تنفيذها على اإلطالق ،على سبيل املثال ،عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة للحماية قبل تشغيل اجلهاز؛
2
ب .عدم التزام العامل بالقواعد والتعليمات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية أو تطبيقها بشكل غري صحيح؛
ج .عدم مالءمة القدرات البدنية والنفسية للعامل مع متطلبات الوظيفة املكلف هبا؛
د .ارتفاع خماطر اإلصابة بني العاملني األصغر سنا والعاملني ذوي التحصيل العلمي املنخفض مقارنة بنظرائهم
الذين قضوا فرتة أطول يف عملهم وذوي التحصيل العلمي املرتفع ،كون العاملني ذوي اخلربة خيططون مسبقا
للحد من التعب وجتنب املواقف الطارئة اجملهدة أكثر بكثري من زمالئهم يف العمل األقل خربة أو الذين ليس
3
لديهم إملام كاف مبهام العمل؛
ه .الظروف النفسية اليت مير هبا العامل ،واليت ميكن أن تؤدي إىل شرود الذهن ونقص الرتكيز يف العمل؛
و .تعاطي العامل ألدوية أو خمدرات أو أي ممنوعات تؤثر سلبا على سلوكه؛
ز .السرعة يف اجناز العمل على حساب شروط السالمة؛
ح .عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية؛
ط .عدم التبليغ عن وجود خماطر مهنية أو جتاوزات فيما خيص السالمة املهنية يف حالة اكتشافها.
قام هاينريش يف أواخر العشرينيات من القرن العشرين ،بدراسة ما جمموعه  10ألف حادث مهين ،وقد
توصلت الدراسة إىل أن  % 00من هذه احلوادث نتجت بسبب سلوك العاملني ،وبالتايل فإن مسؤولية الوقاية
4
من احلوادث تقع على عاتق كال من اإلدارة والعاملني.
المطلب الرابع :آثار المخاطر المهنية
ينتج عن املخاطر املهنية العديد من االَثار السلبية على صحة وسالمة العاملني ،ومتتد آثارها إىل حميطهم
االجتماعي ،واملؤسسة اليت يعملون هبا ،واليت تنعكس على االقتصاد الوطين ككل.
الفرع األول :آثار المخاطر المهنية على العاملين

من أهم آثار املخاطر املهنية على صحة وسالمة العاملني ما يلي:
 .1تعرض العامل لعجز يرتتب عن ذلك من معاناة وآالم ،كما ميكن أن تؤدي هذه اإلصابة إىل الوفاة يف
حالة ما إذا كان احلادث مميت أو يف حالة اإلصابة مبرض مهين خبيث كسرطان الدم .ويف هذا اإلطار تشري
. The International Labour Office, op.cit, 2015, p26.
. Ibid.
3
. Charles N. Mock et al, Injury Prevention and environmental health, international bank for reconstruction and
development / The World Bank, 3rd edition, Washington, USA, 2017, pp100-101
4
. Suxia Liu et al, op.cit, p01.
1
2

39

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار المفاهيمي للصحة والسالمة المهنية
تقارير منظمة العمل الدولية إىل أن  1.10مليون عامل يف العامل ميوتون سنويا يف حوادث أو أمراض مرتبطة
بالعمل ،من بينهم  1.1مليون وفاة بسبب األمراض املهنية ،أي بنسبة % 86,3من إمجايل الوفيات بسبب
1
العمل ،و 101ألف وفاة ناجتة عن احلوادث املهنية ،أي بنسبة  % 13,7من إمجايل الوفيات املهنية؛
 .1تؤثر األمراض واحلوادث املهنية املتكررة واملرتفعة باملؤسسة على الروح املعنوية للعاملني ،وقد يؤدي ذلك
هبم إىل التفكري يف مغادرة عملهم نتيجة فقداهنم اإلحساس باألمان؛
 .1ميكن أن يفقد العامل وظيفته ومصدر رزقه بسبب مرض أو حادث مهين؛
 .1ميكن أن يتحمل العامل تكاليف العالج يف حالة إذا مل يكن لديه تأمني اجتماعي؛
الفرع الثاني :آثار المخاطر المهنية على المجتمع

ال يقتصر تأثري املخاطر املهنية على العامل املصاب فقط لكنه ميكن أن ميتد أيضا اىل أسرته واجملتمع
الذي يعيش فيه ،وتتمثل أهم هذه اآلثار يف اآليت:
 .1يف بعض األحيان يكون العامل املصاب هو املعيل الوحيد ألسرته ،ويؤدي عجزه أو وفاته إىل تركها بدون
مصدر دخل ،وما يرتتب عن ذلك من معاناة؛
 .1ختلق األمراض واحلوادث املهنية املسببة للعجز أو الوفاة آثارا نفسية سيئة لدى أسرة العامل؛
 .1تعرض املؤسسة إىل حوادث خطرية كنشوب حريق أو تسرب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامة ميكن أن
يلحق ضررا بالصحة العامة ألفراد اجملتمع.
الفرع الثالث :آثار المخاطر المهنية على المؤسسة

تتعرض املؤسسات نتيجة األمراض واحلوادث املهنية خلسائر مادية ومالية وبشرية متفاوتة ،وذلك حسب
طبيعة اإلصابة ودرجة خطورهتا ،ومن أهم هذه اخلسائر ما يلي:
 .1التكلفة اليت تتحملها املؤسسة نتيجة التكفل بعالج العامل املصاب ،كتقدمي اإلسعافات األولية له ومتابعته
الطبية ونقله إىل املستشفى ،وكذلك تعويضه يف حالة العجز الدائم أو تعويض أسرته يف حالة وفاته؛
 .1تكلفة تعطل اإلنتاج بصورة مؤقتة بعد وقوع احلادث ،نتيجة توقف العاملني لالهتمام بزميلهم املصاب أو
نتيجة لتلف وسائل اإلنتاج؛
 .1اخنفاض اإلنتاجية وعدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه العمالء ،وما يرتتب عن ذلك من
خسائر اقتصادية ،ويف بعض احلاالت يتسبب حادث خطري كنشوب حريق كبري يف تعطيل املؤسسة كليا
وتوقف إنتاجها ،مما قد يؤدي اىل فقداهنا للعمالء؛
 .1اخلسائر اليت تلحق بالبنية التحتية أو املباين أو اآلالت أو املواد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية بسبب
2
تلفها وتضررها نتيجة حادث مهين ،وتشمل هذه التكاليف مصاريف اإلصالح أو االستبدال أو الشراء؛
. International Labour Organization, op.cit, April 2019, pp 01-03.
. Olasunkanmi Salami Ismaila et al, op.cit, p185.
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 .0تكاليف الوقت الضائع النامجة عن التحقيق يف أسباب احلادث وإعداد التقارير عن مالبساته أو نتيجة
1
طول فرتة تلبية طلبات العمالء؛
 .3ارتفاع معدل التغيب عن العمل بسبب زيادة املخاطر املهنية باملؤسسة ،وما يرتتب عن ذلك من تكاليف
2
إنتاج مرتفعة؛
 .1عدم توفر ظروف العمل اآلمنة وتكرار تعرض العاملني للمخاطر املهنية ميكن أن يضر بسمعة املؤسسة،
مما قد يؤثر على قدرهتا التنافسية وعلى مكانتها يف السوق؛
 .0كثرة احلوادث واألمراض املهنية قد يسبب ارتفاع يف معدل دوران العمل ،وجيعل املؤسسة غري قادرة على
استقطاب أو االحتفاظ بأفضل الكفاءات اليت ميكن أن حتقق هلا امليزة التنافسية؛
 .6تكاليف التوظيف إلحالل عامل حمل العامل املصاب بعجز أو املتويف نتيجة تعرضه ملرض أو حادث
مهين ،ويف حالة ما إذا كان املصاب ذو كفاءة ليس من السهل تعويضه بعامل بنفس الكفاءة ،خاصة يف
التخصصات النادرة ،وهذا ما يؤثر على إنتاجية املؤسسة حىت يتم إجياد البديل ،ويف حالة ما إذا أمكن إجياد
البديل فإن العملية تتطلب اجلهد واملال والوقت والتكاليف؛
 .18حتمل املؤسسة لتكاليف تدريب العامل البديل؛
 .11تكاليف النزاعات القانونية نتيجة القضايا اليت يرفعها العاملون ضد مؤسستهم ،والغرامات اليت تدفعها
املؤسسة للعمالء نتيجة التأخر يف تسليم طلباهتم.
الفرع الرابع :آثار المخاطر المهنية على االيتصاد الوطني

يتضرر االقتصاد الوطين نتيجة اإلصابات املهنية من خالل:
 .1دفع هيئات الضمان االجتماعي تعويضات للعامل املصاب أو ألسرته يف حالة وفاته؛
 .1تكاليف عالج املصاب اليت يغطيها التأمي ـ ـ ــن؛
 .1دفع أجور العامل املصاب خالل فرتة توقفه عن العمل؛
 .1اخنفاض اإلنتاج يف املؤسسات وزيادة الوقت الضائع وفقدان الكفاءات ،...كلها عوامل تؤثر على الناتج
الوطين اخلام ،وما له من انعكاسات سلبية على االقتصاد الوطين ككل.

. Olasunkanmi Salami Ismaila et al, op.cit, 186.
. Suxia Liu et al, op.cit., p03.
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المبحث الثالث :إدارة الصحة والسالمة المهنية
يتناول هذا املبحث تعريف إدارة الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها بالنسبة للعاملني واملؤسسات ،كما
يتطرق إىل األسس اليت البد من توفرها لنجاح هذه اإلدارة وحتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ،إضافة إىل اإلشارة
إىل أهم االحتياطات والتدابري الوقائية اليت جيب اختاذها هبدف منع أو التقليل من احتمالية تعرض العاملني
للمخاطر يف مكان العمل.
المطلب األول :ماهية إدارة الصحة والسالمة المهنية
تتحمل املؤسسات مبوجب القوانني والتنظيمات واألنظمة املعمول هبا مسؤولية توفري بيئة عمل سليمة
واحلفاظ على صحة وسالمة العاملني لديها ووقايتهم من املخاطر املهنية ،وذلك من خالل إدارة كفؤة وفعالة
للصحة والسالمة املهنية.
الفرع األول :تعريف إدارة الصحة والسالمة المهنية

تعترب إدارة الصحة والسالمة املهنية كوحدة تنظيمية داخل املؤسسة ،هتتم بكيفية محاية العاملني من
حوادث العمل واألمراض املهنية ،لذا فإهنا تعترب جزء أساسي يف أي اسرتاتيجية ألي مؤسسة ،سواء كانت
صناعية أو زراعية أو تعليمية أو خدماتية ،...ألمهيتها البالغة يف محاية األرواح واملمتلكات والبيئة ووضع
1
القواعد ونشر الوعي الوقائي.
وتعرف إدارة الصحة والسالمة املهنية على أهنا "اإلدارة اليت تقع عليها مسؤوليات التخطيط والتنفيذ
واملتابعة لكل ما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة ،ووضع القواعد والتعليمات الفنية لضمان سالمة
العاملني واملمتلكات والبيئة ،ووضع اسرتاتيجية سواء يف برامج التدريب أو التثقيف والوعي ،اليت ميكن من
2
خالهلا االرتقاء مبستوى أداء العاملني ومستوى الصحة والسالمة املهنية ،للوصول إىل معايري اجلودة فيها".
ومت تعريفها بأهنا "جمموعة اإلجراءات أو التدابري اليت تتخذ لتحقيق بيئة عمل آمنة وخالية من املخاطر
3
ومن مسببات احلوادث للمحافظة على عناصر اإلنتاج وباألخص العنصر البشري".
وتعرف أيضا على أهنا منهج منتظم يضعه صاحب العمل لتقليل خماطر احلوادث واألمراض اليت ميكن
4
أن يتعرض هلا العاملون يف مكان العمل ،من خالل حتديد هذه املخاطر وتقييمها والتحكم فيها.
وهناك تعريف آخر ينظر إىل إدارة الصحة والسالمة املهنية على أهنا "الوحدة التنظيمية اليت هتتم
بشكل رئيسي باحلفاظ على العنصر البشري من خماطر حوادث العمل واألمراض املهنية ،هبدف متكينه من
 . 1حسني حرمي ،السلوك التنظيمي ،سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال ،الطبعة الثالثة ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،5559 ،ص .40
 .2فرست شعبان ،مرجع سبق ذكره ،ص.155
 .3بتول خلف ،ماجد الكعيب ،تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وفقا للمواصفة ( :)ISO 00551: 5510حبث تطبيقي يف شركة بغداد للمشروبات الغازية،
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،50العدد  ،111العراق ،5519 ،ص .140
. The safety association for canada‘s, Introduction to health and safety management systems program development
guideline, 2018, p01.
4
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أداء أعماله على أفضل وجه ،مما يرتتب على ذلك احلفاظ على مستلزمات العملية اإلنتاجية وحتسني جودة
1
املنتجات وزيادة إنتاجية املعدات والعاملني على حد سواء".
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن إدارة الصحة والسالمة املهنية هي جمموع املمارسات
واإلجراءات اإلدارية اليت تستخدمها املؤسسة لتوفري بيئة عمل آمنة وصحية وإدارة خماطرها ،حلماية العاملني
من األمراض واحلوادث اليت ميكن أن يتعرضوا هلا يف مكان عملهم ،وللحفاظ على ممتلكاهتا.
الفرع الثاني :أهمية إدارة الصحة والسالمة المهنية

يقضي معظم العاملون جزء مهم من وقتهم يف مكان العمل ،لذا ينبغي أن تكون قضايا الصحة والسالمة
املهنية يف املؤسسات موضع اهتمام أصحاب العمل ،واليت تعترب كمسؤولية أخالقية كبرية تقع على عاتقهم،
بتوفري بيئة عمل آمنة وصحية للعاملني ألداء عملهم بأكثر أرحيية وبكفاءة وفعالية ،مما يساعدهم على حتقيق
أهدافهم وأهداف املؤسسة .كما تساعد اإلدارة الفعالة للصحة والسالمة املهنية على تدعيم العالقة اإلنسانية
بني اإلدارة والعاملني وتقليل تكاليف العمل وتوفري نظام العمل املناسب والتقليل من اآلثار البدنية والنفسية
النامجة عن احلوادث واألمراض املهنية ،إىل جانب احلفاظ على اآلالت واملعدات واملباين من التلف أو الضرر
وحتسني عملية اإلنتاج ،كما ختلق اإلدارة اجليدة السمعة اجليدة للمؤسسة.
ومتتد أمهية إدارة الصحة والسالمة املهنية إىل االقتصاد الوطين ككل ،فحسب منظمة الصحة العاملية
تتمتع البلدان األكثر استثمارا يف جمال الصحة والسالمة املهنية بأعلى إنتاجية وباقتصاد قوي ،بينما تعرف
البلدان األقل استثمارا أقل إنتاجية واقتصاد ضعيف ،وبالتايل ،تنعكس بيئة العمل الصحية واآلمنة إجيابا على
2
االقتصاد ،يف حني أن اخنفاض االستثمار يف الصحة والسالمة املهنية يعد عائقا أمام املنافسة االقتصادية.
المطلب الثاني :برامج الصحة والسالمة المهنية
تعترب الوقاية من أهم وأجنع األساليب اليت تعتمدها املؤسسات حلماية العاملني من األمراض واحلوادث
أثناء أدائهم لعملهم ،وذلك من خالل تصميم جمموعة من الربامج املناسبة لطبيعة عملها واملخاطر املهنية اليت
ميكن أن تواجهها ،ومن بني هذه الربامج ما يلي:
الفرع األول :تهيئة مكان العمل

تؤثر بيئة العمل بشكل مباشر على صحة وسالمة العاملني وعلى أدائهم ،لذا على املؤسسة توفري وحتسني
ظروف العمل املادية املالئمة ،وذلك من خالل:
 .1توفري اإلضاءة الكافية يف مجيع مواقع العمل ،مبا يف ذلك مصاحل اإلنتاج واملكاتب واملخازن ومواقف
السيارات واملداخل اخلارجية؛
 .1حسني حرمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .40
2

. Kwesi Amponsah-Tawiah, Kwasi Dartey-Baah, Occupational health and safety: key issues and concerns in
Ghana, International journal of business and social sciencen, Vol 2, N° 14, 2011, p121.
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 .1استخدام الوسائل الفنية الالزمة لتخفيف حدة الضجيج يف مكان العمل ،كاستعمال كامتات الصوت،
تركيب مواد عازلة أو ماصة للصوت على السقف واجلدران واألرضيات ،الستائر السميكة على النوافذ؛
 .1توفري التكييف يف مكان العمل الذي تكون فيه درجة احلرارة مرتفعة ،وبشكل خاص يف الصناعات اليت
يتميز عملها باحلرارة العالية كصناعة املعادن ،وتزويد أماكن العمل اليت تعرف درجات حرارة منخفضة عن
املستوى املطلوب بالتدفئة أو توفري معدات الوقاية الشخصية اليت حتمي العاملني من الربد يف مواقع العمل
املكشوفة؛
 .1توفري التهوية الكافية وختفيض مستوى امللوثات باستخدام أجهزة تعمل على تنظيف اهلواء من اجلراثيم
والغبار واألخبرة والغازات امللوثة؛
 .0التخزين اجليد واآلمن للمواد الكيميائية والغازات وغريها من املواد القابلة لالشتعال أو االنفجار لتجنب
االنفجارات واحلرائق ،ومحاية العاملني من خماطر الكهرباء والطاقة؛
 .3تزويد مجيع مرافق املؤسسة بوسائل مكافحة احلريق ،كالطفايات وخراطيم املياه وأنظمة الرش اآليل إلطفاء
احلرائق وأجهزة اإلنذار ،واليت البد أن توضع يف أماكن تكون يف املتناول ويسهل الوصول إليها يف حالة
حدوث حريق؛
 .1وضع خطة إخالء سهلة وواضحة يف حالة حدوث طارئ وتدريب العاملني عليها ،وتزويد خمتلف املرافق
مبخارج للطوارئ؛
 .0استخدام امللصقات واللوحات اإلرشادية كوسيلة توجيهية أو حتذيرية لتوضيح خطر ما ،وتكون يف بعض
األحيان يف شكل رسومات أو أشكال للتعبري عن مضمون الرسالة أو استخدام ألوان معينة خلدمة معىن حمدد
2
وتسهيل وصول الفكرة للعاملني؛
 .6ميكن استبدال إذا أمكن مادة خطرة مستخدمة يف عملية اإلنتاج بأخرى أقل خطورة وحتقق نفس الغرض
املطلوب.
وبالنسبة للوقاية من املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن التجهيزات واملعدات ،من بني اإلجراءات اليت يتم
3
اختاذها ما يلي:

1

 .1التأكد من وجود أجهزة األمان واحلواجز الواقية لآللة يف مكاهنا الصحيح ،ومراجعة نظام التشغيل (يدويا
أو آليا) واختيار نظام التشغيل األكثر مالءمة لآللة وسالمة العامل يف نفس الوقت ،ووضع مجيع املعدات
الالزمة ألداء العمل يف املكان املناسب ،حبيث يسهل الوصول إليها؛

 . 1محزة العلوان ،محزة دراركة ،إدارة املوارد البشرية يف املنشآت السياحية والفندقية ،الطبعة األوىل ،دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر
والتوزيع ،األردن ،5512 ،ص.504
 .2محزة العلوان ،محزة دراركة ،مرجع سبق ذكره ،ص .590
 .3نفس املرجع ،ص ص .592-590
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 .1عدم حماولة إيقاف أي جزء من اآللة باليد أو القدم ،مع ترك مسافة األمان املناسبة ،وجتنب التحدث مع
اآلخرين أثناء تشغيل اآللة؛
 .1عدم إجراء أي عمل من أعمال القياس أو الضبط أو الصيانة أثناء تشغيل اآللة ،وعدم رفع أغطية األمان
اخلاصة باألجزاء املتحركة أو الدائرية أثناء عمل اآللة؛
 .1إيقاف اآللة يف حالة حدوث أي خلل أو عند مساع أي صوت غري مألوف منها ،وإبالغ املختص بذلك؛
 .0بعد االنتهاء من العمل جيب فصل احلركات اآللية عن اآللة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف اآللة وما
حوهلا من املخلفات الناجتة عن عمليات التشغيل.
الفرع الثاني :تنظيم العمل

تساعد العوامل التنظيمية اجليدة على ختفيض معدالت اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية ،من خالل:
 .1حتديد مسؤوليات وأدوار مجيع األطراف املعنية بالصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة ،سواء كانوا مسريين
أو مشرفني أو عاملني؛
 .1متابعة حاالت األمراض واحلوادث املهنية يف خمتلف مواقع العمل والتحقيق يف أسباهبا وإعداد التقارير
1
الدورية حوهلا ،واختاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها أو تقليلها؛
 .1اإلشراف واملتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات الصحة والسالمة املهنية ،والتأكد من التزام العاملني بارتداء
2
وسائل الوقاية الشخصية أثناء العمل؛
 .1حتسني نظم االتصال مع العاملني بتشجيعهم على طرح انشغاالهتم ومشاكلهم املتعلقة بظروف العمل
واالصغاء هلم ،وأخذ اقرتاحاهتم فيما خيص الوقاية من املخاطر املهنية بعني االعتبار عند تصميم برامج
الصحة والسالمة املهنية؛
 .0حتفيز ومكافأة العاملني الذين لديهم سلوكيات إجيابية يف جمال الصحة والسالمة املهنية 3.ويف هذا السياق
يشري شولتز إىل أن إحدى شركات النقل بالسيارات كانت تعاين من ارتفاع معدالت احلوادث أعدت حوافز
مالية جمزية متنح للسائقني الذين تقل عندهم احلوادث واملخالفات املرورية ،وقد أدى ذلك إىل تقليل معدل
احلوادث بنسبة  4 .% 30ويف املقابل على املؤسسة تطبيق نظام تأدييب للمخالفني الذين ال يتقيدون بتعليمات
الصحة والسالمة املهنية ،وحتديد مستويات العقوبات حسب النوع واحلاالت؛
 . 1وسيم اهلابيل ،عالء عايش ،تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية يف املختربات العلمية من وجهة نظر العاملني ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات
االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،55العدد  ،55غزة ،5515 ،ص.90
 .2فتيحة بوحرود ،عمر بن سديرة ،االجتاهات احلديثة إلدارة اجلودة يف منظمات األعمال ،الطبعة  ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،5555 ،ص .110
 .3مثىن الطائي ،عبد األمري علي ،مرجع سبق ذكره ،ص.50
 . 4دوباخ قويدر ،مدى مسامهة األمن الصناعي يف الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض املهنية ،مذكرة ماجستري يف علم النفس ،كلية العلوم االنسانية والعلوم
االجتماعية ،جامعة قسنطينة ،5559 ،ص.02
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 .3األخذ يف االعتبار ظروف العمل الصحية واآلمنة وحتديد الشروط البدنية والنفسية اليت جيب أن تتوفر يف
شاغل هذه الوظيفة عند إجراء حتليل العمل ووصف وتوصيف الوظيفة ،مع التحديد الواضح للمهام واألدوار
الوظيفية للعاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية؛
 .1دعم عمليات مشاركة العاملني يف حل املشكالت واختاذ القرارات املتعلقة بعملهم ،مبا يشعرهم بالرضا
وحيفزهم على حتقيق األهداف املسطرة هلم؛
 .0إعالم العاملني بكل األمور املتعلقة بعملهم واطالعهم على جمريات األمور اليت هتمهم يف املؤسسة،
وإشراكهم يف عمليات إدارة التغيري.
 .6تقدمي الدعم للعامل من قبل زمالئه ورئيسه ومساندته وتوجيهه وتقدمي املساعدة له يف حل مشكالته،
وتوفري اإلمكانيات الالزمة له للقيام بعمله ،مما يشعره بأمهيته يف العمل؛
 .18تطبيق توقيت عمل مالئم وجتنب ساعات العمل الطويلة ،ومنح العاملني أوقات للراحة بني ساعات
العمل ،مبا يسمح هلم باالسرتاحة وجتديد طاقتهم؛
 .11تدوير العمل وإثراء املهام من أجل اكتساب معارف ومهارات جديدة وكذلك تفادي الروتني وامللل؛
 .11العمل على حل الصراعات بني العاملني من خالل االعتماد على سياسات التفاوض والتعامل العادل.
الفرع الثالث :التدريب

جيب أن يتلقى العاملون خاصة اجلدد تدريبا بشأن الوقاية من اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية ،حيث
تتضمن برامج التدريب كيفية استخدام التجهيزات واملعدات ،وتوعيتهم بأمهية االلتزام بتعليمات الصحة
والسالمة املهنية وارتداء وسائل الوقاية الشخصية .كما يتم تدريبهم على كيفية تقدمي اإلسعافات األولية،
وأسلوب إخالء املصابني يف حالة احلوادث ونقلهم بسرعة إىل األماكن العالجية املتخصصة ،واإلجراءات
الواجب اتباعها يف حاالت الطوارئ.
باإلضافة إىل برامج التدريب تعمل املؤسسة على نشر الوعي بني العاملني عن طريق اللوائح اإلرشادية
واملنشورات1،والكتيبات وعقد ورش عمل وندوات حول كيفية الوقاية من املخاطر املهنية.
الفرع الرابع :الوياية الشخصية

البد أن توفر املؤسسة معدات الوقاية الشخصية للعامل حسب طبيعة العمل الذي يقوم به ،وذلك
حلماية جزء من جسمه أو اجلسم بالكامل من األضرار النامجة عن العمل ،وتتمثل أهم هذه املعدات فيما
2
يلي:
 .1النظارات الواقية لوقاية العيون من الغبار والشظايا واحلرارة واألشعة؛
 .1فتيحة بوحرود ،عمر بن سديرة ،مرجع سبق ذكره ،ص .110
 .2ناصر منصور الروسان وآخرون ،األمن الصناعي والسالمة املهنية ،الطبعة الثانية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر ،األردن ،2009 ،ص ص.155-99
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 .1سدادات األذن للوقاية من األصوات العالية والضوضاء؛
 .1اخلوذة حلماية الرأس من سقوط األجسام عليه؛
 .1الكمامات وأجهزة التنفس للوقاية من الغازات واألخبرة والروائح واألتربة ،وأقنعة الوجه حلمايته من تطاير
الشظايا واحلرارة واألشعة واملواد الكيمياوية؛
 .0املالبس الواقية حلماية اجلسم من املخاطر احمليطة به ،ويشرتط فيها أال تسمح بنفاذ أي مادة وأن تغطي
أجزاء اجلسم املعرضة للمخاطر ،وأن تكون مطابقة لكل عامل وتبقى يف حالة جيدة ونظيفة.
1
باإلضافة إىل توفري:
 .1قفازات حسب طبيعة العمل والغرض منه ،حبيث تسهل على العامل ممارسة مهنته وتوفر له وقاية كاملة
ضد خمتلف أنواع املخاطر اليت ميكن أن تلحق الضرر بيديه؛
 .2األحذية العازلة اليت تتوافق مع طبيعة العمل ،حيث يلبس العامل حذاء جمهز مبقدمة فوالذية حتت الطبقة
العليا للوقاية من إصابة أصابع القدم يف األعمال اليت يتم فيها تداول أشياء ثقيلة ووضعها على األرض ثانية،
ويلبس أحذية جمهزه بشرحية فوالذية حتول دون ثقب النعل وإحلاق اجلروح بأسفل القدم عند التعامل مع على
أشياء واخزة أو مدببة ،وأحذية مبطنة من الداخل توفر الدفء يف أماكن العمل الباردة.
كما تشمل الوقاية الشخصية أغسل العاملون لليدين بصفة دائمة والعناية بالنظافة الشخصية ،وما ييسر
هلم ذلك هو توفري املؤسسة لوسائل النظافة مثل ،املاء والصابون وأحواض الغسيل ودواليب حلفظ املالبس.
الفرع الخامس :الوياية الطبية

على املؤسسات توفري وحدات صحية لتقدمي اخلدمات الصحية للعاملني ،ومن أهم هذه اخلدمات اآليت:
 .1الفحوصات الطبية األولية للمرشحني الذين مت اختيارهم ،للتأكد من سالمتهم البدنية والنفسية قبل
تعيينهم يف منصب العمل؛
 .1الفحوصات الدورية للتأكد من صحة العاملني من األمراض املختلفة أو الكشف عن املرض املهين يف
أوىل مراحله قبل أن يستفحل وتزيد خطورته؛
 .1الفحص الطيب اخلاص الذي يتم إجراؤه عند تكليف عامل مبهام جديدة تستدعي التأكد من لياقته البدنية
والنفسية للقيام هبا ،فمثال العامل الذي يعاين من مرض صدري ال جيب أن يعمل يف األماكن اليت يتم التعامل
فيها مع الغبار؛
 .1الفحص الطيب بطلب من العامل لالطمئنان على صحته؛
 .0الفحص الطيب عند هناية اخلدمة ،خاصة يف مهن معينة مثل ،العمل يف املناجم ،وذلك قصد التأكد من
صحة وسالمة العامل؛
 .1مجال منجل ،الوقاية املهنية ،مركز الكتاب األكادميي ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،5514 ،ص ص.02-00
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 .3تلقيح العاملني ضد بعض األمراض اليت ميكن التعرض هلا يف مكان العمل ،مثل الفريوس الكبدي "ب"؛
 .1تقدمي اإلسعافات األولية للعامل الذي يصاب أثناء أدائه العمل.

1

الفرع السادس :برامج الصحة النفسية واالجتماعية المهنية

هتدف هذه الربامج إىل تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي الذي يساعد العامل على مواجهة الضغوطات
املهنية ،وجتعله يشعر باالرتياح يف عمله واجتاه زمالئه واملشرفني وزيادة ثقته بنفسه ،وقدرته على أداء عمله
2
بكفاءة .وتشمل هذه الربامج ما يلي:
 .1حتديد العوامل النفسية واالجتماعية اليت ميكن أن تؤثر على العاملني يف مكان العمل وتقييمها؛
 .1إعداد السياسات واملمارسات املتعلقة بالصحة النفسية املهنية وتنفيذها وتوفري املوارد الالزمة إلدارهتا.
ويف هذا اإلطار وضعت املنظمة الصحة العاملية خطة عمل شاملة خاصة بالصحة النفسية (-1811
 ،)1818تتضمن املبادئ واألهداف واسرتاتيجيات التنفيذ ذات الصلة بتعزيز الصحة النفسية يف مكان
3
العمل ،من خالل العمل على:
 .1معاجلة احملددات االجتماعية للصحة النفسية مثل ،مستويات املعيشة وظروف العمل؛
 .1األنشطة املتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة بصفة عامة والصحة النفسية بصفة خاصة ،مبا يف ذلك األنشطة
الرامية إىل احلد من التمييز؛
 .1زيادة فرص احلصول على الرعاية من خالل تطوير اخلدمات الصحية ،مبا يف ذلك احلصول على خدمات
الصحة النفسية.
وسعيا إىل مساعدة املؤسسات والعاملني ،أصدرت منظمة الصحة العاملية سلسلة "محاية صحة العاملني"
اليت توفر إرشادات خبصوص املشاكل الشائعة مثل ،الضغوط واإلجهاد اللذين قد يؤثران على صحة العاملني.
باإلضافة إىل توفري األدوات التقنية للمنظمة اخلاصة بالكشف املبكر عن االضطرابات النامجة عن تعاطي
الكحول واملخدرات والتعامل معها والوقاية من االنتحار كأدوات مفيدة للصحة النفسية يف مكان العمل،
4
وذلك يف إطار برنامج عمل منظمة الصحة العاملية لرأب الفجوة يف الصحة النفسية.
وينبغي تنفيذ برامج الصحة النفسية يف إطار اسرتاتيجية متكاملة تشمل الوقاية والكشف املبكر عن
أعراض األمراض النفسية وتقدمي الدعم والتأهيل املناسب ،ولنجاح هذه الربامج البد من إشراك أصحاب
املصلحة والعاملني يف مجيع املستويات عند إعدادها وتنفيذها.

 .1حممد أمحد عبد النيب ،إدارة املوارد البشرية ،الطبعة  ،1دار النشر زمزم ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،5515 ،ص.545
. https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/ consulté le 02/03/2020.
. Ibid.
4
. Ibid.
2
3
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المطلب الثالث :أسس إدارة الصحة والسالمة المهنية
يتطلب تطبيق برامج الصحة والسالمة املهنية توفر جمموعة من األسس واملبادئ حىت تتمكن من حتقيق
أهدافها بكفاءة وفعالية ،وتتمثل أهم هذه األسس فيما يلي:
الفرع األول :القيادة اإلدارية

يتوقف جناح برامج الصحة والسالمة املهنية على مدى اقتناع اإلدارة العليا هبا ودعمها هلا ،وأن يكون
لديها التزاما واضحا وملموسا باختاذها جلميع االحتياطات املمكنة لتوفري بيئة صحية وآمنة1،وذلك من خالل:
 .1وضع خطط للصحة والسالمة املهنية تكون مالئمة لطبيعة املخاطر املهنية اليت تواجهها املؤسسة؛
 .1حتديد أهداف برامج الصحة والسالمة املهنية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومعاجلة ما قد يعرتضها من عراقيل،
مع التحسني املستمر هلذه الربامج مبا يتالءم مع التغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على الصحة
والسالمة املهنية باملؤسسة؛
 .1توفري املوارد املادية واملالية والبشرية واملعلومات الالزمة إلعداد برامج الصحة والسالمة املهنية وتنفيذها
ومراقبتها وحتسينها؛
 .1حتديد املسؤوليات والصالحيات يف إعداد وتنفيذ برامج الصحة والسالمة املهنية ومراقبتها يف خمتلف
املستويات التنظيمية باملؤسسة؛
.0إعداد برامج الصحة والسالمة املهنية وفقا للوائح واملعايري املعمول هبا يف جمال الصحة والسالمة املهنية.
ومن بني الطرق املستخدمة لقياس مدى التزام اإلدارة العليا بتوفري ظروف صحية وآمنة ،النسبة املئوية
الجتماعات الصحة والسالمة اليت حتضرها اإلدارة العليا أو النسبة املئوية احملققة من أهداف الصحة والسالمة
2
بناءً على جدول زمين حمدد.
الفرع الثاني :مشاركة العاملين

رغم أن مسؤولية حتقيق الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل تقع على عاتق اإلدارة إال أن العاملني
هم املستفيدين بالدرجة األوىل من برامج الصحة والسالمة املهنية ،لذا جيب على املؤسسة إشراكهم يف:
 .1تطوير برامج الصحة والسالمة املهنية؛
 .1مناقشة الربامج املقرتحة؛
 .1حتديد املخاطر املهنية واخليارات املتاحة للتحكم فيها؛
 .1حتديد أهداف برامج الصحة والسالمة املهنية؛
 .0فهم العاملني ألدوارهم ومسؤولياهتم يف إطار برامج الصحة والسالمة املهنية ،وما حيتاجونه لتنفيذها؛
 .1بشار السماك ،سوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
. Elyas Jazayeri, Safety management system and methods of safety measurement, report submitted to graduate
school of university of Kentucky in partial fulfillment for the requirements for the degree of Master of civil
engineering, Department of civil engineering, University of Kentucky, United Kingdom, 2017,p28.
2
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 .3التحقيق يف أسباب األمراض واحلوادث املهنية؛
 .1مراجعة وتقييم أهداف ونتائج برامج الصحة والسالمة املهنية؛
.0تشجيع العاملني على تقدمي مالحظاهتم واقرتاحاهتم بشأن حتسني املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية،
وأخذ هذه املقرتحات يف االعتبار.
وأفضل الطرق لقياس مدى مشاركة العاملني هي مالحظات الزمالء أو عدد العاملني الذين يشاركون يف
1
اجتماعات الصحة والسالمة املهنية.
الفرع الثالث :التخطيط

ينبغي على املؤسسة حتديد أهداف واضحة لربامج الصحة والسالمة املهنية ،مع األخذ يف االعتبار
املتطلبات القانونية وخياراهتا التكنولوجية واملالية والتشغيلية ،واملخاطر املهنية لكل نشاطاهتا الروتينية وغري
الروتينية 2 .والبد أن تشمل عملية التخطيط مجيع العوامل اليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة العاملني،
كالعوامل الفزيائية ،أوقات العمل ،معايري اقتناء التجهيزات واملعدات واملواد ،توفري وسائل الوقاية الشخصية،
خطط الطوارئ.
الفرع الرابع :وضع القواعد واإلجراءا

المتعلقة بتنفيذ برامج الصحة والسالمة المهنية

من الضروري إعداد الئحة واضحة من القواعد والتعليمات الواجب اتباعها من طرف العاملني واملشرفني
واملسريين للوقاية من املخاطر املهنية ،تتضمن ظروف العمل ،طريقة استخدام املعدات والتجهيزات ،سلوكيات
3
العاملني يف مكان العمل ،مع النص على العقوبات اليت يتحملها العامل يف حالة خمالفته هلذه القواعد.
الفرع الخامس :اجتماعا

الصحة والسالمة المهنية

البد من عقد لقاءات واجتماعات مستمرة لدراسة خمتلف املواضيع املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية
ومساع اآلراء واالقرتاحات واملشاكل من خمتلف األطراف املعنية ،وفتح اجملال لألسئلة واالستفسارات ،وذلك
ملعرفة أسباب اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية وحتليلها ،ودراسة اإلجراءات املمكنة للتحكم فيها وجتنب
4
تكرارها ،ووضع األسس املناسبة لتنظيم العمل بشكل صحي وآمن واختاذ القرارات املتعلقة هبذا الشأن.
الفرع السادس :تنفيذ برامج الصحة والسالمة المهنية

تنفذ برامج الصحة والسالمة املهنية من خالل املهام التالية:
 .1احلصول على أحدث املعلومات يف جمال طرق ووسائل توفري الصحة والسالمة املهنية للعاملني؛
5

. Elyas Jazayeri, op.cit,p28.

1

 .2عبد الرحيم رحمي ،حنيفة بن ربيع ،تقييم برامج إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املستشفيات اجلزائرية على وفق املواصفة الدولية  ،OHSAS 18001 :2007دراسة
حالة مستشفى نفيسة محود اجلامعي باجلزائر العاصمة ،جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،العدد  ،10اجلزائر ،5510 ،ص.02
 . 3سامح عبد الباقي ،إدارة املوارد البشرية يف اجملال السياحي :دراسة حالة على شركات السياحة ،دار الكتب القانونية ،دار شتات للنشر والربجميات ،مصر،5511 ،
ص .515
 .4محزة العلوان ،محزة دراركة ،مرجع سبق ذكره ،ص .592
 .5سامح عبد الباقي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .511-515
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 .1مجع املعلومات حول األمراض واحلوادث املهنية وحتليلها وتوثيقها؛
 .1تقدمي التقارير الدورية لإلدارة العليا حول مستوى الصحة والسالمة باملؤسسة؛
 .1القيام بدورات تفتيشية لتفقد مواقع العمل والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والشروط اليت حددهتا
برامج الصحة والسالمة املهنية؛
 .0التحقق من مدى التزام العاملني بتعليمات الصحة والسالمة املهنية.
الفرع السابع :سجال

الصحة والسالمة

من بني السجالت اليت تعتمدها املؤسسات ملتابعة وضعيتها يف جمال الصحة والسالمة املهنية ما يلي:
 .1السجالت اخلاصة بإحصائيات األمراض واحلوادث املهنية ،مع حتديد أسباب اإلصابات؛
 .1سجالت املخالفات السابقة للعاملني للتعليمات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية ،ونتائجها من إصابات
وخسائر؛
 .1سجالت مواعيد الفحوصات الطبية الدورية للعاملني وفحوصات التوظيف؛
 .1سجالت حماضر اجتماعات الصحة والسالمة املهنية؛
 .0سجالت اإلسعافات األولية؛
 .3سجالت فحص املعدات.
الفرع الثامن :التعليم والتدريب

يتم تعليم وتدريب العاملني مبختلف مستوياهتم ،وبصورة خاصة العاملني اجلدد على فهم كيفية عمل
برامج الصحة والسالمة املهنية وأساليب تنفيذ املسؤوليات واألدوار املنوطة هبم مبوجب هذه الربامج1،ومن أهم
العناصر اليت تتضمنها برامج التدريب ما يلي:
 .1التعرف على طبيعة العمل ونوعية املخاطر املهنية اليت يتضمنها؛
 .1أساليب العمل الصحيحة واملمارسات االَمنة يف مكان العمل ،وكيفية الوقاية من املخاطر املهنية؛
 .1أمهية االمتثال ملعايري الصحة والسالمة املهنية والقواعد واإلجراءات اليت تتضمنها الربامج؛
 .1أمهية استخدام معدات الوقاية الشخصية؛
 .0طرق االستجابة حلاالت الطوارئ؛
 .3طريقة استخدام املعدات واآلالت واملواد يف مكان العمل بطريقة آمنة.
وجيب األخذ يف االعتبار عند تصميم برامج التدريب طبيعة عمل كل فئة من فئات العاملني واملخاطر
املهنية اليت يتضمنها ،من أجل حتسني الوعي لديهم للوقاية من هذه املخاطر.
 .1بشار السماك ،سوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
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وميكن قياس مستوى التدريب من خالل بعض املؤشرات مثل ،امليزانية املخصصة لتدريب العاملني حول
1
سبل الوقاية من املخاطر املهنية أو النسبة املئوية للعاملني الذين تلقوا تدريبا حول الصحة والسالمة املهنية.
الفرع التاسع :تقييم برامج الصحة والسالمة المهنية

البد من تقييم مدى فعالية برامج الصحة والسالمة املهنية اليت تعتمدها املؤسسة ،لتحديد أوجه القصور
هبا وحتليلها والتعرف على أسباهبا لتجنب عدم تكرارها يف املراحل القادمة .وتعتمد عملية التقييم على وجود
رقابة مستمرة على تطبيق القواعد والتعليمات املعمول هبا سواء من قبل العاملني أو اإلدارة والتحقق من تنفيذ
الربامج ،من أجل تصحيح االحنرافات يف الوقت املناسب.
وتعد سجالت األمراض واحلوادث املهنية من أهم املؤشرات اليت تسمح بالتعرف على مدى جناح برامج
الصحة والسالمة املهنية املوضوعة ،حيث أن بياناهتا التفصيلية حول أسباب وظروف وأوقات وقوع احلوادث
تساهم يف تقييم إجراءات الوقاية من املخاطر املهنية وحتديد نقاط الضعف فيها بشكل مستمر.
وتقيم برامج الصحة والسالمة املهنية من خالل:
 .1اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون يف مكان العمل باستمرار
وتقييمها وحتليلها ملعرفة أسباهبا؛
 .1إنشاء عمليات ملراقبة أداء الربنامج والتحقق من تنفيذها ،وحتديد أوجه القصور ونقاط القوة فيها.
كما جيب على املؤسسة إنشاء وتطبيق وصيانة إجراءات املراقبة ،وقياس أداء الصحة والسالمة املهنية يف
فرتات منتظمة ،وهذه اإلجراءات جيب أن تتضمن القياسات الكيفية والكمية املناسبة الحتياجات املؤسسة،
باإلضافة إىل القياسات التصحيحية والوقائية ،باإلضافة إىل تقييم فرص التحسني والتغيريات اليت جيب إدخاهلا
3
على برامج الصحة والسالمة املهنية.
2

الفرع العاشر :التحسين المستمر لبرامج الصحة والسالمة المهنية

يتعاون أصحاب العمل والعاملون على حتديد اخليارات املتاحة للقضاء على املخاطر املهنية أو تقليلها
إىل أدىن حد ممكن ومنع األسباب اليت قد تؤدي إىل حدوث اإلصابات أثناء العمل ،من خالل وضع خطة
تضمن تنفيذ الضوابط وتوفري احلماية الكافية للعاملني ،وتتبع التقدم والتحقق من فعالية عناصر التحكم،
واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني الربامج واألداء العام للصحة والسالمة املهنية للتكيف مع التغريات اليت
4
حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ،واليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة العاملني.
. Elyas Jazayeri, op.cit, p28.

1

 .2بشار السماك ،سوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
 .3عبد الرحيم رحمي ،حنيفة بن ربيع ،مرجع سبق ذكره ،ص.04
 .4بشار السماك ،سوزان الرحاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
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المبحث الرابع :نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
يتجلى زيادة االهتمام بالصحة والسالمة املهنية من خالل ظهور توجهات عاملية حديثة باجتاه تطوير
أنظمة إلدارة الص ـ ــحة والس ــالمة املهنية ،وميثل إصدار املواص ــفة 18001أحد هذه التوجهات ،واليت هتدف
إىل توفري إطار للتحكم يف األمراض واحلوادث املهنية وحتديد املمارسات املقبولة للصحة والسالمة املهنية ،ويف
هذا السياق أصدرت أيضا منظمة التقييس العاملية املواصفة  10881كنظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية.
المطلب األول :مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
جاءت أنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية لتسهيل عمل املؤسسات للتحكم يف املخاطر املهنية ،من
خالل وضع جمموعة من املعايري واملتطلبات اليت متكنها من محاية العاملني هبا من األمراض واحلوادث املهنية.
الفرع األول :تعريف نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

يقصد بنظام اإلدارة بصفة عامة املنهجية أو الطريقة اليت تدير هبا املؤسسة شؤوهنا الداخلية من أجل
1
حتقيق أهدافها.
وبالنسبة لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية فقد عرفه  Gallagherبأنه مزيج من التخطيط واملراجعة
واإلجراءات التنظيمية واألعمال االستشارية وعناصر الربنامج اخلاصة اليت تعمل معا بطريقة متكاملة لتحسني
2
األداء يف جمال الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة.
كما عرف على أنه جمموعة من العناصر املرتابطة ،تتضمن املسؤوليات والسلطات والعالقات والوظائف
واألنشطة والعمليات واملمارسات واإلجراءات واملوارد ،لوضع السياسات واخلطط والربامج واألهداف ،وتطوير
3
طرق لتنفيذها لتحسني الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة.
وعرف أيضا بأنه "مركب من املواصفات واالجراءات وترتيبات الرقابة ،اليت هتدف إىل تشجيع صحة
4
وسالمة العاملني يف العمل واحلماية العامة من املخاطر املرتبطة بالعمل".
من التعاريف السابقة ميكن اعتبار نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على أنه جمموعة مرتابطة من
اإلجراءات واملوارد والسياسات والعمليات اليت تستخدمها املؤسسة ،من أجل احلفاظ على صحة وسالمة
العاملني يف مكان العمل.
هناك مفاهيم أخرى مرتبطة بنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية من بينها مفهوم املعايري ،الذي ميكن
تعريفه على أنه اإلطار الذي يوفر املتطلبات واملواصفات واملبادئ التوجيهية أو اخلصائص اليت ميكن أن
تستخدمها املؤسسة كمرجعية للوقوف على مدى حتقيقها ألهداف الصحة والسالمة املهنية.
. Panagiotis Marhavilas et al, op.cit, P01
. Ibid.
3
. International Labour Organization, op.cit, 2016, p11.
1
2

 . 4صباح النجار ،نداء مهدي ،تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على فق املواصفة  :OHSAS 10551دراسة حالة يف شركة مصايف الوسط يف الدورة ،جملة
العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،19العدد  ،40العراق ،5511 ،ص.41
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وقد أعدت منظمة التقييس العاملية  13معيارا منشورا يف جمال الصحة والسالمة املهنية ،من بينها:
معيار ISO 11228-1كنظام لتقييم املخاطر املتعلقة باالضطرابات العضلية اهليكلية بني العاملني الذين
يقومون برفع وحتميل األمحال ،معيار حلماية العاملني من اهتزاز اليد والذراع ،معيار تصميم نظارات السالمة،
1
معيار للحماية من الضوضاء يف مكان العمل....
وعلى الرغم من أن تطبيق املؤسسات ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية هو يف األساس اختياري
وطوعي إال أن هناك دوال وضعت سياسات لتسهيل أو حىت فرض تطبيق هذه األنظمة .وحسب Frick
2
 and Wrenهناك ثالثة أنواع من التطبيق ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية ،وهي:

 .1التطبيق الطوعي :يكون عندما تطبق املؤسسات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية مبحض إرادهتا،
وتعتمده طوعا لالمتثال ملتطلبات العاملني هبا والعمالء واملوردين واملقاولني واهليئات األخرى اليت تتعامل معها
يف توفري بيئة عمل صحية وسليمة.
 .2التطبيق اإللزامي :أصدرت العديد من الدول األوروبية كالنرويج والدمنارك تشريعات تلزم مبوجبها
املؤسسات على تبين أنظمة للصحة والسالمة املهنية.
 .3المزيج بين التطبيق الطوعي واإللزامي :يتطلب هذا النوع مزيج من الدوافع الطوعية للمؤسسات
واملتطلبات التشريعية اليت تفرضها الدولة.
ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ال يهدف إىل استبدال القوانني
الوطنية أو اللوائح أو املعايري املقبولة ،ولكن هدفه الرئيسي هو دعم وتعزيز كفاءة ممارسات الصحة والسالمة
املهنية باملؤسسات ،بالتوازن مع املتطلبات االجتماعية واالقتصادية.
وتكمن أمهية تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية بفعالية يف ختفيض األمراض واحلوادث املهنية ،مما
يقلل من التكاليف املرتبطة هبا ،كون أن هذا النظام حيدد املتطلبات الضرورية اليت تساعد أي مؤسسة مهما
كان حجمها أو نوعها أو نشاطها أو مكان تواجدها على صياغة اسرتاتيجيتها للحد من املخاطر املهنية
اليت تواجهها ،مع األخذ يف االعتبار القوانني والتنظيمات احمللية اليت تنظم طرق الوقاية من املخاطر املهنية.

. Tom J. Armstrong, Burdorf et al, Scientific basis of ISO standards on biomechanical risk factors, Scandinavian
journal of work, environment &health, Vol 44, N° 3 , 2018, p323.
2
. Panagiotis Marhavilas et al, op.cit, p14.
1
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المهنية OHSAS19881

المطلب الثاني :مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة
تعترب مواصفة  10881كأول معيار دويل تناول متطلبات إدارة الصحة والسالمة املهنية ،ملساعدة
املؤسسات على التحكم يف املخاطر املهنية اليت ميكن أن تتعرض هلا وتوفري بيئة عمل صحية وآمنة.
الفرع األول :نشأة مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية OHSAS 19881

اجتمعت منظمة التقييس العاملية سنة  1661للتصويت على تطوير مواصفة عاملية إلدارة الصحة والسالمة
املهنية ،لكنه قوبل بالرفض من قبل أغلبية أعضاء املنظمة1.ويف املقابل اجتمعت العديد من هيئات التقييس
الوطنية ووكاالت التصديق واالستشارات لدراسة تطوير معيار نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،10881
وذلك باعتماد معيار  0088الذي قدمه معهد املواصفات الربيطانية) (BSIكأول مواصفة وطنية إرشادية
لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،واليت القت إقباال كبريا يف تطبيقها من قبل املنظمات الربيطانية والدولية.
ويف سنة  1666جاء اإلصدار األول للمواصفة 10881كسلسلة لتقييم الصحة والسالمة املهنية ،مبشاركة
عشرون هيئة من الواليات املتحدة ،اليابان ،كوريا ،ايرلندا ،اسبانيا ،الدمنارك ،املكسيك ،اململكة املتحدة،
سنغافورة ،إال أن تطوير هذه املواصفة حدث خارج النطاق الرمسي لتطوير املواصفات مبنظمة التقييس العاملية.
ويف شهر جويلية لسنة  1881جاء اإلصدار الثاين بعد إجراء تعديالت على املواصفة من طرف املعهد
الربيطاين مبشاركة  11دولة ،وكان اهلدف من التعديل هو تسهيل التكامل بني نظام إدارة اجلودة  6881ونظام
2
إدارة البيئة  11881ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
الفرع الثاني :تعريف مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية OHSAS 19881

تعرف املواصفة 10881بأهنا "مواصفة دولية حتدد املتطلبات ذات العالقة بأنظمة إدارة الصحة والسالمة
املهنية ،اليت متكن املؤسسة من إدارة خماطرها العملياتية وحتسني أدائها ،وهي تقدم توجيهات بشأن كيفية
التعامل مع جوانب الصحة والسالمة املهنية اخلاصة بأنشطة األعمال على حنو أكثر فاعلية ،مع أخذها بعني
3
االعتبار الوقاية من احلوادث واحلد من املخاطر ورفاه العاملني".
وتعرف بأهنا "معيار طوعي لتطوير نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،قادرة على جعل املؤسسات أكثر
4
فاعلية يف السيطرة على خماطر الصحة والسالمة املهنية وحتسني األداء".
وعرفت أيضا بأهنا "معيار مقبول دوليا ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية ،يوفر إطار عمل مستند على
مبادئ اإلدارة اجليدة (خطط ،افعل ،افحص ،نفذ) ،ميكن املؤسسات من البحث يف خماطر الصحة والسالمة
 .1صباح النجار ،نداء مهدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.41
 .2بتول خلف ،ماجد الكعيب ،مرجع سبق ذكره ،ص .144
 .3ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،انعكاسات اهلندسة البشرية يف متطلبات إقامة مواصفة إدارة الصحة والسالمة املهنية -دراسة استطالعية يف معمل األلبسة الوالدية
يف املوصل ،-جملة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،10العدد  ،115جامعة املوصل ،العراق ،5515 ،ص.19
 .4فتيحة بوحرود ،عمر بن سديرة ،مرجع سبق ذكره ،ص .110
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هبا والنشاطات املرتبطة هبا واملنتجات واخلدمات ،للتقييم والسيطرة على تلك املخاطر ووضع أهداف واضحة
1
لتحسني أدائها".
ويعرف معهد املواصفات الربيطانية املواصفة  OHSAS 10881على أهنا معيار دويل حيدد املتطلبات
اخلاصة باملمارسات املثلى إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسات على مجيع املستويات ،كما يساعد
املؤسسات على تصميم إطار للصحة والسالمة املهنية اخلاص هبا ،مما يسمح هلا بفرض مجيع الضوابط
2
والعمليات ذات الصلة يف نظام إدارة واحد.
من خالل التعاريف السابقة يتضح أن نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  OHSAS 10881هو عبارة
عن جمموعة من املتطلبات هتدف إىل مساعدة املؤسسات على التحكم يف املخاطر املهنية املرتبطة بنشاطاهتا
ومحاية العاملني من أي ضرر بدين أو نفسي يلحق هبم يف مكان العمل ،كما تساعدها على التحسني املستمر
للصحة والسالمة املهنية.
تتضمن مواصفة  OHSAS 10881جمموعة من املتطلبات تبدأ بتحديد سياق املؤسسة ،مث حتديد
سياسة الصحة والسالمة املهنية ،والقيام بعمليات التخطيط للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية ،وتوفري
املوارد الالزمة لتنفيذ عمليات الصحة والسالمة املهنية وحتقيق األهداف املسطرة يف مرحلة التخطيط ،مع
فحص ومراجعة أداء وإدارة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
الفرع الثالث :فوائد نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية OHSAS 19881

يساعد نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  OHSAS 10881املؤسسات على حتقيق جمموعة من
3
الفوائد ،من بينها ما يلي:
 .1حتديد املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون ،ووضع الضوابط املناسبة إلدارهتا؛
 .1ختفيض نسبة احلوادث واألمراض يف مكان العمل وتقليل وقت العمل الضائع؛
 .1توفري بيئة عمل أكثر أمانا؛
 .1ضمان أن مجيع عناصر إدارة الصحة والسالمة املهنية تعمل بكفاءة وحمددة بوضوح؛
 .0حتسني مستويات االمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛
 .3ختفيض معدل التغيب عن العمل وحتسني الروح املعنوية لدى العاملني وحتفيزهم على العمل ،مما يساعد
على زيادة إنتاجية املؤسسة وحتقيقها للميزة تنافسية؛
 .1يساهم يف زيادة الوعي وحتسني ثقافة الصحة والسالمة املهنية.
 .1ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
2

. https://www.bsigroup.com/EN-AE/BS-OHSAS-18001---/---BS-OHSAS-18002/ visité le 21/09/2020.
.https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BSOHSAS18001-Features-andBenefits-UK-EN.pdf consulté le 81 /10/ 2020.
3
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كما يساعد هذا النظام على:
 .1ختفيض التكاليف املباشرة وغري املباشرة ،وذلك بفضل التحكم املستمر يف املخاطر املهنية؛
 .1حتسني مسعة املؤسسة كوهنا مسؤولة وملتزمة حبماية العاملني من املخاطر املهنية.
المطلب الثالث :مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001
جاءت املواصفة  10881لتحل حمل نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  ،10881واليت تعترب كأداة متكن
املؤسسات مهما كان حجمها ونوعها وطبيعة نشاطها من حتسني أدائها يف جمال الصحة والسالمة املهنية.
1

الفرع األول :نشأة مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001

طورت منظمة التقييس العاملية املواصفة  ISO 45001باالعتماد على معايري أخرى ذات الصلة،
كمواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  18001واملبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية ILO-OSH
2
 2001واتفاقيات العمل الدولية واملعايري الوطنية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية لعدد من الدول.
وأُنشأت هذه املواصفة من قبل جلنة املشروع  ،ISO / PC 101اليت مت تأسيسها يف جوان  1811من طرف
جملس اإلدارة الفنية ملنظمة التقييس العاملية ( ،)ISO / TMBحيث كان االجتماع األول للجنة يف أكتوبر
 1811يف لندن ،حضره  01مندوب من  11هيئة عضو و 0جهات اتصال ،قرروا أن حيمل املعيار اجلديد
3
الرقم .45001
وقامت منظمة التقييس العاملية بإعداد مسودة العمل األوىل يف ديسمرب  ،1811واليت تنص على ضرورة
األخذ يف االعتبار التحكم يف املخاطر املهنية عند اختاذ املؤسسات إلجراءات الوقاية والرقابة ،أو عند القيام
4
بتغيريات يف الضوابط اليت تعمل هبا ،وتشمل املسودة العناصر التالية:
 .1القضاء على املخاطر املهنية أو التقليل منها؛
 .1استخدام املواد أو العمليات أو التجهيزات األقل خطورة؛
 .1استخدام الضوابط اهلندسية؛
 .1ممارسة الرقابة اإلدارية؛
 .0استخدام معدات الوقاية الشخصية.
وقامت جلنة املشروع  ISO / PC 101مبراجعة املسودة يف الفرتة من  11مارس إىل  81أبريل  ،1810ومت
نشر املواصفة يف شهر أكتوبر لسنة .1813
.https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas18001#:~:text=Les%20avantages%20de%20la%20certification%20OHSAS%2018001&text=Favoriser%20le%2
0dialogue%20social%20en,ISO%209001%20et%20ISO%2014001 consulté le 17 /10/ 2020.
1

.ISO 45001, Santé et sécurité au travail, p 01: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100427_fr.pdf
consulté le 20 /03/2020.
2

. Renáta Kleinová, Petra Szaryszová, The new health and safety standard ISO 45001:2016 and its planned
changes, International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ITPB - NR: 3, 2014, pp45-46.
4
. Ibid, pp45-46.
3
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الفرع الثاني :مفهوم مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001

تعد املواصفة  10881أول مواصفة دولية صادرة عن منظمة املواصفات العاملية ،هتتم بالصحة والسالمة
يف مكان العمل ،وتسعى إىل حتقيق جمموعة من الفوائد ،كما جاءت هذه املواصفة مبفاهيم جديدة مقارنة
باملواصفة .10881
 .1تعريف مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001

عرف كل من كريستيان غاليسيل وتشارلز كوري
املواصفة  45001على أهنا نظام إدارة للصحة والسالمة املهنية يقرتح إطار عمل موحد وواضح جلميع
املؤسسات الراغبة يف إدارة وحتسني أدائها بشكل مستمر يف جمال الصحة والسالمة املهنية ،بغض النظر عن
1
حجمها ونشاطها وموقعها اجلغرايف.
كما عرفت بأهنا أول معيار دويل لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يوفر إطارا لتعزيز األمن واحلد من
املخاطر املهنية وحتسني الصحة والرفاه يف مكان العمل ،لتمكني املؤسسات من حتسني أدائها يف جمال الصحة
2
والسالمة املهنية بطريقة استباقية.
وتعترب هذه املواصفة كمرجع ميكن تطبيقه على أي مؤسسة ترغب يف إنشاء وتنفيذ نظام إلدارة الصحة
والسالمة املهنية ،لتقليل املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون وغريهم من األطراف ذات الصلة ،واحلفاظ
3
على صحتهم وسالمتهم وحتسينها باستمرار.
وعرفت املواصفة  45001أيضا بأهنا نظام اإلدارة الذي جيمع بني املعايري املطبقة يف الدول فيما يتعلق
بالصحة والسالمة املهنية واهليكل املشرتك للمعايري املستخدمة على نطاق واسع مثل ،معيار ISO 9001
4
ومعيار  ،ISO 14001مما يسهل على املؤسسات دجمها يف اإلدارة التشغيلية الشاملة.
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن مواصفة  ISO 10881هي ذلك اجلزء من أنظمة اإلدارة
املتكاملة باملؤسسة ،الذي يُعين بتحقيق سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية ،ويعمل على التحسني
املستمر ملخرجاهتا ،لتأمني بيئة عمل آمنة للعاملني وملختلف األطراف ذات املصلحة.
 .2أهمية مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية  :ISO 45001تواجه قضايا الصحة
والسالمة املهنية يف مجيع أحناء العامل العديد من العقبات ،وميوت أكثر من مليوين عامل كل عام بسبب
إصابات أو أمراض متعلقة بالعمل5.لذا ميكن أن يكون للمواصفة  ISO 45001دورا يف ختفيض هذا العدد،
ألهنا تركز على اسرتاتيجية الصحة والسالمة املهنية ،وكيف ينبغي ربطها باالسرتاتيجية الكلية للمؤسسة
) ( Kristian Glaesel et Charles Corrie

p47:

2018,

45001?,

ISO

pour

prêt

1

.ISO focus_127, Santé et sécurité au travail, Êtes-vous
https://www.iso.org/fr/isofocus_127.html consulté le 04/04/ 2020.
2
. ISO 45001, op.cit, p01.
3
. Renáta Kleinová, Petra Szaryszová, op.cit, p45.
4
. ISO focus_127, op.cit, p03.
5
. Ibid, p26.
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والسياق الذي تعمل فيه ،وتشجع أيضا املؤسسات على حتسني ظروف العمل من خالل زيادة مشاركة
العاملني والتشاور معهم حول كيفية التحكم يف املخاطر املهنية.
كما يوفر احلصول على شهادة اإليزو للمواصفة  ISO 10881اعرتافا دوليا حول وضعية املؤسسة فيما
يتعلق بقدرهتا على إدارة املخاطر املهنية وأهنا أكثر مسؤولية ،مما يدل على امتالكها لصفات معنوية وأخالقية،
وهذا ما يساعدها على تعزيز قدرهتا التنافسية.
وتزداد أمهية املواصفة  ISO 45001يف كوهنا ترتبط مبعايري االيزو األساسية األخرى ،مثل ،نظام إدارة
اجلودة ، ISO 9001نظام اإلدارة البيئية  ،ISO 14001نظام إدارة أمن املعلومات ،ISO 27001واليت مت
دجمها لتصبح نظم إدارة متكاملة ،حيث تعمل هذه اجملموعة من املعايري على تبسيط الطريقة اليت تدير هبا
املؤسسة خماطرها ،كون مجيع هذه النظم تستخدم إطار إلدارة املخاطر ،والذي يوفر بنية مشرتكة تسهل دمج
1
أنظمة اإلدارة املتعددة يف اسرتاتيجية أعمال املؤسسة ،مبا يساعد هذه األخرية على زيادة كفاءهتا وفعاليتها.
الفرع الثالث :فوائد مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001

اعتماد املؤسسة على املواصفة  ISO 45001ميكنها من حتقيق جمموعة من الفوائد ،من بينها ما يلي:
 .1ختفيض معدل األمراض واحلوادث املهنية ،من خالل وضع آليات فعالة تساعد على جتنب الكثري من
اإلصابات بشكل استباقي ،مبا ميكنها من ختفيض اآلثار السلبية على احلالة البدنية والنفسية للعامل؛
 .1ختفيض التكاليف املرتبطة باألمراض واحلوادث املهنية مثل ،اخنفاض اإلنتاج ،استخالف العامل املصاب،
تكاليف التأمني ،صيانة األجهزة واملعدات ،املتابعات القانونية...،؛
 .1توفري مكان عمل آمن وصحي للعاملني هبا ولغريهم من األطراف اليت تتعامل معها؛
 .1نشر ثقافة الصحة والسالمة بني العاملني؛
 .0تقليل عدد احلوادث وحتسني ظروف العمل يساهم بشكل أفضل يف حتسني نوعية احلياة يف العمل،
وبالتايل ،يعطي صورة أفضل للمؤسسة على أهنا مكان عمل آمن؛
 .3ختفيض معدل التغيب عن العمل ،دوران العمل ،التوقف عن العمل ،ساعات الوقت الضائع؛
 .1اعتماد املؤسسة هلذا النظام املرجعي الدويل ميكن أن يعطي انطباعا إجيابيا لدى العمالء املهتمني مببادئ
املسؤولية االجتماعية.
باإلضافة إىل فوائد أخرى هلذه املواصفة ،تتمثل يف:
 .1رفع الروح املعنوية للعاملني وإرضاء العمالء وأصحاب املصلحة ،مما يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها؛
2

. ISO focus_127, op.cit, p26.
.https://auditeur.afnor.org/wp-content/uploads/2018/05/Afnor_Guide_Transition_ISO_45001_VF.pdf consulté
le 30/06/2019.
1
2
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 .1توفر املواصفة على هيكل ملراقبة ومراجعة امتثال املؤسسة للمتطلبات القانونية والتنظيمية يدعم العالقة
بني املؤسسة واهليئات احمللية والدولية املعنية؛
 .1تعزز مواصفة  ISO 45001مشاركة العاملني يف حتديد املخاطر املهنية ،والقضاء عليها أو التقليل منها
1
عن طريق تطبيق الرقابة املتكاملة ،هذا النهج ميكن أن يرسخ أفضل املمارسات اليت تؤدي إىل حتسني األداء؛
2
 .1تساعد املواصفة على تطوير وتنفيذ سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية.
الفرع الرابع :متطلبا

مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ISO 45001

تتضمن مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  ISO 45001جمموعة من املبادئ ،واليت ميكن
3
إدراجها ضمن العناصر التالية:
 .1سياق المؤسسة :جيب على املؤسسة فهم النطاق الذي تعمل فيه ،حىت يتسىن هلا تطبيق مواصفة
 ،ISO 45001وذلك من خالل ما يلي:
أ .حتديد أفضل حمليط عملها ودراسة عناصر البيئة الداخلية مثل ،ثقافة املؤسسة ،تنظيم العمل ،املوارد
املتاحة ،...وعناصر البيئة اخلارجية كالعوامل الثقافية ،االجتماعية ،السياسية ،القانونية ،التكنولوجيات
اجلديدة ،اليت ميكن أن تؤثر على املؤسسة بشكل إجيايب أو سليب يف جمال الصحة والسالمة املهنية؛
ب .حتديد اجلهات الفاعلة اليت ميكن أن تؤثر أو تتأثر بأنشطتة املؤسسة ،واملتمثلة يف العاملني واألطراف
األخرى ذات الصلة ،كاملناولني ،املوردين ،الشركاء ،اجلهات احلكومية ،النقابات العمالية ،منظمات أصحاب
العمل ،...واألخذ بعني االعتبار احتياجاهتم وتوقعاهتم يف جمال الصحة والسالمة املهنية؛
ج .حتديد النطاق الذي يشمله نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
 .2التزام القيادة ومشاركة العاملين :يتضمن هذا العنصر ما يلي:
أ .ضرورة تعزيز دور اإلدارة العليا والتزامها بتبين نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية من حيث ،حتديد األدوار
التنظيمية واملسؤوليات والسلطات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية بوضوح ،اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة
حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ،نشر الوعي بني العاملني وتطوير ثقافة تعزز الصحة والسالمة
املهنية داخل املؤسسة؛
ب .دعم إنشاء جلان الصحة والسالمة املهنية ،وتوفري اإلمكانيات الالزمة اليت تسمح هلا بالقيام مبهامها؛
ج .االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية وجبميع املتطلبات األخرى املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛
د .إتاحة مجيع املعلومات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية لألطراف املعنية؛
.ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, Introduction to the standard iso 45001:2018,
p06. https://www.academia.edu/40978043/NQA_ISO_45001_Implementation_Guide consulté le 11/07/ 2020.
2
. http://www.bureauveritas.com.co/65581692-df88-4613-925b-c5345f0eb8c0/Plaquette+45001_1217.pdf?MOD=AJPERES,
1

consulté le 05/07/2019.

. ISO 45001:2018(Fr), Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes
directrices pour leur utilisation, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:fr, consulté le 07/07/2019.
3
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ه .ضرورة مشاركة العاملني يف حتديد االحتياجات والتوقعات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية؛
و .مشاركة العاملني يف وضع إجراءات الرصد والقياس لنظام إدارة الصحة والسالمة الذي تعتمده املؤسسة؛
ز .مشاركة العاملني يف حتديد متطلبات الكفاءة واحتياجات التدريب ،ويف إعداد برامج وأهداف التدريب يف
جمال الصحة والسالمة املهنية وتقييم نتائجها.
 .3مرحلة التخطيط :حسب مواصفة  ISO 45001حتتاج املؤسسة إىل عملية ختطيط منهجية ومنظمة
لتحقيق أهدافها يف جمال إدارة الصحة والسالمة املهنية ،وتشمل هذه العملية العناصر التالية:
أ .تحديد المخاطر والفرص :جيب على املؤسسة حتديد املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتقييمها
من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم فيها ،والتعرف على الفرص املتاحة لتحسني أداء الصحة والسالمة
املهنية والعمل على استغالهلا.
ب .تحديد األهداف :على املؤسسة حتديد أهداف الصحة والسالمة املهنية على مستوى الوظائف
واملستويات التنظيمية املعنية ،وجيب أن تأخذ هذه األهداف يف االعتبار املتطلبات القانونية املعمول هبا ،ونوع
املؤسسة وتوجهاهتا الكلية وتوقعات العاملني هبا وأصحاب املصلحة اآلخرين ،هذا التوجه يسمح بإدراج
سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية ضمن االسرتاتيجية العامة للمؤسسة.
 .4الدعم :لتطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية بكفاءة وفعالية البد من توفري املوارد املادية واملالية
والبشرية الالزمة ،وكذلك احلصول على املعلومات املتعلقة هبذا النظام من داخل املؤسسة أو من حميطها
اخلارجي ،وتوفريها للعاملني هبا وجلميع األطراف ذات املصلحة.
 .5العمليا  :تتمثل فيما يلي:
أ .وضع معايري لعمليات إدارة الصحة والسالمة املهنية وتدريب العاملني عليها؛
ب .العمل على التحكم يف املخاطر املهنية ،ووضع األولويات للتدابري الوقائية بدءً بالعناصر األكثر خطورة
والتدرج إىل غاية العناصر األقل خطورة ،ونشر الوعي بني العاملني حول طرق الوقاية من املخاطر املهنية؛
د .استخدام معدات الوقاية الشخصية الكافية لضمان االمتثال ملعايري الصحة والسالمة املهنية؛
ه .إنشاء آليات إلدارة والتحكم يف التغريات اليت تؤثر على الصحة والسالمة املهنية؛
و .االستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا يف حالة حدوثها.
 .9مرحلة التحكم :تتضمن هذه املرحلة عنصرين هامني ،مها:
أ .تقييم األداء :يشمل تقييم األداء عمليات الرصد لفعالية وكفاءة تدابري الوقاية من املخاطر املهنية وتدابري
الرقابة عليها ،وقياس مستوى الصحة والسالمة املهنية باستخدام مؤشرات األداء ،والتقييم الدوري لالمتثال
للوائح والتعليمات املعمول هبا ،واستخدام وحتليل بيانات الفحص ،وحتليل حاالت عدم املطابقة احملتملة
والفعلية ،واحلفاظ على املعلومات املوثقة حول نتائج تقييمات املطابقة .وجيب أيضا على املؤسسة إجراء
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عمليات تدقيق داخلي لتوفري املعلومات حول مدى تطابق نظام إدارة الصحة والسالمة الذي تعتمده املؤسسة
مع متطلباهتا ومتطلبات املواصفة.
كما تقوم املؤسسة مبراجعة اإلدارة ،واليت تأخذ يف االعتبار مجيع التطورات اليت هلا عالقة بنظام إدارة
الصحة والسالمة املهنية ،وتشمل أيضا مراجعة النظام بأكمله بشكل دوري لتقييم مدى مالءمته وكفاءته
وفعاليته .وجيب األخذ يف االعتبار أثناء املراجعة درجة حتقيق أهداف الصحة والسالمة املهنية ومدى فعالية
اإلجراءات الناجتة عن املراجعات اإلدارية السابقة.
ب .التحسين المستمر :يتم التحسني املستمر بناءً على نتائج تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية،
ويشمل اإلجراءات التصحيحية اليت تتخذها املؤسسة ،واليت تؤثر بشكل إجيايب على سياساهتا وأهدافها وأدائها
يف جمال الصحة والسالمة املهنية ،وتتضمن هذه االجراءات إنشاء وتنفيذ العمليات املناسبة لتحديد وإدارة
األحداث السلبية وحاالت عدم املطابقة وإزالة أسباهبا ،مبشاركة العاملني وخمتلف األطراف ذات الصلة.
وتعتمد مواصفة  ISO 45001يف عمليات التحسني املستمر على منوذج دورة دمينغ ) (Demingعلى
النحو التايل:

1

 الخطة ) :(Planيتم يف هذه املرحلة حتليل سياق املؤسسة ،وحتديد املخاطر والفرص املتعلقة بالصحةوالسالمة املهنية ،وحتديد األهداف والربامج والعمليات إلدارة الصحة والسالمة املهنية ،وتوفري املوارد الالزمة
للوصول إىل النتائج املتوقعة.
 التنفيذ ) :( Doتقوم املؤسسة بتنفيذ العمليات كما هو خمطط هلا ،مبا يف ذلك مشاركة العاملني ونشرثقافة الصحة والسالمة بينهم ،التحكم يف املخاطر ،التأهب حلاالت الطوارئ.

 التحقق ) :(checkيقصد به مراقبة وقياس وتقييم فعالية إجراءات وأنشطة الصحة والسالمة املهنية،وتقييم النتائج احملققة مقارنة باألهداف املسطرة من خالل حساب مؤشرات األداء وحتليل البيانات اليت مت
مجعها ،مث حتليل نقاط القوة والضعف لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
 التحسين) :(Actيف هذه املرحلة يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني أداء الصحة والسالمة املهنيةباستمرار لتحقيق النتائج املرجوة ،وكذلك اإلعداد لعملية التخطيط اجلديدة.
ميكن تطبيق دورة دمينغ ليس فقط على أنظمة اإلدارة ككل ،ولكن أيضا على كل عنصر مبفرده ،ويف
كل مرحلة من مراحل إدارة نظام الصحة والسالمة املهنية ،وذلك من أجل القيام بالتحسني املستمر بشكل
فعال وكفؤ 2.والشكل التايل يوضح خطوات دورة دمينغ ،ومتطلبات مواصفة ISO 45001اليت تتناسب مع
كل خطوة يف هذه الدورة.
. Marco Sartor et al, Quality management: tools, methods and standards, emerald publishing limited, 1st edition,
United Kingdom, 2019, p231.
2
. ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, op.cit, p07.
1
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الشكل رقم ( :)82متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية  ISO 45001في إطار دورة دمينغ
الخطة

سياق
المؤسسة

اإلدارة
العليا

التخطيط

الدعم

التنفيذ

التحقق

التحسين

العمليات

تقييم األداء

التحسين

Source: https://www.iirsm.org/sites/default/files/DIS45001.pdf, consulté le 12/07/2019

يوضح هذا الشكل متطلبات مواصفة ISO 45001يف إطار دورة دمينغ ،حيث توظف املؤسسات هذه
الدورة من أجل التحسني املستمر ألدائها يف جمال الصحة والسالمة املهنية ،تبدأ هذه العملية بتحليل سياق
املؤسسة والتزام اإلدارة العليا بتبين نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،مع إشراك العاملني يف مجيع االجراءات،
مث القيام بعمليات التخطيط للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية ،وتوفري املوارد الالزمة لتنفيذها ،مع ضرورة
1
التدقيق ومراجعة وتقييم أداء نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وحتسينه من أجل التحكم يف املخاطر املهنية.
الفرع الخامس :المقارنة بين مواصفة  OHSAS 18001ومواصفة ISO 45001

جاءت مواصفة  ISO 45001متطلبات جديد مقارنة مبواصفة  OHSAS 10881من أجل التحكم بطريقة
أفضل يف املخاطر املهنية وتوفري نظام أكثر كفاءة وفعالية للصحة والسالمة املهنية .واجلدول التايل يوضح
متطلبات كل من املواصفة  10881واملواصفة .10881
الجدول رقم( :)10المقارنة بين متطلبات المواصفتين  OHSAS 18001و

ISO 45001

متطلبات المواصفة OHSAS19881

متطلبات المواصفة ISO 45001

 .1النطاق
 .1املراجع
 .1التعريفات واملصطلحات
 .1املتطلبات
 .1.1متطلبات عامة
 .1.1سياسة الصحة والسالمة املهنية
 .1.1التخطيط
 .1.1التطبيق والعمليات
 .0.1الفحص
 .3.1مراجعة اإلدارة

 .1النطاق
 .1الوثائق املرجعية
 .1التعريفات واملصطلحات
 .1السياق التنظيمي
 .0القيادة
 .3التخطيط
 .1الدعم
 .0العمليات
 .6تقييم األداء
 .18التحسني

المصدر :من إعداد الباحثة.
.Agus Purwanto , the effect of implementation integrated management system ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000
and ISO 45001 on indonesian food industries performance, Test engineering and management, Vol 82, 2020,
p14059.
1
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بالرغم من أن كال املواصفتني جاءتا لتضع إطارا مرجعيا إلدارة الصحة والسالمة ،وأن مواصفة
 ISO45001بنيت على أساس اإلجيابيات اليت جاءت هبا املواصفة  ،18001إال أهنا معيار جديد منفصل
وليست مراجعة أو حتديث هلا ،كما أن هناك جمموعة من االختالفات بني املواصفتني ،يتم توضيح أمهها يف
اجلدول التايل:
الجدول رقم( :)10االختالفات بين المواصفتين  OHSAS 18001وISO 45001
مواصفة ISO 45881

مواصفة OHSAS 00110

 -تعترب كمعيار ايزو.

 -ليست معيار لإليزو.

 الرتكيز على التفاعل بني املؤسسة وبيئة أعماهلا  -الرتكيز على البيئة الداخلية فقط.الداخلية واخلارجية.
 -تستجيب ملقاربة العمليات.

 -حتدد اإلجراءات.

 -تأخذ يف االعتبار املخاطر والفرص.

 -تتناول ا املخاطر فقط.

 تدعو إىل ضرورة مشاركة العاملني يف خمتلف  -ال تأخذه بعني االعتبار مشاركة العاملني.مراحل إدارة الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة.
 تعترب املعيار الدويل األول الذي يدعو إىل تطوير  -أكثر توجهاً حنو حل املشكالت املوجودة.ثقافة الوقاية من املخاطر املهنية ،وتعترب إدارة الصحة
والسالمة املهنية كجزء من اسرتاتيجية املؤسسة.
 تطبق بالتنسيق مع نظم اإلدارة األخرى مثل ،نظام  -تطبق فقط يف إطار الصحة والسالمة املهنية.إدارة اجلودة  6881ونظام إدارة البيئة  ،11881وهذا
ما جيعل من املمكن وضع تقييم شامل لألداء واحلد
من خماطر االختالفات بني اجلودة والسالمة والبيئية.
 توصي بدمج معايري الصحة والسالمة املهنية يف  -تسند مسؤولية الصحة والسالمة املهنية فقطملسؤول الصحة واألمن.
مجيع أنشطة املؤسسة
تستخدم مصطلح اإلجراءات الوقائية.

 تستخدم مصطلح منهج املخاطر.المصدر :من إعداد الباحثة.
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المطلب الرابع :مراحل الحصول على شهادة ايزو
يتطلب حصول املؤسسات على شهادة ايزو  10881املرور بثالث مراحل أساسية ،وهي:
45881

الفرع األول :مرحلة التحضير للحصول على شهادة ايزو 45881

تتطلب هذه املرحلة من املؤسسة الراغبة يف احلصول على شهادة ايزو  10881ما يلي:
 .1اقتناع اإلدارة العليا بأمهية احلصول على الشهادة ،ونقل هذه القناعة إىل مجيع املستويات اإلدارية؛
 .1تشكيل فريق عمل يقوم بتأهيل املؤسسة ملتطلبات االيزو؛
 .1وضع جدول زمين لتنفيذ خطة العمل؛
 .1حتليل العوامل الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على املؤسسة فيما يتعلق بـالصحة والسالمة املهنية؛
 .0وضع نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية يتالءم مع متطلبات املواصفة ISO 10881؛
 .3القيام بتدقيق داخلي لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية للتأكد من االلتزام مبتطلبات املواصفة 10881؛
 .1حتديد االختالالت واالحنرافات يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية املعمول به ،والعمل على معاجلتها؛
 .0توثيق اإلجراءات وتعليمات العمل واخلطوات التصحيحية.
الفرع الثاني :مرحلة التسجيل
تشمل هذه املرحلة اخلطوات التالية:
 .1تقدمي طلب احلصول على شهادة إيزو  :10881تقدم املؤسسة الراغبة يف احلصول على شهادة إيزو
 10881طلب للهيئة اليت سوف تقوم بإصدار الشهادة ،وهي هيئة مشكلة قانونا هبدف تنفيذ هذا النشاط
وفقا للمعيار الدويل  ،ISO / IEC 17021-1: 2015الذي حيدد املتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف اهليئات
اليت تنفذ عمليات التدقيق وإصدار شهادات أنظمة اإلدارة ،وتعتمد هذه اهليئة من طرف هيئة مستقلة ومتارس
2
عليها الرقابة بشكل مستمر.
 .2التدييق األولي :تقوم هيئة إصدار الشهادات بدراسة ومراجعة املستندات املتعلقة بنظام إدارة الصحة
والسالمة املهنية اليت تقدمها املؤسسة الراغبة يف احلصول على شهادة إيزو  ،45001للتحقق من امتثاهلا
ملتطلبات املواصفة وللقوانني ذات الصلة بالصحة والسالمة املهنية ،وتسليط الضوء على الفجوات اليت قد
تؤدي إىل التأخري أو الفشل يف احلصول على هذه الشهادة ،حىت تقوم املؤسسة باختاذ اإلجراءات الالزمة
3
لتصحيحها.
 .3التدييق الميداني :تقوم اجلهة املكلفة بإصدار الشهادات بإجراء التدقيق امليداين لنظام إدارة الصحة
والسالمة املهنية للمؤسسة ،مع األخذ يف االعتبار أثناء عملية التدقيق موقع املؤسسة ،تعقيد تنظيمها ،عدد
1

. ISO 45001, op.cit, p04.
. Marco Sartor et al, op.cit, p231.
3
. ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, op.cit, p08.
1
2
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العاملني هبا ،املخاطر املهنية اليت تواجهها1.وبعد كل تقييم يتم إعداد تقرير تدقيق يسلط الضوء على حاالت
عدم املطابقة وتقدمي التوصيات الالزمة إلجراء التحسينات.
اهلدف من هذا التدقيق هو الكشف عن االحنرافات املوجودة يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
الذي تعتمده املؤسسة ،وميكن تصنيف هذه االحنرافات على كوهنا:
أ .انحرافات جوهرية :واليت ميكن أن تعيق عملية إصدار الشهادات ،لذا من الضروري اختاذ االجراءات
الالزمة قبل زيارة هيئة التصديق التالية ،ويف حالة عدم معاجلة هذه االحنرافات يؤجل منح الشهادة.
ب .انحرافات بسيطة :يف هذه احلالة ميكن أن متنح الشهادة على أن يتم تصحيح هذه االحنرافات يف
غضون األيام القليلة اليت تلي عملية التقييم.
 .4التصديق :بعد اجتياز مرحليت التدقيق بنجاح ،تقوم جلنة فنية تابعة هليئة التصديق بدراسة تقارير التدقيق
للتأكد من أن نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يفي مبتطلبات املواصفة  ،ISO 10881مث تقرر بشأن
2
إصدار شهادة االيزو.
الفرع الثالث :مرحلة ما بعد الحصول على الشهادة

بعد حصول املؤسسة على شهادة االيزو  10881ال يعين أهنا تتوقف عند هذا احلد ،بل جيب عليها
العمل على التحسني املستمر لنظام إدارة لصحة والسالمة املهنية الذي تعتمده ،واحلفاظ على املستوى الذي
وصلت إليه ،والذي منحت مبوجبه الشهادة.
وخالل فرتة صالحية الشهادة اليت تقدر بثالث سنوات تقوم هيئة التصديق بزيارات فحص مفاجئة جلميع
مواقع املؤسسة .كما ختضع املؤسسة ملراقبة سنوية ولعملية تدقيق من طرف هيئة التصديق كل ثالث سنوات
3
من تاريخ إصدار الشهادة أو آخر جتديد.

. ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, op.cit, p08.
. Marco Sartor et al, op.cit, p p231-232.
3
. Ibid, p232
1
2
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خالصة الفصل األول
تناول هذا الفصل يف بدايته الصحة والسالمة املهنية كمفهوم حظي باهتمام الباحثني منذ القدم وعرف
عدة تطورات ،مع تعريف هذا املفهوم وإبراز أهدافه .كما متت اإلشارة إىل أهم االتفاقيات والتوصيات الدولية
واإلقليمية والتشريعات احمللية اجلزائرية اليت صدرت حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ،باإلضافة
إىل عرض اهليئات الدولية وكذلك اهليئات املوجودة يف اجلزائر سواء هيئات حكومية أو أخرى داخل
املؤسسات ،واليت تسهر على تطبيق سياسات الصحة والسالمة املهنية ،وتعمل على مساعدة املؤسسات
والدول على احلفاظ على مواردها البشرية من املخاطر املهنية.
وتناول املبحث الثاين املخاطر املهنية اليت ميكن أن تلحق الضرر بالعامل أثناء أدائه لعمله ،هذه املخاطر
تنقسم إىل نوعان ،وهي ،األمراض املهنية واحلوادث املهنية ،واليت حتدث نتيجة جمموعة من العوامل السلبية
املوجودة يف مكان العمل ،وينجم عنها آثارا سلبية على مستوى العامل واملؤسسة واجملتمع واالقتصاد الوطين
ككل.
ويف املبحث الثالث مت التطرق إىل كيفية إدارة الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها واألسس اليت تقوم عليها
وطرق الوقاية من املخاطر املهنية ،من خالل جمموعة من اإلجراءات والربامج اليت هتدف حلماية الصحة
النفسية والبدنية للعامل ومحاية املواد واملباين واملعدات املستخدمة يف مكان العمل من التلف أو الضرر.
ويف األخري مت عرض نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية ،والرتكيز على املواصفتني ohsas 10881
و ISO 10881بالتطرق إىل نشأهتما والتعريف هبما والفوائد املرجوة منهما وأوجه االختالف بينهما ،واملفاهيم
اجلديدة اليت جاءت هبا مواصفة  10881ومتطلباهتا ومراحل احلصول على االيزو املتعلق هبا.
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تمهيد
عرف مفهوم التدقيق عدة تطورات عرب الزمن ،وزاد االهتمام به مع ظهور العديد من الفضائح املالية،
على اعتبار أن املدقق يوفر معلومات موثوقة ألصحاب املصلحة ،وبالتايل ميكن أن يقلل من تضارب املصاحل
بينهم وبني واملسريين باملؤسسة ،باإلضافة إىل تزويد اإلدارة مبعلومات ملساعداها على سحسني أدائها .وقد
ساهم تطور كل من التدقيق وتسيري املؤسسات وتنوع نشاطااها وزيادة حجمها يف ظهور عدة أنواع من
التدقيق بتنوع األهداف املرجوة منه ،ويكون التدقيق أكثر فعالية كلما كان املدقق مدربا بشكل جيد ،ويتمتع
بالصفات واألخالقيات الالزمة للقيام مبهمة التدقيق.
وتعترب املؤسسات االستشفائية من بني املؤسسات اليت سحضى فيها عملية التدقيق بأمهية كبرية ،نظرا
الحتواء نشاطااها على خماطر مهنية عالية ،حيث يساعدها التدقيق على سحديد هذه املخاطر وتقييمها وتقدمي
التوصيات الالزمة ملنعها أو التقليل منها إىل مستوى مقبول ،ولنجاح هذه املهمة البد من احتام جمموعة من
املعايري املعتمدة واملتعارف عليها اليت تنظمها.
وتعتمد املؤسسات االستشفائية على عدة أنواع من التدقيق ،من بينها تدقيق الصحة والسالمة املهنية
الذي يعترب بالغ األمهية كونه يهتم حبياة العاملني ،فمن املهم تدقيق نظام إدارة السالمة والصحة املهنية لتحديد
ما إذا كان يعمل كما هو متوقع أم ال ،والتحقق من مدى امتثال املؤسسة االستشفائية للمعايري املعمول هبا
حلماية العاملني ،والكشف عن االختالالت واالحنرافات املوجودة يف هذا النظام ،وتقدمي التوصيات الالزمة
ملعاجلتها.
ويتم تدقيق الصحة والسالمة املهنية من خالل التأكد من أن مجيع القواعد واللوائح املعمول هبا يف جمال
الوقاية من املخاطر املهنية يتم اتباعها بشكل صحيح ،باإلضافة إىل التحقق من كفاءة وفعالية إعداد وتنفيذ
وصيانة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،كما يعترب كأداة ميكن عن طريقها التأكد من مدى تناسق إدارة
الصحة والسالمة املهنية مع االستاتيجية الكلية للمؤسسة.
وللتطرق إىل ما سبق سيتناول هذا الفصل يف املبحث األول التدقيق من حيث مفهومه وأنواعه وأخالقيات
ومسؤوليات املدقق ،وسيتطرق يف املبحث الثاين إىل ماهية املؤسسات االستشفائية واإلشارة إىل تعريف تدقيق
املؤسسات االستشفائية وأهدافه واملعايري اليت يعتمد عليها واجملاالت اليت يطبق فيها.
ويف املبحث الثالث سيتم عرض مفهوم تدقيق الصحة والسالمة املهنية واملستويات اليت يطبق فيها
واملنهجية اليت يعتمد عليها ،ويف األخري مت تناول املخاطر املهنية اليت تقيم بواسطة تدقيق الصحة والسالمة
املهنية باملؤسسات االستشفائية ،واستخدامه كأداة للوقاية من هذه املخاطر على املستويني الدويل واجلزائري.
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المبحث األول :أساسيات حول التدقيق
متتد جذور وظيفة التدقيق إىل العصور القدمية ،وعرفت عدة تطورات نتيجة تطور األهداف املرجوة منها،
ونتيجة األمهية اليت أصبحت سحضى هبا ،ومع تنوع وتوسع النشاطات االقتصادية والتجارية ظهرت هناك عدة
أنواع من التدقيق ،ولكي سحقق هذه الوظيفة أهدافها البد أن يتمتع املدقق مبجموعة من األخالقيات ويتحمل
مجلة من املسؤوليات.
المطلب األول :التطور التاريخي للتدقيق

بدأ االهتمام بالتدقيق منذ القدم ملا له من دور يف التحكم يف النفقات ومحاية أموال املالك ،وعرف عدة
تطورات يف العديد من البلدان على غرار اجلزائر اليت أولت هذه العملية اهتمام من خالل سن جمموعة من
القوانني.
الفرع األول :عوامل تطور التدقيق
يشري بعض الباحثني إىل أن أصل مفهوم التدقيق يعود إىل احلضارة الفرعونية ،أين كان املسؤولون يكلفون
شخص مستقل مبهمة فحص املعلومات اخلاصة باحملاسبة الضريبية للتأكد من دقة احلسابات1.ويف اليونان يف
سنة  033ق.م كان يتم تعيني هيئة من اخلرباء احملاسبني مسؤولة عن التحقق من حسابات اخلزينة العامة،
وهيئة أخرى مكلفة بالتحقق من حسابات كل األشخاص الذين يعملون يف مراكز ميكن فيها التالعب
باألموال العامة 2.وظهر مفهوم التدقيق يف احلضارة الرومانية يف القرن الثالث ق.م ،حيث كانت احلكومة
3
الرومانية تكلف أشخاص مبراقبة مال الدولة وكيفية صرفه.
ومع بداية الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر ،ظهرت املؤسسات الكبرية ،وما متيزت به من إدارة رؤوس
أموال ضخمة ،هذه األموال كان يشتك فيها العديد من املالك يف كثري من األحيان ،مما أدى إىل ظهور
شركات األموال ،وهذا أدى بدوره إىل تطور فكرة انفصال امللكية عن اإلدارة.
وبالتايل ميكن القول أن مهنة التدقيق تطورت بشكل أكرب مع ظهور نظرية الوكالة ،حيث أنه يف ظل
هذه النظرية يتم الفصل بني امللكية واإلدارة ،خاصة إذا مل يكن لدى املالك الكفاءة الالزمة إلدارة أمالكهم
وأمواهلم ،فيقومون بتفويض هذه الصالحية ملسريين ذوي كفاءة ،ويف املقابل يعرض هؤالء املسريون أمام املالك
النتائج املالية احملققة ،وبالتايل ظهور احلاجة لرأي مهين مستقل للتحقق من صحة وموثوقية القوائم املالية
املقدمة ،لكي يطمئن املالك عن مدى قيام املسري باألعمال املوكلة له حسب الشروط املتفق عليها.

 .1أمحد حلمي مجعة ،املدخل للتدقيق والتأكيد ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9002 ،ص .92
. Saïd Essekkaki, Amine Bouayad Nabil, Aperçue historique sur l’évolution de la notion et la fonction d’audit
interne (dans le temps et l’espace), Revue du Contrôle de la comptabilité et de l’audit, Vol 4, N° 2, 2019, p 675.
3
. Aziz Hmioui et al, Proposition d’une démarche structurée de l’audit interne du cycle de trésorerie, Revue du
contrôle de la comptabilité et de l’audit, N°5, 2018, p 675.
2
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وبعد الفضائح املالية اليت حدثت يف بعض املؤسسات يف بداية سنوات األلفني ،واليت كانت نتيجة لبعض
ممارسات الفساد املايل واإلداري مثل ،قضية مكتب التدقيق آرثري أندرسون يف الواليات املتحدة ،وقضية شركة
إنرون ( )Inronللطاقة وشركة وورلد كوم ( )World comزاد االهتمام مبهنة التدقيق ،على اعتبار أن املدقق
هو األكثر ضمانا جلودة املعلومات املالية وميكن أن يقلل من تضارب املصاحل بني املسامهني واملسريين ومجيع
أصحاب املصلحة باملؤسسة حمل التدقيق.
الفرع الثاني :تطور التدقيق في الجزائر

بدأ االهتمام بالتدقيق يف اجلزائر من خالل إصدار العديد من القوانني والتنظيمات ،من بينها ،األمر رقم
 731-96املؤرخ يف  07ديسمرب  ،7696املتضمن قانون املالية لسنة  ،7613الذي نص يف املادة  03منه
على أنه "يكلف وزير الدولة املكلف بالتخطيط بتعيني مراجعي احلسابات للمؤسسات الوطنية واملنظمات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،ويف املؤسسات اليت متلك فيها الدولة أو إحدى املنظمات العمومية
حصصاً من رأس ماهلا ،وذلك بقصد التأكد من سالمة ومصداقية احلسابات وسحليل الوضعية املالية لألصول
واخلصوم".
مث جاء القانون رقم  35-33املؤرخ يف  37مارس  ،7633الذي مت مبوجبه إنشاء جملس احملاسبة بغرض
مراقبة احلسابات املالية والتحقق من صحتها وموثوقيتها ومدى مطابقتها للتشريعات والتنظيمات املعمول هبا.
كما صدر القانون رقم  33-67املؤرخ يف 71أفريل 7667ليحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة اخلبري احملاسب
وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،حيث يقوم احملاسب مبوجب هذا القانون بفحص احلسابات السنوية
للمؤسسات والتحقق من صحتها ،ومراقبة مطابقة احملاسبة للمعايري املعمول هبا وإعداد تقرير يتضمن النتائج
اليت توصل إليها.
المطلب الثاني :مفهوم التدقيق

عرف مفهوم التدقيق عدة تطورات نتيجة التغريات اليت عرفتها األهداف اليت يسعى إىل سحقيقها ،وكذلك
نتيجة التطورات يف نشاطات املؤسسات والتغريات اليت شهداها بيئة األعمال.
الفرع األول :تعريف التدقيق

التدقيق مبعناه اللفظي اللغوي معناها يستمع " "Auditوبالفرنسية " "Ecouterوهي مشتقة من الكلمة
1
الالتينية  ،Audireألن احلسابات كانت تتلى على املدقق.
أما اصطالحا فقد أعطيت للتدقيق العديد من التعاريف ،من بينها ما يلي:

 .1أمحد حلمي مجعة ،املدخل احلديث لتدقيق احلسابات ،الطبعة األوىل ،صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9000 ،ص.00
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يعرف التدقيق بأنه "عملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت املؤسسة فحصا فنيا انتقاديا حمايدا ،للتحقق
1
من صحة العمليات وإبداء الرأي يف عدالة البيانات املالية للمؤسسة ،اعتمادا على قوة نظام الرقابة الداخلية".
وعرفته منظمة التقييس العاملية على أنه عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة االثبات وتقييمها
2
بشكل موضوعي ،هبدف التحقق من مدى مطابقتها للمعايري املعمول هبا.
وميكن اعتبار التدقيق كنشاط جلمع وتقييم املعلومات ،يقوم به شخص كفء وخمتص ،هبدف إصدار حكم
وصياغة رأي حول إجراءات أو طرق تنفيذ العمليات بالرجوع إىل املعايري املعتمدة ،وبالتايل هو مراجعة للوضع
الداخلي واخلارجي للمؤسسة لتقليل التباين يف املعلومات بني أعضاء جملس اإلدارة واملسامهني يف هذه
3
املؤسسة.
كما عرفت مجعية احملاسبة األمريكية سنة  7617التدقيق على أنه عملية منهجية ومنظمة اهدف إىل مجع
األدلة املتعلقة بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وتقييمها بشكل موضوعي ،للتأكد من مدى التطابق
4
بني هذه النتائج واملعايري املعمول هبا ،وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق.
وعرف من طرف  Bouquinو Bécourعلى أنه "النشاط الذي يطبق باستقاللية ووفقا ملعايري اإلجراءات
املتابطة ،والفحص بقصد التقييم ومدى املالءمة ودرجة الثقة ،وسري مجيع أجزاء النشاط داخل املؤسسة وهذا
5
وفق املعايري احملددة هلا".
مما سبق ميكن تعريف التدقيق على أنه نشاط منهجي يقوم به شخص كفء ومستقل هبدف احلصول
على األدلة حول أنشطة وعمليات املؤسسة وفحصها وتقييمها بطريقة موضوعية ،للتحقق من مطابقتها
للمعايري املعمول هبا ،وإبداء رأي فين حمايد حول مدى صدقها وموثوقيتها ،وتوصيل النتائج ملستخدميها.
من خالل التعاريف السابقة يتبني أن التدقيق يتميز مبجموعة من اخلصائص ،أمهها ما يلي:
 .7التدقيق عملية منظمة ومنهجية :وذلك من خالل اتباع جمموعة من اخلطوات واإلجراءات ،تبدأ باالتفاق
بني املدقق والعميل وسحديد نطاق مهمة التدقيق مث تنفيذ هذه املهمة وتنتهي بإعداد تقرير التدقيق.
 .7التدقيق عملية مستقلة :جيب أال تتدخل إدارة املؤسسة أو اجلهة اليت تطلب التدقيق أو جهات أخرى يف
إدراج أو حذف أو تعديل أي عنصر يف برنامج التدقيق ،وعدم توجيه املدقق أثناء مجعه ألدلة اإلثبات حسب

 .1أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .92
2

. Princy Agarwal, Amul Mishra, pharmaceutical quality audits: a review, International journal of applied
pharmaceutics, Vol 11, Issue 1, 2019, p14.
3
. Michael Forzeh Fossung, Magang Wapi Saurelle, External audit and quality of accounting and financial
information in Cameroonian companies, European journal of accounting, auditing and finance research, Vol 7,
N°3, 2019, p59.
4
.Owolabi Sunday Ajao et al, Evolution and development of auditing, Unique journal of business management
research, Vol 3, N°1, USA, 2016, p33.

 .5حممد يزيد صاحلىي ،التدقيق االجتماعي ودوره يف سحسني أداء املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان ،9000 ،ص .92
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ما خيدم مصاحلها أو سحديد معايري لقبول هذه األدلة أو فرضها عليه ،والبد أن يكون املدقق مستقال يف
اإلدالء برأيه يف النتائج والتوصيات اليت يقدمها يف تقرير التدقيق بعيدا عن أي تأثريات.
 .0احلصول على األدلة والقرائن :وذلك باستخدام عدة أدوات جلمع البيانات واملعلومات أمهها ،االطالع
على الوثائق والسجالت ذات الصلة مبهمة التدقيق ،الزيارات امليدانية ،إجراء دراسة على عينة من اجملتمع
املدروس ،توزيع استبيانات أو إجراء مقابالت مع األطراف اليت يرى املدقق أن آراؤها ختدم أهداف التدقيق.
 .4إبداء املدقق لرأي فين حمايد :بعد انتهاء املدقق من عملية مجع البيانات واملعلومات يقوم بتقييمها وسحليلها
بطريقة موضوعية بعيدا عن أي أحكام شخصية أو سحيز ،من خالل مقارنتها باملعايري احملددة واملعمول هبا،
للوقوق على صحتها وصدقها وسحديد االختالالت واالحنرافات املوجودة ومعرفة أسباهبا ،وكذلك سحديد نقاط
القوة يف النشاط اخلاضع للتدقيق.
 .5توصيل النتائج ملستخدميها :بعد انتهاء املدقق من مهمة التدقيق يقوم بإعداد تقرير مفصل حول النتائج
املتوصل إليها وتقدميه للجهات الطالبة له.
الفرع الثاني :أهداف التدقيق

التدقيق ليس هدفا يف حد ذاته ،لذا ال ينبغي النظر إليه على أنه تدخال واهديدا ،بل اعتباره كمسامهة
قيمة يف سحسني العمليات املدققة ،من خالل النتائج اليت يتوصل إليها والتوصيات اليت يقدمها املدقق ،واليت
تساعد على اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة .وبالتايل يسعى التدقيق لتحقيق جمموعة من األهداف،
1
واليت وميكن تلخيصها كما يلي:
 .7إبداء رأي فين حمايد حول مدى متثيل القوائم املالية لنتائج أعمال املؤسسة بصورة صحيحة وعادلة وفقاً
للمعايري احملاسبية املتعارف عليها؛
 .7التأكد من صدق وصحة البيانات احملاسبية املثبتة بالدفاتر والسجالت ،واكتشاف األخطاء والغش
واالختالس وسحديد مدى التالعب الذي ميكن أن حيدث هبا واكتشاف التزوير يف املستندات ،وسحديد املسؤول
عن هذه التجاوزات والطريقة اليت متت هبا؛
 .0فحص مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية؛
 .4املساعدة يف إعداد خطط العمل ومراقبة تنفيذها ،وتقييم نتائج أعمال املؤسسة يف ضوء األهداف احملددة،
ودراسة األسباب اليت حالت دون سحقيق هذه األهداف أو بعض منها؛
 .5املساعدة على ترشيد النفقات واستخدام املوارد بطريقة عقالنية ،ورفع مستوى كفاءة انتاجية املؤسسة حمل
التدقيق؛
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 .9تزويد خمتلف األطراف املستخدمة لنتائج التدقيق (اإلدارة ،املسامهني ،املستثمرين احملتملني ،البنوك ،اجلهات
احلكومية )...باملعلومات الالزمة اليت تساعدها على اختاذ القرارات املناسبة؛
 .1تكوين صورة صادقة عن األداء االجتماعي والبيئي للمؤسسة ،من خالل فحص املعلومات املتعلقة
باألنشطة االجتماعية والبيئية؛
 .3مساعدة اجلهات احلكومية يف ختطيط االقتصاد الوطين.
المطلب الثالث :أنواع التدقيق
هناك عدة أنواع من التدقيق ،حيث ميكن تصنيفها حسب نطاقها أو من حيث االلزام القانوين أو توقيتها
أو حسب اجلهات اليت تقوم هبذه املهمة أو من حيث اهلدف املرجو منها.
الفرع األول :من حيث نطاق عملية التدقيق

ينقسم التدقيق من حيث النطاق إىل نوعني ،التدقيق الكامل والتدقيق اجلزئي.
 .1التدقيق الكامل :يشمل مجيع العمليات واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة دون استثناء ،للوصول إىل
رأي فين حمايد حول مدى عدالة وصحة القوائم املالية ككل ،ويطبق هذا النوع غالبا يف املؤسسات الصغرية
والعمليات قليلة العدد ،كون أنه من الصعب القيام بعملية تدقيق جلميع العمليات وكافة السجالت واملستندات
يف املؤسسات الكبرية ،وذلك ملا يتطلبه من وقت وجهد وتكلفة مرتفعة .ويتوقف اعتماد املؤسسات على
التدقيق الكامل على قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية ،حيث يوسع املدقق من جمال اختباراته يف حالة
ضعف هذا النظام ووجود اختالالت به.
 .2التدقيق الجزئي :يتم هذا النوع من التدقيق يف إطار نطاق فحص حمدد ،بسبب طبيعة العمليات
اخلاضعة للتدقيق أو أن اجلهة الطالبة للتدقيق هي اليت سحدد العمليات اليت سيتم تدقيقها ،وذلك يف إطار
اتفاق كتايب بينها وبني املدقق حيدد مبوجبه نطاق التدقيق واهلدف منه ،كي ال ينسب للمدقق أي تقصري يف
القيام مبهمة مل ينص عليها االتفاق ،وبالتايل يف حالة التدقيق اجلزئي خيضع جزء فقط من املؤسسة لعملية
1
التدقيق ،وتنحصر مسؤولية املدقق يف اجملال املكلف به.
ومن أمثلة العمليات اليت ميكن أن ختضع للتدقيق اجلزئي ما يلي:
أ .العمليات اخلاصة باملخزون واالطالع على كشوف اجلرد ؛
ب .العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات؛
ج .ظروف العمل يف مصلحة اإلنتاج؛
د .تدقيق نشاط التوظيف الذي قامت به املؤسسة خالل فتة معينة؛
ه .تدقيق برامج التدريب املخصصة للصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق.
 .1أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .34
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الفرع الثاني :من حيث اإللزام القانوني

ينقسم التدقيق من حيث اإللزام إىل نوعني ،مها:
 .1التدقيق اإللزامي :تلزم بعض األنواع من املؤسسات على القيام بعملية التدقيق مبوجب األحكام التشريعية
والتنظيمية املعمول هبا ،ويف حالة عدم التقيد هبذه األحكام ميكن أن تتعرض هذه املؤسسات لعقوبات
ومتابعات قانونية .ويف هذا اإلطار تلزم املادة  175مكرر  4من القانون التجاري اجلزائري شركات املسامهة
بتعيني مندوب للحسابات ختتاره من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين ،وتتمثل مهامه يف:
أ .التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية للمؤسسة ومراقبة انتظام حسابااها؛
ب .تدقيق صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة ،ويف الوثائق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية
املالية للمؤسسة وحسابااها؛
ج .املصادقة على انتظام وصحة اجلرد وحسابات املؤسسة واملوازنة؛
د .التحقق من احتام مبدأ املساواة بني املسامهني.
 .2التدقيق االختياري :هو التدقيق الذي تقوم مبوجبه املؤسسة باالتفاق أو التعاقد مع املدقق لتدقيق
عمليااها مبحض إراداها دون وجود أي نص قانوين يلزمها على القيام به ،وذلك لألسباب التالية:
أ .اطمئنان املالك أو غريهم من أصحاب املصلحة بناءً على املعلومات اليت يقدمها املدقق؛
ب .التحقق من أمر ما أو الختاذ قرار معني بناءً على نتيجة التدقيق؛
ج .تسهيل التعامل مع اهليئات احلكومية وكسب ثقتها ،وخاصة األجهزة الضريبية ،واليت تأخذ يف االعتبار
عند تقدير الضريبة ما إذا كانت حسابات املؤسسة ودفاترها قد مت تدقيقها من قبل مدقق قانوين منه أم ال؛
د .االطمئنان على املركز املايل للمؤسسة ومسعتها يف جمال نشاطها.
الفرع الثالث :من حيث التوقيت

ميكن التمييز بني نوعني من التدقيق من حيث وقت القيام به ،ومها:
 .1التدقيق النهائي :يف هذا النوع من التدقيق يقوم املدقق بعمله بعد انتهاء الفتة املالية املطلوب مراجعتها،
وعادة ما تتم هذه العملية بعد إقفال السنة املالية وسحضري احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل ،وذلك
1
لضمان عدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها ألن احلسابات تكون قد أقفلت مسبقا.
 .2التدقيق المستمر :يقوم مبوجبه املدقق مبهمة التدقيق باملؤسسة وفحص العمليات احملاسبية على مدار
السنة من وقت آلخر وفقا لربنامج زمين حمدد مسبقا أو على فتات غري منتظمة ،وعادة من يقوم هبذا النوع
2
من التدقيق هو املدقق الداخلي.
 .1حممد يزيد صاحلىي ،مرجع سبق ذكره.92 ،
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الفرع الثالث :من حيث الشخص القائم بالتدقيق

ميكن إجناز مهمة التدقيق من طرف أحد العاملني باملؤسسة أو من طرف شخص من خارجها.
 .1التدقيق الداخلي :يعود ظهور التدقيق الداخلي إىل األزمة االقتصادية لسنة  ،7676حيث عانت
املؤسسات كثريا يف ذلك الوقت من الركود االقتصادي ،وكانت حباجة إىل أداة تساعدها على فحص حسابااها
وسحسني وضعها املايل والتقليل من ديوهنا ،ونتيجة هلذا الوضع مل يكن لديها اإلمكانيات املالية الكافية
لالستعانة مبدقق خارجي ،لذا أصبحت تعتمد على عاملني من داخلها للقيام هبذه املهمة .واستهدف تطبيق
1
التدقيق الداخلي يف البداية اجملال املايل واحملاسيب فقط ،مث توسع تدرجييا إىل الوظائف األخرى باملؤسسة.
وزاد االهتمام هبذا النوع من التدقيق يف السنوات األخرية نتيجة الفضائح املالية اليت عرفتها العديد من
املؤسسات الكبرية ،وكذلك نتيجة تطور األطر املرجعية املنظمة له.
ويقصد بالتدقيق الداخلي حسب معهد املدققني الداخليني ذلك النشاط املستقل واملوضوعي الذي مينح
املؤسسة الضمان حول درجة التحكم يف عمليااها ،ويقدم هلا النصائح واإلرشادات اليت تسمح هلا بتحسينها،
وهو بذلك يساهم يف خلق قيمة مضافة ،كما يساعد التدقيق الداخلي املؤسسة على سحقيق أهدافها من
خالل التقييم املستمر وبشكل منهجي لعمليات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة ،وذلك بتقدمي االقتاحات
2
اليت تساعد على سحسني وزيادة فعاليتها.
ويسعى التدقيق الداخلي إىل سحقيق جمموعة من األهداف من أمهها ما يلي:
أ .التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ،واملساعدة على سحسينه يف حالة وجود احنرافات به؛
ب .سحديد املخاطر وتقييمها ومعرفة أسباهبا احلقيقية ،وتقدمي التوصيات الالزمة لإلدارة حول االجراءات اليت
جيب اختاذها لتجنب أو ختفيض هذه املخاطر؛
ج .مراجعة عمليات املؤسسة والسياسات التنظيمية اليت تعتمدها؛
د .اكتشاف األخطاء واالختالالت والعمل على تصحيحها؛
ه .محاية أصول املؤسسة.
ميارس التدقيق الداخلي من طرف عامل من داخل املؤسسة حمل التدقيق ،مع ضرورة أن تتوفر فيه الشروط
3
اآلتية:
أ .أن تكون مهمة التدقيق اليت يؤديها مستقلة عن الوظائف األخرى يف املؤسسة ،وعدم تدخل اإلدارة أو أي
طرف آخر يف عمله؛
. Aziz Hmioui et al, op.cit, p 672.
.Ermelinda Satka, Internal and external audit in the function of the management of the trade companies, Journal
of US-China public administration, Vol 14, N°. 6, p332, 2017.
1
2
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ب .يتمتع بالكفاءة املهنية الالزمة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ،حىت يقدم إلدارة املؤسسة معلومات ونتائج
موضوعية وموثوقة؛
ج .يكون لديه كامل الصالحيات والتسهيالت للوصول إىل كافة املعلومات اليت ختدم أهداف مهمة التدقيق.
 .2التدقيق الخارجي :يعرف على أنه "تلك العملية اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحص
البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية ،من أجل إبداء رأي فين حمايد حول
صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام احملاسيب املولد هلا ،وذلك إلعطاء املصداقية حىت تنال
القبول والرضا لدى مستخدمي هذه املعلومات من األطراف اخلارجية ،خاصة (املسامهون ،املستثمرون ،البنوك،
1
إدارة الضرائب وهيئات أخرى".
ويسعى التدقيق اخلارجي إىل سحقيق جمموعة من األهداف ،أمهها ما يلي:
أ .إبداء رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة؛
ب .التحقق املوضوعي املستقل من الكفاءة االقتصادية واإلدارية لعمليات املؤسسة ومطابقتها مع األهداف
املسطرة؛
ج .تبليغ اجلهات املعنية يف الوقت املناسب وبشكل موثوق وصادق لنتائج التدقيق؛
د .التحقق من امتثال املؤسسة للمتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري املنظمة لنشاطها؛
ه .تقدمي التوصيات اليت تساعد املؤسسة حمل التدقيق على اختاذ االجراءات املناسبة لتصحيح االختالالت
واالحنرافات يف عمليااها املدققة.
يتضح مما سبق أن هناك أوجه تشابه بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي ،تتمثل يف أن كالمها يوفر
املعلومات الالزمة اليت ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرارات ،إىل جانب ذلك فإن مهمة كل منهما مكملة
لآلخر ،حيث ميكن للمدقق اخلارجي املساعدة يف تطوير خطة عمل املدقق الداخلي وتقييم عمله ،كما أن
فحصه للقوائم املالية وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية من شأنه أن يكشف االختالالت اليت مل يستطع املدقق
الداخلي أن يكتشفها.
وباملقابل ميكن للمدقق الداخلي أن يكون مسؤول عن االتصال مع املدقق اخلارجي نيابة عن املؤسسة،
ويساعده يف إجراء مهمتة2 .باإلضافة إىل أن وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يساعد املدقق اخلارجي على
تقليل كمية االختبارات اليت يقوم هبا عند الفحص.
وتكمن أمهية التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف كوهنا متنع االزدواج وتكرار العمل ،مما
يوفر الوقت لتكيز املدقق الداخلي أو اخلارجي يف عناصر أخرى وتقليل اجلهد والتكلفة ،كما أن هذا التكامل
 . 1كرمية على جوهر وآخرون ،التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مجهورية مصر العربية ،9009 ،ص.023
2

. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p19.
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يضفي مصداقية أكرب على نتائج مهمة التدقيق يف املؤسسة ،لكن ال جيب أن يؤثر التنسيق والتعاون بينهما
على استقاللية كل منهما.
وعلى الرغم من التشابه والتكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إال أن هناك اختالفات بينهما
ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
جدول رقم( :)30أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
التدقيق الداخلي

التدقيق اخلارجي

 سحقيق الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية من خاللاكتشاف األخطاء والغش والتزوير يف احلسابات؛
 التأكد من صحة املعلومات ،مما يساعد اإلدارةيف عملية التخطيط واختاذ القرارات وتنفيذها.

 إبداء الرأي الفين احملايد حول صحة وصدق التقاريراملالية ،وإبالغ األطراف املستخدمة هلا بالنتائج املتوصل
إليها.

 -عامل من داخل املؤسسة.

 -شخص مهين مستقل من خارج املؤسسة.

 .0نطاق التدقيق

 تقوم إدارة املؤسسة بتحديد العمليات اليتختضع لعملية التدقيق.

 يتحدد نطاق وحدود املدقق حسب العقد املوقع بينهوبني املؤسسة ،ووفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها.

 .4توقيت التدقيق

 -يتم بصورة مستمرة طوال السنة.

 يتم الفحص مرة واحدة مع هناية السنة املالية أو خاللفتات منتظمة أو بشكل مستمر.

 -إدارة املؤسسة.

 قراء التقارير املالية؛ أصحاب املصلحة؛ -إدارة املؤسسة.

 .7اهلدف

 .7عالقة القائم بعملية
التدقيق باملؤسسة

 .5املستفيدين

المصدر :صاحلي حممد يزيد ،التدقيق االجتماعي ودوره يف سحسني أداء املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،
عمان ،7379 ،ص .44

الفرع الرابع :من حيث الهدف من التدقيق

ميكن تصنيف أنواع التدقيق من حيث اهلدف الذي يسعى إىل سحقيقه إىل ما يلي:
 .1تدقيق البيانات المالية :يقصد به فحص وتقييم التقارير والقوائم املالية واألنظمة احملاسبية وقائمة
التدفقات النقدية اليت قامت بإعدادها املؤسسة حمل التدقيق ،من أجل إبداء رأي فين حمايد ومستقل حول
داللتها والتأكد من صدقها وعدالتها ومطابقتها للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما .وبالتايل
يهدف التدقيق املايل إىل ضمان تقدمي معلومات صحيحة وموثوقة لألطراف اليت تستخدمها ،واالعتماد عليها
يف اختاذ القرارات املالية املناسبة.
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ويتم تنفيذ تدقيق البيانات املالية من خالل:
أ .التدقيق املايل القانوين :يقوم هبذه املهمة حمافظ احلسابات ،هبدف إبداء الرأي حول قانونية وموثوقية القوائم
املالية.
ب التعاقدي :يقوم هبا خبري حماسيب هبدف املراجعة احملاسبية ،ويكون بطلب من إدارة املؤسسة أو أحد
األطراف املتعاملة معها.
 .2تدقيق االلتزام :يقوم املدقق يف هذا النوع من التدقيق بفحص مدى التزام املؤسسة يف سياسااها
وإجراءااها وممارسااها بالقوانني والتنظيمات واملتطلبات األخرى اليت تنظم عملها.
وعادة ما توجه تقارير التدقيق يف هذه احلالة إىل اجلهة اليت وضعت القواعد أو الشروط ،وقد يشتمل التقرير
2
على ملخص باالستنتاجات املتوصل إليها من خالل مهمة التدقيق ومدى وجود االلتزام.
 .0التدقيق التشغيلي :يقصد به فحص مجيع الوظائف واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة أو جزء منها
وتقييم تنظيمها وأدائها ،للتأكد من كفاءاها وفعاليتها ،من خالل سحليل اهلياكل التنظيمية وتقييم األساليب
3
املستخدمة ،للحكم على مدى سحقيق األهداف املسطرة من خالل إجناز هذه الوظائف.
ويساعد التدقيق التشغيلي املؤسسة على التحكم يف عمليااها ونتائجها وسحسني أدائها ،ويف هذا اإلطار
4
ميكن التمييز بني نوعني أساسني من التدقيق التشغيلي:
أ .تدقيق التنظيم :يهدف إىل تقييم اهلياكل واإلجراءات والعمليات واألنظمة باملؤسسة؛
ب .تدقيق التسيري :يهدف إىل تقييم أداء املؤسسة مقارنة ببيئتها ،ويتضمن تقييم أساليب وأدوات التسيري،
والكفاءة يف استخدام املوارد املخصصة لذلك.
1

المطلب الرابع :أخالقيات ومسؤوليات المدقق

البد أن يتمتع املدقق مبجموعة من املبادئ األخالقية اليت سحكم تصرفاته املهنية ،كما جيب عليه االلتزام
بكافة مسؤولياته من خالل أدائه لعمله بأمانة وبشكل حمايد ومستقل والوصول إىل نتائج موضوعية ،مما
يساعد املؤسسة على اختاذ القرارات بشكل صحيح ويف الوقت املناسب.
الفرع األول :أخالقيات المدقق

ال جيب على املدقق مراعاة مصلحة العميل فقط وإمنا أيضا األخذ يف االعتبار املصلحة العامة ،بتخفيض
أو القضاء على املخاطر ،لذا البد عليه أن يلتزم مبجموعة من األخالقيات املهنية ،واليت تتمثل فيما يلي:
1

.Jean Charles Bécour, Henri Bouquin, audit opérationnel, entrepreneuriat, gouvernance et performance,
economica edition, 3e édition, 2008, p13.

 .2عمر شريقي ،التنظيم املهين للمراجعة ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،9009 / 9000 ،ص .40
 .3إيهاب نظمي إبراهيم ،مرجع سبق ذكره ،ص.94
. Antoine Mercier, Phillipe Merle, Audit et commissariat aux comptes : guide de l’auditeur et de l’audité, éditions
francis lefebvre, France, 2008, p434.
4
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 .1النزاهة :تتطلب مهنة التدقيق التحلي بالنزاهة ،ويتجلى ذلك من خالل:
أ .أداء عمله بصدق واالجتهاد يف أداء املهام املوكلة له وسحمل املسؤولية والوفاء بالتزاماته؛
ب .ال يكون طرفا يف أي نشاط غري قانوين أو يشارك يف أعمال تشوه مسعة املهنة أو املؤسسة؛
ج .ال يقبل أي معلومات خاطئة أو غري مربرة ،ويطلب كل املعلومات الالزمة ألداء مهمته؛
د .املسامهة يف سحقيق األهداف املشروعة واألخالقية للمؤسسة.
 .2الموضوعية :جيب على املدقق التحلي بأعلى مستوى من املوضوعية املهنية يف مجع األدلة حول النشاط
أو العملية اليت يقوم بتدقيقها ،وإبداء رأي فين حمايد باالعتماد على التحليل املوضوعي هلذه األدلة ،وعليه
إجراء تقييم متوازن يف مجيع الظروف ذات الصلة.
2
وبالتايل جيب على املدقق:
أ .عدم املشاركة يف أي نشاط أو عالقة قد تضعف أو يفتض أهنا تؤدي إىل تقييم متحيز ،واليت قد تكون
يف تعارض مع مصاحل املؤسسة؛
ب .ال يقبل بأي أمر قد يضعف أو يفتض أنه يضعف حكمه املهين؛
ج .الكشف عن مجيع احلقائق املادية الضرورة لعملية التدقيق ،واليت إن مل يتم الكشف عنها قد تشوه التقارير
اليت يقدمها عن األنشطة اليت قام بتدقيقها.
 .0السرية :يعترب السر املهين من أهم األخالقيات اليت جيب أن يتصف هبا املدقق ،كونه قد يطلع على
دفاتر وسجالت ومستندات وحيصل على معلومات من العاملني والزيارات امليدانية ال ميكن لشخص آخر ال
ميارس هذه املهنة أن يعلم هبا ،ويف هذا اإلطار تنص املادة  73من القانون رقم  33-67على أن "اخلرباء
احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون ملزمون بالسر املهين حسب الشروط وسحت طائلة العقوبات
املنصوص عليها يف املادة  037من قانون العقوبات ،وخيضع اخلرباء احملاسبون املتمرنون واملستخدمون لدى
اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين لنفس االلتزامات".
لذلك جيب على املدقق:
أ .محاية البيانات السرية اليت قام بتدقيقها إذا كان يعمل باملؤسسة حمل التدقيق (مدقق داخلي)؛
ب .على املدقق احتام سرية األدلة اليت حيصل عليها خالل عملية التدقيق ،وعدم افشائها أو تقدمي معلومات
ختص املؤسسة حمل التدقيق للجهات املنافسة هلا ،وال يقوم بالكشف عن املعلومات دون ترخيص من هذه
املؤسسة ما مل يكن هناك قانون يلزمه بالقيام بذلك أو واجب يعطيه احلق يف الكشف عنها؛
1

.The HSE Risk Committee, Healthcare audit standards-quality assurance and verification-, 2019, p05.
.Ibid.
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ج .أال يستخدم املعلومات اليت حصل عليها أثناء مهمة التدقيق لتحقيق مصاحل شخصية أو استخدامها بأي
طريقة تتعارض مع القانون أو تضر باألهداف املشروعة واألخالقية للمؤسسة.
 .4السلوك المهني :على املدقق احتام املتطلبات التشريعية والتنظيمية والقواعد املهنية واألخالقية املنظمة
ملهنة التدقيق خالل مجع األدلة وتقييمها وكذلك عند إبداء الرأي ويف تقرير التدقيق الذي يقدمه ،واالمتناع
1
عن أي تصرفات تسيء إىل مسعة مهنة التدقيق.
الفرع الثاني :مسؤوليات المدقق:

جيب على املدقق سحمل كامل مسؤولياته من خالل قيامه باملهام التالية:
 .7التأكد من مدى امتثال املؤسسة حمل التدقيق للنصوص القانونية والتنظيمية واملعايري املعمول هبا؛
 .7تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ،وتقدمي مجيع املقتحات املمكنة لتحسينه؛
.0كشف املشاكل اليت تواجه نشاط املؤسسة وسحديد أسباهبا وتقدمي التوصيات املناسبة حللها؛
 .4املسامهة يف سحسني أداء املؤسسة ومساعداها على سحقيق أهدافها؛
 .5ضمان مراقبة العمليات احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرى.
كما جيب على املدقق:
 .7تشكيل رأي فين حمايد وموثوق حول العمليات أو احلسابات املدققة والكشف عن األخطاء اجلوهرية
3
لـلحقائق ،وإعطاء رؤية حقيقية وعادلة حول وضعيتها؛
 .7االلتزام مبتطلبات االستقاللية؛
 .0اإلبالغ عن احلاالت املشتبه هبا يف حالة خمالفتها لقواعد ولوائح معينة ،واليت يلزم القانون املدقق باإلبالغ
عنها للجهات املهنية.
ونظرا ألمهية املهام اليت يقوم هبا املدقق فإنه خيضع لثالثة أنواع من املسؤوليات ،واملتمثلة يف اآليت:
2

 المسؤولية المدنية :تكون هذه املسؤولية تعاقدية اجتاه املؤسسة حمل التدقيق ،حيث حيكم العالقة بنياملدقق وعميله العقد املربم بينهما أو أي وثيقة أخرى سحدد طبيعة املهمة ،واحلدود اليت سيعمل املدقق يف
نطاقها ،ويتحمل هذا األخري مسؤوليته يف حالة االخالل بأحكام ذلك االتفاق واإلمهال يف تنفيذ شروطه أو
عدم إمتام املهام املطلوبة منه .ويف هذا اإلطار تنص املادة  53من القانون اجلزائري  33-67على أنه "يعد
اخلرباء احملاسبون واحملاسبون املعتمدون أثناء ممارسة مهمتهم مسؤولون مدنيا جتاه زبائنهم يف احلدود التعاقدية".

1

. Benoit Pigé, Audit et contrôle interne, édition EMS, 3 eme édition, paris, France, 2009, p132.
. Aziz Hmioui et al, op.cit, pp 672-674.
3
.The Board of the international organization of securities commissions, IOSCO Report on good practices for audit
committees in supporting audit quality, p06, 2019.
2
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 المسؤولية الجزائية :يعترب املدقق مسؤوال من الناحية القانونية اجتاه عميله وأيضا اجتاه األطراف املستخدمةلنتائج عملية التدقيق ،فيما يتعلق بعملية الفحص والتحقق من السجالت والوثائق والبيانات ،وكذلك إعداد
التقرير ونتائجه ،وتتتب هذه املسؤولية يف عدة حاالت ،من بينها ما يلي:
 تقصري مقصود أو إمهال جسيم من طرف املدقق يف أداء االلتزامات املوكلة إليه أو ارتكابه لتجاوزاتقانونية ،ويف هذا اإلطار تنص املادة  57من القانون اجلزائري  33-67على أنه " ميكن أن يتحمل اخلرباء
احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون املسؤولية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية جتاه كل
تقصري يف القيام بالتزام قانوين"؛
– تدوين املدقق لبيانات كاذبة يف تقريره أو يف وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولته ملهامه ،هبدف تضليل
1
مستخدمي هذه البيانات؛
2
 إعداد تقرير مغاير للحقيقة أو املصادقة على وقائع غري صحيحة يف أي وثيقة متعلقة مبزاولة مهنته؛ ثبوت غش وتواطؤ من جانب املدقق مع املسريين الذين قاموا بأعمال غري قانونية يف جمال النشاط الذيقام بتدقيقه وعدم كشفه عنها إىل اجلهات املعنية ،وذلك يف إطار ما هو منصوص عليه يف القوانني املعمول
هبا احملددة لألخطاء اليت ينجر عنها عقوبات جزائية.
 المسؤولية التأديبية :حسب املادة  50من القانون رقم  ،33-67تفرض املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبنيوحمافظي احلسابات واحملاسبون املعتمدون عقوبات تأديبية على أعضائها يف حالة ثبوت قيامهم بتجاوزات أو
تقصري يف اتباع القواعد املهنية ،ومن بني هذه التجاوزات ما يلي:
 خمالفة القوانني والتنظيمات واملعايري املهنية املعمول هبا؛ إمهال املبادئ األخالقية للمهنة وعدم العمل هبا ،كالنزاهة واألمانة واحلفاظ على أسرار املؤسسة حملالتدقيق.

 .1أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .24
 .2نفس املرجع ،ص .24
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المبحث الثاني :تدقيق المؤسسات االستشفائية
تعمل املؤسسات االستشفائية على تقدمي جمموعة من اخلدمات الوقائية والعالجية واالستشارية لألفراد
سواء كانوا عاملني لديها أو طالبني للخدمة ،هذه اخلدمات ال ميكن أن تكون ذات جودة إال إذا توفرت
جمموعة من العوامل وظروف العمل املالئمة ،واليت يتعني سحسينها بشكل مستمر باالعتماد على عدة أساليب،
من بينها التدقيق ،من خالل الوقوق على االختالالت واالحنرافات املوجودة وتقييمها وتقدمي التوصيات الالزمة
لتصحيحها يف الوقت املناسب .ويطبق التدقيق على مستوي املؤسسات االستشفائية يف عدة جماالت من
بينها ،البيئة ،اجلباية ،اجلودة ،اجلوانب االجتماعية ،نظم املعلومات .ولنجاح هذه العملية البد من احتام
جمموعة من املعايري املعتمدة واملتعارف عليها.
المطلب األول :ماهية المؤسسات االستشفائية
يتناول هذا املطلب تعريف املؤسسات االستشفائية وخصائصها وتصنيفها حسب معياري امللكية والرحبية،
باإلضافة إىل التطرق ملختلق اخلدمات الصحية اليت تقدمها هذه املؤسسات.
الفرع األول :تعريف المؤسسة االستشفائية

هناك العديد من التعاريف اليت أعطيت للمؤسسة االستشفائية ،من بينها ما يلي:
عرفتها اجلمعية األمريكية للمستشفيات على أهنا "مؤسسة سحتوي على جهاز طيب منظم ،يتمتع بتسهيالت
طبية دائمة تشمل أسرة للتنومي ،وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء والتمريض املستمرة لتقدمي التشخيص
1
والعالج للمريض".
كما عرفتها منظمة الصحة العاملية على أهنا جزء أساسي من التنظيم الصحي واالجتماعي ،وظيفتها تقدمي
خدمات عالجية ووقائية شاملة جلميع أفراد اجملتمع ،ومتتد خدمات عياداها اخلارجية إىل البيئة املنزلية ،كما
2
تعترب أيضا مركزا لتدريب العاملني الصحيني والقيام ببحوث اجتماعية وطبية.
ومت تعريفها على أهنا مؤسسة للرعاية الصحية تقدم العالج للمرضى من قبل عاملني متخصصني ،مع توفري
3
املعدات الالزمة لذلك.
وتعرف أيضا بأهنا هيئة عمومية أو خاصة ،تعمل على تلبية االحتياجات الصحية املختلفة ،واختاذ التدابري
واإلجراءات الكافية لتحسني واحلفاظ على صحة األفراد واجملتمع ،والوقاية من األمراض واالكتشاف املبكر

 .1ناجي عواد مسحان ،إدارة املستشفيات ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،األردن ،9002 ،ص .04
 .2عرابة احلاج بن حممود ،أثر ازدواجية السلطة على أداء العاملني يف املستشفيات-دراسة مقارنة ،-منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،9002 ،ص.022
. Hasan Salih Suliman Al-Qudah, Application level of internal audit systems appliedat government hospitals in
North of Jordan, International journal of business and management, Vol 11, N° 12, 2016, p189.
3
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هلا والتحكم فيها ،وتقدمي العالج وإعادة التأهيل الفعال يف الوقت املناسب ،باالعتماد على فريق من العاملني
1
الصحيني متعددي التخصصات.
وتعرف املؤسسات االستشفائية وفقا للمادة  02من املرسوم التنفيذي رقم 413-30املؤرخ يف 36
ديسمرب ،2003احملدد لكيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية بأهنا "جمموع اهليئات العالجية مهما
تكن األنظمة القانونية اليت تطبق عليها ،واليت تتضمن املؤسسات االستشفائية املتخصصة واملراكز االستشفائية
اجلامعية والعيادات متعددة اخلدمات والعيادات ووحدات العالج األساسي والعيادات الطبية وعيادات جراحة
األسنان وكذا خمابر التحليل".
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املؤسسة االستشفائية هي عبارة عن تنظيم صحي واجتماعي
يتكون من طاقم طيب وممرضني وطاقم الدعم ،يهدف إىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية واخلدمات ذات
الصلة.
الفرع الثاني :خصائص المؤسسة االستشفائية

من بني اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسات االستشفائية عن غريها من املؤسسات ما يلي:
 .7تعترب من األنظمة االجتماعية املعقدة ،نظراً الشتماهلا على موارد بشرية متنوعة ختتلف أهدافها واجتاهااها
ومسؤوليااها ،وتتفاوت يف مستوايااها الثقافية والوظيفية ،مما يؤدي إىل صعوبة التنسيق بني هذه املوارد؛
 .7تقدم خدمات صحية يوميا على مدار الساعة؛
 .0صعوبة قياس مجيع خمرجااها ،كون أغلب اخلدمات اليت تقدمها هي خدمات غري ملموسة؛
 .4سحتاج املؤسسات االستشفائية إىل درجة عالية من التخصص والكفاءة؛
 .5تعتمد أنشطتها على بعضها البعض ،مما يتطلب درجة عالية من التنسيق بني الفئات املهنية املختلفة؛
 .9أعمال املؤسسات االستشفائية أكثرها متغري ومعقد مقارنة بأي تنظيم آخر؛
 .1جزء من عملها حيمل صفة االستعجال أو الطوارئ وطبيعته ال تتحمل التأجيل ،لذا فإن الكثري من
املؤسسات االستشفائية تدار بأسلوب اإلدارة باألزمات؛
 .3خدمااها ذات طابع إنساين ،تتمثل يف رعاية املريض واحلفاظ على صحة األفراد ووقايتهم من األمراض،
كما أهنا اهتم جبميع أفراد اجملتمع؛
 .6صعوبة التنبؤ حبجم الطلب على اخلدمات الصحية.
2

. Doncho Donev et al, The role and organization of health systems: Health: Systems – Lifestyles – Policies, Vol1,
2nd edition, Jacobs publishing company, Germany, 2013, p04.
1

 .2عرابة احلاج بن حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص

.000
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الفرع الثالث :تصنيف المؤسسات االستشفائية

تصنف املؤسسات االستشفائية بناءً على جمموعة املعايري ،من أمهها ما يلي:
 .1معيار الملكية :تقسم املستشفيات حسب هذا املعيار إىل نوعني رئيسني ،مؤسسات استشفائية عمومية
ومؤسسات استشفائية خاصة.
أ .المؤسسات االستشفائية العمومية :هي مؤسسات تعود ملكيتها ومتويلها جلهات حكومية ،وختضع
لقوانني ولوائح تنظم سري العمل يف القطاع الصحي العام ،وتصنف املؤسسات االستشفائية العمومية وفق
القوانني والتنظيمات اجلزائرية كما يلي:
 المؤسسات العمومية للصحة الجوارية :هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصيةاملعنوية واالستقالل املايل أنشأت مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم  743- 31املؤرخ يف  76ماي  ،7331املتضمن
إنشاء وتنظيم وعمل املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية .وتتكون هذه
املؤسسات من:

 قاعات العالج :هي وحدات طبية تقدم اخلدمات الصحية األولية ،ينظم عملها املنشور الوزاري لوزارة
الصحة والسكان واصالح املستشفيات رقم  ،22الصادر يف  15جويلية.7331
وحسب هذا املنشور تتمثل مهام هذه القاعات يف إجراء الفحوصات الطبية العامة ،القيام بعمليات
احلقن والتضميد ،متابعة النشاطات املرتبطة بالصحة اإلجنابية والتخطيط العائلي ،متابعة الربامج الوطنية
1
للصحة ،متابعة مكافحة األمراض املتنقلة ،مراقبة ومتابعة نظافة احمليط.

 العيادات متعددة الخدمات :هي وحدات صحية خمصصة للعالج الطيب القاعدي ،مت تنظيم نشاطها
مبوجب املنشور الوزاري لوزارة الصحة والسكان واصالح املستشفيات رقم  24الصادر يف  20سبتمرب.2007
وحسب هذا املنشور ختصص كل عيادة متعددة اخلدمات حلوايل  75ألف نسمة يف املناطق احلضرية،
مع األخذ يف االعتبار املسافة واحتياجات السكان والعراقيل االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية ،أما يف املناطق
الريفية ختصص عيادة لكل ثالثة اَالف إىل أربعة اَالف نسمة .ومن أهم اخلدمات الصحية القاعدية اليت
تقدمها هذه العيادات ،الفحوصات اخلاصة بالطب العام والنشاطات اخلاصة بطب األسنان ،الفحوصات
الطبية القاعدية املتخصصة اخلاصة باجلراحة العامة ،الطب الداخلي ،طب النساء والتوليد ،طب األطفال،
نشاطات التمريض مثل ،احلقن والتضميد ،النشاطات الوقائية ،املتمثلة يف تطبيق ومتابعة برامج الصحة

. Circulaire N°22 du 15-07-2007, relative au fonctionnement et à l'extension des salles de soins, Ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière, Algérie.
1
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العمومية ،النشاطات الوقائية لألمومة والطفولة ،مكافحة األمراض املتنقلة ،مراقبة ومتابعة نظافة احمليط ،بعض
1
النشاطات اخلاصة بالتحاليل الطبية املخربية وفحوصات األشعة.
 المؤسسات العمومية االستشفائية :هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنويةواالستقالل املايل ،وختضع لوصاية الوايل ،أنشأت مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم  743- 31املؤرخ يف  76ماي
.7331
2
تتكفل املؤسسات العمومية االستشفائية باملهام التالية:
ضمان تنظيم وبرجمة احلصص العالجية والتشخيصية وإعادة التأهيل الطيب وعمليات االستشفاء؛ تطبيق الربامج الوطنية للصحة؛ املسامهة يف ترقية ومحاية البيئة يف اجملاالت املرتبطة حبفظ الصحة والنظافة ومكافحة األضرار واآلفاتاالجتماعية؛
 ضمان التأهيل والرسكلة للعاملني باملصاحل الصحية؛ التكوين يف اجملال الطيب وشبه الطيب ويف التسيري االستشفائي. المؤسسات االستشفائية المتخصصة :ختضع للمرسوم التنفيذي رقم  495- 61املؤرخ يف 37ديسمرب  ،7661الذي حيدد قواعد إنشاء املؤسسات االستشفائية املتخصصة وتنظيمها وسريها .خيصص هذا
النوع من املؤسسات لتشخيص وعالج فئة حمددة من األمراض مثل ،أمراض السرطان أو مرض يصيب عضوا
معينا كأمراض العيون أو التكفل بأشخاص من فئة عمرية معينة مثل ،فئة األطفال أو الشيوخ.
3
تكلف املؤسسة االستشفائية املتخصصة باملهام التالية:
 تنظيم ومتابعة نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل واالستشفاء يف جمال ختصصها؛ تطبيق الربامج الوطنية للصحة؛ املسامهة يف عمليات التأهيل والرسكلة ملستخدمي الصحة؛ التكوين يف اجملال الطيب وشبه الطيب والتسيري االستشفائي باالتفاق مع مؤسسات التكوين.واجلدول التايل يوضح خمتلف التخصصات الطبية اليت تغطيها املؤسسات االستشفائية املتخصصة على
املستوى الوطين يف اجلزائر وعدد األسرة يف كل ختصص ،وذلك حسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان
وإصالح املستشفيات إىل غاية تاريخ  07ديسمرب .7373
. Circulaire N°24 du 20-09-2007, relative aux activités d'une polyclinique, Ministère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Algérie.
2
. Articles 4 et 5, Décret exécutif N° 07-140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, j.o 33 n° du 20 mai 2007.
3
. Articles 5 et 9, Décret Exécutif N° 97- 465 du 02 Décembre 1997, fixant les règles de création, d’organisation
et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés, j.o n° 81 du 10 décembre 2007.
1
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الجدول رقم(:)34المؤسسات االستشفائية المتخصصة في الجزائر إلى غاية  01ديسمبر .2323

عدد المؤسسات

عدد األسرة

التخصصات
األمومة والطفولة

31

4 123

األمراض العقلية

21

4 625

التأهيل احلركي

7

765

طب العيون

3

232

جراحة القلب

4

318

مراكز مكافحة السرطان

9

1 606

اجلراحة التميمية

1

95

جراحة األعصاب

1

128

األمراض املعدية

1

214

جراحة العظام

1

268

االستعجاالت الطبية اجلراحية

1

260

أمراض الكلى

1

110

طب األطفال

1

340

زرع األعضاء واألنسجة

1

200

المجموع

30

13 284

Source: http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-desetablissements-de-sante.html consulté le 01/07/2020.

 المراكز االستشفائية الجامعية :هي عبارة عن مؤسسات استشفائية ذات طابع إداري ،تتمتعبالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،ختضع لوصاية وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،كما ميارس
الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها .يبلغ عددها  75مركزا ،موزعة عرب
الواليات التالية :سطيف ،باتنة ،قسنطينة ،عنابة ،تلمسان ،وهران ،سيدي بلعباس ،جباية ،تيزي وزو ،األغواط،
البليدة ،أما باقي املراكز االستشفائية وعددها أربعة توجد على مستوى اجلزائر العاصمة.
1
وتتمثل مهامها يف اآليت:
 تقدمي خدمات التشخيص والعالج والوقاية؛. Articles 34, Décret Exécutif N° 97-467 du 02 décembre 1997, fixant les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des Centres Hospitalo – Universitaires, j.o n° 81 du 10 décembre 2007.
1
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 تطبيق الربامج الصحية؛ ضمان التكوين الطيب وشبه الطيب بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل ،والقيام بعمليات التأهيل والرسكلةملستخدمي الصحة؛
 الدراسة والبحث العلمي وتنظيم التظاهرات العلمية يف جمال الصحة. المؤسسة االستشفائية الجامعية :هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص ،تتمتع بالشخصية املعنويةواالستقالل املايل ،تشرف عليها إدارياً وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،وبيداغوجيا وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،أنشأت مبقتضى املرسوم الرئاسي  713-30املؤرخ يف  70أوت .7330
1
توجد مؤسسة استشفائية جامعية واحدة على املستوى الوطين مقرها بوالية وهران ،تتكفل باملهام التالية:
 ضمان نشاطات التشخيص والعالج والوقاية وأي نشاط يساهم يف محاية الصحة وترقيتها؛ تطبيق برامج الصحة الوطنية واإلقليمية واحمللية؛ املسامهة يف محاية البيئة وتعزيزها يف جماالت الوقاية والنظافة والصرف الصحي ومكافحة اآلفات االجتماعية؛ التكوين الطيب وشبه الطيب بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل يف العلوم الطبية وشبه الطبية ،واملشاركةيف تطوير وتنفيذ الربامج ذات الصلة؛
 تأهيل ورسكلة مستخدمي الصحة؛ القيام جبميع األعمال البحثية يف العلوم الصحية ويف مجيع اجملاالت املتعلقة هبا؛ تنظيم الندوات واأليام الدراسية وغريها من التظاهرات العلمية ،هبدف تعزيز التكوين الصحي العايل وأنشطةوأحباث العلوم الطبية.
 المؤسسات االستشفائية ذات الطابع التسييري الخاص :هي مؤسسات عمومية ذات طابعخاص ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وختضع للقانون  77-63املؤرخ يف  75أوت ،1990
املتعلق باحملاسبة العمومية.
واجلدول التايل يوضح عدد املؤسسات االستشفائية التابعة للقطاع العام املوجودة يف اجلزائر مبختلف
أنواعها حسب التصنيف القانوين ،وعدد األسرة حسب كل نوع.

. https://www.ehuoran.dz/missions.html consulté le 30 /08/2020.
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الجدول رقم( :)30المؤسسات االستشفائية العمومية في الجزائر إلى غاية  01ديسمبر .2323
املراكز االستشفائية اجلامعية

عدد المؤسسات
15

عدد األسرة
13 755

طبيعة المؤسسة
املؤسسة االستشفائية اجلامعية

37

770

املؤسسات االستشفائية ذات طابع تسيريي خاص

36

1533

املؤسسات االستشفائية املتخصصة

83

13 384

املؤسسات العمومية االستشفائية

207

40 506

املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

273

6 585

مجموع المؤسسات االستشفائية

033

67 000

Source: http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-desetablissements-de-sante.html, consulté le 01/07/2020.

ب .المؤسسات االستشفائية الخاصة :هي مؤسسات تعود ملكيتها للقطاع اخلاص ومتول من طرف
أفراد أو هيئات خاصة .ينظم هذا النوع من املؤسسات املرسوم التنفيذي رقم  077-31املـؤرخ يف  77أكتوبر
 ،2007الذي اعتربها يف املادة الثانية منه كمــؤسـســات عالج واس ـتـش ـفــاء تقدم خدمات الـطب واجلـ ـراح ــة،
ويشتط فيها ضمان املستوى األدىن من اخلدمات املتمثلة يف ،الفحص الطيب ،التشخيص ،االسـتـعجـاالت
1
الـطـبيـة واجلراحـيـة ،مبا فيها إزالة الصدمات واإلنعاش واملراقبة الطبية.
 .2معيار الربحية :بالرغم من أن اهلدف األساسي الذي أنشأت من أجله املؤسسات االستشفائية هو
تقدمي اخلدمات الصحية ،إال أن بعضها تدار على أسس اقتصادية وتسعي لتحقيق الربح ،ويف هذا السياق
ميكن أن منيز بني نوعني من املؤسسات االستشفائية ،وهي:
أ .مؤسسات استشفائية هادفة للربح :هي مؤسسات مملوكة ملستثمرين يسعون من خالهلا إىل سحقيق
الربح ،حيث يتحمل األفراد كافة املصاريف مقابل حصوهلم على خدمات صحية ،وختضع هذه املؤسسات
لقوانني الضرائب مثلها مثل أي مؤسسة رحبية أخرى.
ب .المؤسسات االستشفائية غير الربحية :اهدف هذه املؤسسات إىل توفري خدمات صحية غري
مرحبة ،ال يدفع فيها األفراد أي مقابل مايل للخدمات اليت حيصلون عليها ،ويف بعض احلاالت يدفعون مبالغ
رمزية فقط ،وال تعود ملكيتها ملسامهني أو مستثمرين ،وسحصل على التمويل من خالل األعمال اخلريية اخلاصة
أو التمويل احلكومي.

1

.Article37 , Decret exécutif N° 07-321 du 22 octobre 2007, portant organisation et fonctionnement des
établissements hospitaliers privés, j.o N° 67 du 24 octobre 2007.
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الفرع الرابع :وظائف المؤسسات االستشفائية

تقوم املؤسسات االستشفائية مبجموعة من الوظائف املختلفة ،مع األخذ يف االعتبار أن هذه الوظائف
ال يتم تقدميها من قبل مجيع املؤسسات االستشفائية ،فكل مستشفى يقدم خدمات حسب الغايات اليت
أنشأ من أجلها ،وعموما ميكن تصنيف هذه الوظائف ضمن اجملموعات التالية:
 .1الوظيفة العالجية :توفر املؤسسة االستشفائية الرعاية الطبية للمرضى بتقدمي خدمات العالج باألدوية،
العالج باألشعة الذي يقدم خاصة ملرضى السرطان ،العالج الطبيعي ،العالج التأهيلي ،العالج بالتنفس
االصطناعي للمرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية وأمراض صدرية ،إجراء العمليات اجلراحية.
 .2الوظيفة الوقائية :اهدف إىل وقاية األفراد من املرض وترقية الصحة يف اجملتمع ،حيث تقوم املؤسسات
االستشفائية بعمليات التطعيم وإعداد وتنفيذ برامج التشخيص والكشف املبكر عن األمراض ومكافحة
األمراض املعدية ونشر الثقافة الصحية من خالل توفري املعلومات الصحية الالزمة لألفراد لزيادة الوعي لديهم
للحفاظ على صحتهم.
 .0وظيفة الفحص والتشخيص الطبي :هي عملية سحديد وسحليل طبيعة املرض أو احلالة اليت تفسر أسباب
املرض وأعراضه ،مبا يسمح باختاذ قرارات طبية حول العالج املناسب ،ويتم التشخيص بناءً على بعض
املعلومات الطبية مثل ،نتائج الفحص الطيب البدين أو النفسي للمريض ،مراجعة التحاليل املختربية ،التصوير
باألشعة ،اختبارات التخطيط.

 .4تقديم االستشفاء المنزلي :ال يقتصر دور املؤسسة االستشفائية على توفري العالج للمرضى داخل مصاحله
فقط ،بل ميتد إىل توفري الرعاية الصحية مبنزل املريض يف احلاالت اليت ال يتطلب فيها عالجه حضوره إىل
املؤسسة االستشفائية.
 .0وظيفة التمريض :تتمثل يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها املمرضون للمرضى ،واليت تشمل املتابعة وتقدمي
األودية وبعض اخلدمات مثل ،التضميد والتلقيح والتخدير.
 .7الوظيفة اإلدارية :هذه الوظيفة مسؤولة عن تنسيق العمل باملستشفى من الناحية اإلدارية ،وتشمل إدارة
املوارد البشرية ،إدارة املوارد املادية واملالية واملعلوماتية ،العالقات العامة.
 .6وظيفة الدعم :تشمل هذه الوظيفة اخلدمات العامة اليت تساهم يف احلفاظ على املؤسسة االستشفائية
ومتكن األسالك الطبية وشبه الطبية واإلدارية من أداء مهامها بشكل مريح ،وتتمثل هذه اخلدمات يف الفندقة،
الصيدلة ،احلراسة واألمن ،النظافة ،التغذية ،الصيانة ،املخازن ،الغسيل.

 .3وظيفة التعليم والبحث العلمي :تشارك املؤسسات االستشفائية يف نشاطات التكوين الطيب وشبه الطيب
والتسيري االستشفائي وتأهيل ورسكلة العاملني بقطاع الصحة مبختلف فئااهم ،كما تساهم يف الدراسات
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والبحث العلمي يف جمال الصحة ،من خالل ما متلكه من خمتربات وجتهيزات ومعدات طبية وحاالت مرضية
متنوعة وموارد بشرية متخصصة.
المطلب الثاني :مفهوم تدقيق المؤسسات االستشفائية
يعترب التدقيق من بني األساليب احلديثة اليت يتوجب على املؤسسات االستشفائية اعتمادها للوقوف على
النقائص اليت ميكن أن تواجهها وتقييمها ،وتقدمي التوصيات الالزمة اليت تساعد على التحسني املستمر
ألنشطتها وخدمااها الصحية.
الفرع األول :نشأة التدقيق االستشفائي

تعود جذور التدقيق االستشفائي إىل العصور القدمية ،ففي سنة  7153ق.م قام ملك بابل "محورايب"
نتيجة التقارير املقدمة له مبعاقبة األطباء بسبب األداء السيء ،وعدم ضمان العالج املناسب للمرضى .ويف
سنة  7399تناول كتاب " "Domesdayتدقيق إحصاءات الوالدات والوفيات باملؤسسات االستشفائية.
ومع ذلك تعترب فلورنس نايتنجيل" "Florence Nightingaleهي أول من اهتم بتدقيق املؤسسات
االستشفائية ،من خالل تقييم فعالية النظافة يف إحدى املؤسسات االستشفائية خالل حرب القرم من -7350
 ،7355وأدى تطبيق التدقيق إىل اخنفاض كبري يف معدالت الوفيات بني املرضى باملؤسسة االستشفائية.كما
عرف إرنست كودمان " "Ernest Codmanبأنه أول مدقق طيب يف سنة  7677من خالل مراقبة النتائج
1
اجلراحية ملرضاه.
الفرع الثاني :تعريف تدقيق المؤسسات االستشفائية

يعرف تدقيق املؤسسات االستشفائية بأنه منهجية سحليل نقدي جلودة الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك
2
اإلجراءات املستخدمة للتشخيص والعالج واستخدام املوارد ونتائج العالج الذي تلقاه املريض.
كما يعرف على أنه تقييم منهجي ومستقل وموضوعي وموثق للخدمات الصحية املقدمة ،وفحص
3
متخصص ملستوى امتثاهلا ملتطلبات الصحة ومدى التزام مقدمي الرعاية الصحية باملعايري والعمليات.
ويعرف أيضا بأنه العملية اليت تسعى إىل سحسني رعاية املرضى والنتائج من خالل مراجعة منهجية للخدمات
4
الصحية ،باالعتماد على املعايري املعمول هبا وتنفيذ التغيري املالئم.
مما سبق ميكن تعريف تدقيق املؤسسات االستشفائية على أنه نشاط متخصص وموضوعي ومستقل
يهدف إىل فحص وتقييم اخلدمات الصحية اليت تقدمها املؤسسات االستشفائية من أجل سحسينها.
. Darshana Bennadi et al, clinical audit – a literature review, Journal of international dental and medical research,
Vol 07, N° 02, 2014, p 49.
2
. Ibid, p53.
3
. Ministry of Health, Designated auditing agency handbook, New Zealand, 2019, p04.
4
. Darshana Bennadi et al, op.cit, p53.
1
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الفرع الثالث :أهداف تدقيق المؤسسات االستشفائية

اهلدف األساسي من تدقيق املؤسسات االستشفائية هو احلصول على أدلة كافية للتعرف على مدى
تطابق أنشطة الصحة مع املعايري املعتمدة ،وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسني جودة اخلدمات الصحية ،كما
1
يساعد التدقيق على سحقيق األهداف احملددة يف خطة املؤسسة االستشفائية من خالل:
 .7توفري معلومات موثوقة تساعد على اختاذ القرار؛
 .7اختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية املعتمد إلدارة املخاطر؛
 .0مساعدة املسريين االستشفائيني على سحسني نظام الرقابة الداخلية؛
 .4سحديد املمارسات اجليدة للمشاركة والتعلم والتنفيذ من خالل نظام الرقابة الداخلية.
المطلب الثالث :معايير تدقيق المؤسسات االستشفائية

ظهرت معايري التدقيق اخلاصة بقطاع األعمال سنة  7654يف تقرير نشرته جلنة إجراءات التدقيق اليت
شكلها جممع احملاسبني القانونيني األمريكي ،هذه املعايري تتعلق بقياس عمل املدقق والكيفية اليت ميارس هبا
عمله2.وألن حبثنا يتناول املؤسسات االستشفائية العمومية فإن مهمة التدقيق هبا ختضع ملعايري تدقيق
املؤسسات احلكومية ،هذه املعايري ظهرت ألول مرة سنة  7617يف نشرة خاصة صادرة عن مكتب احملاسبة
العام بالواليات املتحدة األمريكية 3،واليت تساعد التدقيق على أن يكون كأداة فعالة وموثوقة لدعم سياسات
4
وضوابط اإلدارة ،واهدف معايري تدقيق املؤسسات االستشفائية العمومية إىل:
سحديد طبيعة مهمة التدقيق؛ وضع إطار لتوفري خدمات التدقيق ،واليت تضيف قيمة وتؤدي إىل سحسني العمليات التنظيمية واحلوكمة،وتوفري معلومات حول ما ميكن أن يساعد املؤسسة االستشفائية على سحسني جودة خدمااها الصحية املقدمة
للمرضى أو للعاملني هبا؛
وضع املبادئ األساسية لتنفيذ أنشطة التدقيق يف املؤسسات االستشفائية؛ وضع األساس لتقييم أداء التدقيق يف املؤسسات االستشفائية وسحسينه.تنطبق معايري تدقيق املؤسسات احلكومية على مجيع املدققني يف املؤسسات االستشفائية العمومية ،وتتكون
من ثالثة جمموعات رئيسية هي:

1

. The HSE Risk Committee, op.cit, p02.

 . 2خالد راغب اخلطيب ،التدقيق على االستثمار يف الشركات متعددة اجلنسيات يف ضوء معايري التدقيق الدولية ،دار البداية ،عمان ،األردن ،9002 ،ص .30
 .3نفس املرجع ،ص .002
4

. The HSE Risk Committee, op.cit, p02.
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الفرع األول :المعايير العامة للتدقيق

تتمثل هذه املعايري يف الكفاءة املهنية واالستقاللية وبذل العناية املهنية الالزمة ومدى التدقيق ،وتعترب أهم
املعايري اليت متكن املدقق من القيام بعمله بكفاءة وفعالية ،ويف حالة عدم توفر أحدها فإن باقي معايري التدقيق
لن ميكن من سحقيق اهلدف املرجو من مهمة التدقيق.
 .1الكفاءة المهنية :يشتط يف املدقق أن يكون حاصال على احلد األدىن من الشهادات املهنية ملزاولة
مهنة التدقيق أو ترخيص املزاولة الصادر عن اهليئة املهنية ذات العالقة .كما تتضمن الكفاءة ما ميتلكه املدقق
من ومعارف ومؤهالت مهنية كافية ،باإلضافة إىل خربات الزمة ملمارسة عمله .فتوفر قدر كاف من اخلربة
لدى املدقق ألداء مهمته مهم للغاية يف تعزيز احلكم املوضوعي وضمان االستخدام الفعال للموارد والقدرة
على تنفيذ مسؤولياته .والبد أن يهتم املدقق بالتحسني املستمر لكفاءته من خالل احلصول على مستوى
مالئم من التدريب والتعلم الكتساب معارف ومهارات مهنية جديدة ،والتوسع يف جمال اخلدمات املقدمة
للعمالء واالطالع على التطورات احلديثة يف خمتلف التخصصات اليت اهم عمله.
بالنسبة للمدقق الذي يقوم بعملية التدقيق باملؤسسات االستشفائية ،باإلضافة إىل حصوله على مؤهل
يسمح له مبمارسة مهنة التدقيق ،البد من توفره على شهادة ممارسة يف جمال الصحة وذات صلة بالنشاط
الذي يقوم بتدقيقه ،لكن ليس مطلوب منه أن يكون خبريا وملما جبميع التخصصات ،لذا ميكنه أن يستعني
خبرباء متخصصني يف بعض اجملاالت ملساعدته على أداء مهامه.
 .2االستقاللية :يقصد باالستقاللية التحرر من الظروف اليت اهدد قدرة املدقق على القيام مبسؤولياته
بطريقة حمايدة ،حيث أن أساس حياد التدقيق يف املؤسسات االستشفائية وموضوعية نتائجه هو استقاللية
املدقق مبا فيه الكفاية عن األنشطة اليت يقوم بتدقيقها ،حىت يتمكن من أداء مهامه مبهنية ونزاهة وبطريقة توفر
تقييما متوازنا جلميع الظروف ذات الصلة عند إبداء الرأي1.باإلضافة إىل احلفاظ على املوضوعية طوال فتة
التدقيق والتصرف بطريقة بعيدة عن التحيز وتضارب املصاحل أو السعي لتحقيق مصاحل شخصية أو خدمة
مصاحل أطراف أخرى أو وجود ارتباطات اجتماعية أو أي نوع من العالقات اليت قد يتتب عنها شيء من
االحنياز ،ألن املدقق عندما ميارس عمله يعترب حكما يعتمد على رأيه فيما كلف به من مهام ،كما أن املدقق
ملزم بالشفافية اجتاه إدارة املؤسسة وخمتلف األطراف ذات املصلحة.
عندما يكون املدقق مستقال ويؤدي عمله دون تعرض لضغوط أو تأثري من إدارة املؤسسة االستشفائية
حمل التدقيق أو العميل أو أطراف أخرى ،سيكون قادرا على تقدمي نتائج ذات مصداقية وموثوقة ميكن
االعتماد عليها يف اختاذ القرارات .وبالنسبة للمدقق الداخلي جيب أن يكون عمله مستقال عن املسريين
للوظيفة قيد التدقيق ،ودون خوف من أي عالقات ،وأن يكون لدية احلرية يف جمال الفحص.
1

. The HSE Risk Committee, op.cit, p01.
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كما أن وصول املدقق بشكل مباشر إىل املعلومات اليت حيتاجها يف عملية التدقيق يعزز من استقالليته
ويساعد على الوصول إىل نتائج تكون بناءً على أدلة وبراهني موثوقة ،فللمدقق كامل احلق يف االطالع على
سجالت ووثائق املؤسسة والتعاون مع العاملني هبا ،واالطالع على خمتلف املعلومات اليت تساعده على أداء
عمله.
 .0بذل العناية المهنية الالزمة :جيب على املدقق استخدام كافة معارفه وقدراته ومهاراته يف تنفيذ
املسؤوليات امللقاة على عاتقه يف جمال التخطيط ملهمة التدقيق ،وكذلك أثناء قيامه بفحص البيانات واملعلومات
وخالل إعداد تقرير التدقيق ،واالجتهاد وتنفيذ التزاماته طبقا للتشريعات والتنظيمات واملعايري والقواعد املهنية
واألخالقية املعمول هبا .ويكون يف مستوى الثقة املمنوحة له من قبل العميل أو غريه من األطراف املستخدمة
لنتائج التدقيق .ويف هذا اإلطار تنص املادة  46من القانون  33-67على أنه "يتحمل اخلرباء احملاسبون
وحمافظو احلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمتهم ويلتزمون بتوفري الوسائل دون النتائج".
 .4مدى للتدقيق :ينبغي أن يشمل املدى الكامل لتدقيق برنامج أو وظيفة أو نشاط أو مؤسسة استشفائية
1
عمومية على:
أ .فحص العمليات املالية والبيانات والتقارير ،والتحقق من مدى االلتزام بالقوانني والتعليمات؛
ب .سحديد مدى الكفاءة والقدرة على ترشيد استخدام النفقات؛
ج .التأكد من مدى سحقيق األهداف املسطرة بكفاءة وفعالية.
الفرع الثاني :معايير الفحص الميداني للتدقيق

ترتبط معايري الفحص امليداين خبطوات تنفيذ مهمة التدقيق واإلجراءات الفنية اليت يعتمدها املدقق يف
عمله ،وتقسم إىل مخسة معايري ،هي كاآليت:
 .1التخطيط السليم للتدقيق :يقصد به صياغة خطة مالئمة حيدد مبوجبها اجتاه التدقيق وتسمح للمدقق
بإجناز مهمته بكفاءة وفعالية ،مع األخذ يف االعتبار شكل املؤسسة االستشفائية وطبيعتها وحجمها وتعقيدها
والبيئة اليت تعمل فيها ،وسحدد هذه اخلطة أيضا أساليب فحص اخلدمات ملقدمة ،من أجل احلصول على أدلة
موثوقة وكافية.
التخطيط اجليد من شأنه تسهيل العمل امليداين وتنظيم أعمال التدقيق ،مما يوفر بعض التأكيد بأن العمل
سوف يؤدى بدرجة عالية من الكفاءة .حيث يقوم املدقق من خالل عملية التخطيط بتحديد طبيعة التدقيق
وأهدافه ونطاق الفحص واإلجراءات املتبعة وتعيني أعضاء فريق التدقيق وتوزيع األدوار بينهم ،وسحديد التوقيت
والفتة الزمنية الالزمة إلجناز املهمة ،وغالبا ما يتم االتفاق مع طاليب التدقيق حول املدة اليت ينفذ فيها التدقيق.
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وعموما يهدف التخطيط السليم للتدقيق إىل ما يلي:
أ .ختفيض خماطر التدقيق إىل أدىن مستوى ممكن؛
ب .سحديد أهداف مهمة التدقيق واجملاالت والعمليات اليت تغطيها؛
ج .سحديد املشاكل احملتملة اليت ميكن أن تواجه املدقق أثناء أدائه ملهامه ومنعها أو تقليلها إىل مستوى مقبول
وحلها يف الوقت املناسب ،مما يسهل من تنفيذ املهمة؛
د .تنظيم وتنفيذ مهمة التدقيق بكفاءة وفعالية؛
ه .ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق؛
و .املساعدة يف توجيه ومراقبة عمل املدقق؛
ز .املساعدة على ضمان تركيز االهتمام على اجلوانب املهمة من التدقيق؛
ح .سحديد التوقيت السليم للقيام مبهمة التدقيق واملدة الزمنية الالزمة إلجنازها ،وسحديد املوعد النهائي لتقدمي
التقرير وختفيض وقت التدقيق مبا ال خيل من أدائه؛
ط .تسهيل مراجعة أعمال التدقيق من خالل مقارنتها باألهداف املسطرة.
 .2االشراف المالئم على المساعدين :تعترب عملية اختيار املساعدين واالشراف عليهم على حنو مالئم
من أهم املراحل يف مهمة التدقيق ،من خالل توزيع األدوار بني أعضاء فريق التدقيق وسحديد املهام املناسبة
لكل عضو حسب قدراته ومؤهالته حىت يستطيع القيام هبا بالشكل املطلوب ،وتوجيههم وتنسيق اجلهود
بينهم لتسهيل تبادل املعلومات بينهم ،وفحص املدقق لعملهم ومراجعته وتوثيقه بشكل مناسب ،ومتابعة
تقدمهم يف أداء املهام املوكلة إليهم ونقاط الضعف املوجودة يف أدائهم وتقدمي التوجيهات الالزمة إلهناء العمل
حسب ما هو خمطط له ،وسحسني املستوى املهين لديهم.
وختتلف طبيعة ومدى التوجيه واالشراف على أعضاء فريق التدقيق ومراجعة عملهم بناءً على العوامل
2
التالية:
أ .حجم املؤسسة وتعقيد هيكلها التنظيمي؛
ب .نطاق التدقيق وطبيعة املخاطر احملددة ودرجتها؛
ج .مؤهالت وخربات وقدرات أعضاء فريق التدقيق.
 .0فحص مدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية :ينبغي أن يقوم املدقق بالتحقق من مدى
التزام املؤسسة االستشفائية العمومية باملتطلبات القانونية والتنظيمية واللوائح والتعليمات املعمول هبا.
1

. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17.
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 .4فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية :يقصد بالرقابة الداخلية "اخلطة أو الطرق اليت تتبعها املؤسسة
حلماية أصوهلا أو إعطاء بيانات ومعلومات دقيقة يعتمد عليها ،وكذلك لتحسني الفاعلية التشغيلية وضمان
1
االلتزام بالقوانني واللوائح اإلدارية".
يعترب فهم املدقق لنظام الرقابة الداخلية نقطة البداية ملهمة التدقيق ،لذا يقوم بدراسة وسحديد مدى مالءمة
هذا النظام ونقاط القوة والضعف فيه ،وإذا ما كان قد صمم بشكل مالئم لبلوغ األهداف املسطرة ،واختبار
فعاليته كأساس لتحديد مدى الفحوص اليت ستكون جماال للتدقيق ،وسحديد مدى إمكانية االعتماد عليه
لضمان احلصول على معلومات موثوقة ،ألن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية حيدد كمية االختبارات
الالزمة ومدى العمق املطلوب يف فحص أدلة االثبات ،وإذا اتضح وجود اختالالت يف النظام يف جزء معني
من العمليات فإن ذلك قد يتطلب توسيع حجم العينة اليت ختضع للفحص.
ويهدف فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية إىل التحقق من مدى امتثال املؤسسة االستشفائية جلميع
االلتزامات القانونية والتنظيمية والسياسات واملعايري املنظمة لنشاط هذه املؤسسات ،وفحص اإلجراءات
اخلاصة بإمتام األعمال املختلفة لتحديد مدى دقتها وترابطها ،وللتأكد من كفاءة وفعالية العمليات ،وذلك
لضمان أن اخلدمات املقدمة ذات جودة وتقلل من املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا املرضى والعاملني على
حد سواء.
2
ميكن جتميع املعلومات حول نظام الرقابة الداخلية بالطرق التالية:
أ .املتابعة واالطالع ومالحظة اإلجراءات املوضوعة وطريقة عملها؛
ب .إجراء مقابالت مع العاملني باملؤسسة حمل التدقيق؛
ج .استخدام استبيان نظام الرقابة الداخلية ،والذي يتضمن أسئلة تتعلق مبختلف إجراءات الرقابة املستخدمة
لتحقيق أهداف النظام ،واالجابة اليت يتم احلصول عليها ميكن أن تكون بنعم أو ال ،ويف حالة ما إذا كانت
اإلجابات ب"نعم" هذا يعين أن اإلجراءات املتبعة ميكنها سحقيق األهداف املسطرة ،أما إذا كانت اإلجابات
ب"ال" فذلك يعترب كنقاط ضعف بالنظام؛
3
باإلضافة إىل استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية.
ويقوم املدقق بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل:
 -التحقق من أن النظام ملم باإلجراءات واألساليب اليت تستخدمها املؤسسة االستشفائية؛
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. Benoit pigé, op.cit, p132.

 .3أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .92
69

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
 الوقوف على مدى مالءمة ودقة اإلجراءات املعتمدة من خالل مقارنتها بالنموذج األمثل لتلك اإلجراءات،مع األخذ يف االعتبار الظروف احمليطة باملؤسسة االستشفائية حمل التدقيق؛
 سحديد الكيفية اليت يعمل هبا النظام فعال ،ألنه قد يكون سليما من الناحية النظرية ،ولكنه غري مطبق يف1
الواقع ،وتركيز االهتمام حنو نقاط الضعف املوجودة فيه؛
 التحقق من كفاءة النظام ،حيث يكون كفؤا إذا كان قادرا على كشف االختالالت ويساهم يف تصحيحها. .0الحصول على أدلة اإلثبات :البد على املدقق من التحلي باملوضوعية واالبتعاد إىل أقصى حد ممكن
عن األحكام الشخصية أثناء الفحص وخالل إعداد تقرير التدقيق ،وذلك من خالل احلصول على أدلة
االثبات والقرائن املناسبة والكافية كما ونوعا حول داللة وعدالة التقارير املالية وتقييمها.
وحسب جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل تعين أدلة اإلثبات" مجيع املعلومات اليت يستخدمها املدقق
2
للوصول إىل االستنتاجات اليت يبىن عليها رأي التدقيق.
واهدف أدلة االثبات إىل توفري األساس املالئم للكشف عن صحة وصدق العمليات املدققة ،وتساعد
املدقق يف توفري الدعم أو االثبات املطلوب لتحقيق أهداف مهمة التدقيق والقيام بعمله بفعالية ،وتساعده
على الوصول إىل نتائج موثوقة وواقعية وإبداء رأي فين حمايد ،والكشف عن االختالالت واالحنرافات املوجودة
يف البيانات املدققة وتقدمي التوصيات املناسبة ملعاجلة هذه االختالالت .وإذا مل تكن أدلة االثبات كافية
يستمر املدقق يف عملية مجعها أو قد ميتنع املدقق عن إبداء الرأي إذا تعذر عليه احلصول عليها .والبد للمدقق
األخذ يف االعتبار العالقة بني تكلفة احلصول على أدلة االثبات والفائدة املرجوة منها.
الفرع الثالث :معايير إعداد التقرير

البد على املدقق أثناء قيامه بإعداد تقرير التدقيق من احتام جمموعة من املعايري حىت حيقق اهلدف املرجو
من مهمة التدقيق ،وتتمثل هذه املعايري يف اآليت:
 .1إشارة التقرير إلى استخدام معايير التدقيق الحكومية :حسب هذا املعيار جيب أن يوضح املدقق
يف تقريره أن مهمة التدقيق قد متت وفقا ملعايري التدقيق احلكومية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما ،واليت
يعتمد عليها يف قياس صدق البيانات املدققة ،والتحقق من مدى قبول الطرق اليت تطبق هبا تلك املعايري.
 .2اإلشارة إلى تجانس تطبيق واستخدام المبادئ المحاسبية :ينبغي أن يشري املدقق يف تقريره إىل
مدى جتانس تطبيق واستخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها بني الفتة احلالية والفتة اليت سبقتها ،وجيب
أن يذكر حاالت عدم الثبات يف تطبيقها .ويهدف هذا املعيار إىل ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة ،ويقع
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على املدقق مسؤولية اإلشارة إىل أي تغيري طرأ على املبادئ احملاسبية وطرق تطبيقها وأثرها على القوائم املالية،
1
مما يوضح إذا ما كان ذلك يف صاحل األطراف املستخدمة للقوائم املالية من عدمه.
 .0اإلشارة إلى كفاية ومالءمة اإلفصاح في القوائم المالية :يتطلب هذا املعيار من املدقق أن
يتحقق من مدى مالءمة اإلفصاح كما تعرب عنه القوائم املالية ،والشفافية يف ومدى احتواء القوائم على بيانات
كافية  :كما يتعلق هذا املعيار بالعرض السليم للقوائم املالية وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة،
وإظهارها بالشكل الذي ميكن فهمه ،وتكون حمتويااها ظاهرة بشكل صريح وكامل وال سحمل أكثر من معىن
أو سحمل الشك يف معناها ،وتوضح مجيع املعلومات املتعلقة باألصول واخلصوم إلعطاء صورة صادقة عن
2
املركز املايل للمؤسسة ،حىت ميكن ملستخدمي القوائم املالية اختاذ قراراهم على أساس سليم.
 .4اإلفصاح عن رأي المدقق في القوائم المالية كوحدة واحدة :يعرب املدقق حسب هذا املعيار عن
رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل ،ويتحمل مسؤولية هذا الرأي أمام مستخدمي القوائم املالية واجلهة
الطالبة للتدقيق.
المطلب الثالث :مجاالت التدقيق في المؤسسات االستشفائية
يشمل التدقيق يف املؤسسات االستشفائية العديد من اجملاالت ،من بينها ما يلي:
الفرع األول :التدقيق البيئي

يعرف التدقيق البيئي حسب املفوضية األوروبية على أنه تقييم منهجي وموثق ومنتظم وموضوعي لألداء
البيئي ولنظام اإلدارة والعمليات باملؤسسة حمل التدقيق ،هبدف ضمان محاية البيئة3.ويقوم املدقق من خالل
هذا النوع من التدقيق مبا يلي:
 .7التحقق من مدى التزام املؤسسات االستشفائية بالقوانني والتنظيمات والقواعد املتعلقة بالبيئة؛
 .7التعرف على املواد والتجهيزات واملعدات املستخدمة اليت هلا تأثريات سلبية على البيئة؛
 .0التحقق من االمتثال ملتطلبات أنظمة اإلدارة البيئية ،يف حالة ما إذا كانت املؤسسة االستشفائية حاصلة
على شهادة ايزو  74337أو راغبة يف احلصول عليها؛
 .4فحص السياسات واإلجراءات اليت تطبقها املؤسسة االستشفائية يف جمال احملافظة على البيئة ومحايتها من
التلوث؛
 .5فحص تقارير األداء البيئي الصادرة عن املؤسسة؛

 .1خالد راغب اخلطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص .002
 .2نفس املرجع ،ص .007
. Angèle Renaud, L’audit environnemental : un dispositif de gestion à l’épreuve de logiques institutionnelles
hétérogènes, La revue finance contrôle stratégie, vol20, N° 03, France, 2017, p06.
3
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 .9تقييم إدارة النفايات االستشفائية ،من خالل التعرف على مصادرها وكميااها وأنواعها وكيفية نقلها وطرق
1
التخلص منها.
وبالتايل يوفر التدقيق البيئي إلدارة املؤسسة االستشفائية املؤشرات الالزمة حول أدائها البيئي ،ونتيجة
لذلك ميكنها تطبيق أفضل الوسائل العملية للحفاظ على البيئة من التأثريات الضارة الناجتة عن نشاطها،
وتسهيل إدارة ومراقبة املمارسات البيئية.
الفرع الثاني :التدقيق الجبائي

يعرف بأنه عملية اهدف إىل التحقق من صحة الرسوم الضريبية للمؤسسة ،وكذلك التعرف على املخاطر
2
اليت ميكن أن تتعرض هلا هذه املؤسسة بسبب عدم االمتثال للقواعد الضريبية.
ويعترب التدقيق اجلبائي كجزء من عمل حمافظ احلسابات عندما يتدخل يف إطار مهمة مراجعة احلسابات
السنوية ،واليت تعترب كأعمال ذات طبيعة حماسبية ،والضرائب ماهي إال عنصر سحدده نتيجة حماسبة السنة
املالية ،أين تقع على عاتق املدقق مسؤولية التحقق من أن االلتزامات الضريبية للمؤسسة حمل التدقيق قد مت
الوفاء هبا بشكل صحيح.
ونظرا لتعقيد القوانني اجلبائية يستعني حمافظ احلسابات يف الكثري من األحيان خببري جبائي يف إطار مهمة
خاصة للتدقيق اجلبائي لفحص املمارسات اجلبائية للمؤسسة ،وإعداد تشخيص للمخاطر اجلبائية وسحليلها
على أساس املعلومات احملاسبية واجلبائية والقانونية اليت مت مجعها.كما يقوم حمافظ احلسابات بالتحقق من أن
املعلومات اليت سحصل عليها من املراقبة اجلبائية صحيحة وتؤخذ يف االعتبار عند سحديد النتيجة اجلبائية للسنة
املالية3.وبالنسبة للمؤسسات االستشفائية يطبق هذا النوع من التدقيق فقط على تلك املؤسسات اليت اهدف
إىل سحقيق الربح.
الفرع الثالث :تدقيق الجودة

يعرف تدقيق اجلودة بأنه "جتميع للمعلومات املرتبطة بنظام اجلودة وتقييمها هبدف التعرف على حاالت
4
عدم االلتزام يف النظام ،حىت يتسىن اقتاح وتنفيذ وتقييم التحسينات املالئمة واختاذ االجراءات املصححة".
5
ويسعى تدقيق اجلودة باملؤسسات االستشفائية إىل سحقيق جمموعة من األهداف ،من بينها ما يلي:

 . 1عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شحاتة ،معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين ،دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،9004 ،ص ص.344-349
. Marie Hélene, Pinard Fabro, Audit fiscal, edition francis lefebvre, paris, France, 2008, p13.
. Ibid.
 .4حممد العدناين ،مدخل مقتح لتدقيق اجلودة ()ISOكأحد أنواع الفحص ألغراض خاصة ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،04العدد  ،32العراق،9007 ،

2
3

ص .997
 .5يوسف حجم الطائي وآخرون ،نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،9002 ،ص ص-970
.979
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.7سحديد نقاط القوة والضعف يف عمليات مراقبة وضمان اجلودة ،مما يساهم يف سحسني هذه العمليات وبناء
نظام جودة أفضل لصاحل املؤسسة االستشفائية؛
.7جتنب اآلثار السلبية لعدم االمتثال ملعايري اجلودة ،مثل الغرامات واملتابعات القضائية؛
 .0إبالغ اإلدارة العليا للمؤسسة االستشفائية مبستوى جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها مصاحلها ،مما
يساعدها على اختاذ االجراءات املناسبة للتحسني املستمر هلذه اخلدمات؛
.4يساهم التدقيق يف سحسني معرفة املسريين بالشروط واجلوانب املتعلقة باجلودة؛
.5التأكد من تقدمي املؤسسة االستشفائية حمل التدقيق خلدمات صحية ذات جودة ،ومدى مطابقة هذه
اخلدمات ملعايري ومواصفات اجلودة املعمول هبا.
الفرع الرابع :تدقيق نظم المعلومات

يعرف تدقيق نظم املعلومات بأنه فحص رمسي ومستقل وموضوعي لنظم املعلومات يف املؤسسة ،لتحديد
ما إذا كانت عمليات مجع املعلومات ومعاجلتها وختزينها وتوزيعها واستخدامها مطابقة للتوجيهات واالجراءات
املعمول هبا ،باإلضافة إىل املساعدة على محاية األصول اخلاصة بنظم املعلومات وضمان عملها بكفاءة وفعالية
1
لتحقيق أهداف املؤسسة.
ويهدف هذا النوع من التدقيق إىل فحص نظم املعلومات اليت تستخدمها املؤسسة االستشفائية وأساليب
عملها ومدى مطابقتها الحتياجات العمل ،وقياس تأثريها على أداء املؤسسة وسحديد صعوبات تطبيقها،
وكذلك سحديد وتقييم املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا هذه النظم كالقرصنة ،والتأكد من اختاذ االجراءات
املناسبة ملواجهتها .باإلضافة إىل سحقق املدقق من حاجة املؤسسة االستشفائية القتناء وسحديث أجهزة وبرجميات
اإلعالم اآليل ،ومدى كفاية أساليب الرقابة على إدارة البيانات وامللفات االلكتونية.
الفرع السادس :التدقيق االجتماعي

يعرف التدقيق االجتماعي على أنه عملية موضوعية ومستقلة واستقرائية ،يتم من خالهلا مالحظة الواقع
االجتماعي للمؤسسة وتقييمه وسحليله على أساس معايري الكفاءة واألداء ،وكذلك وفق اللوائح الداخلية
2
واخلارجية املعمول هبا ،هبدف تصحيح نقاط ضعفه وإزالة عوامل اخلطر االجتماعية.
ويهدف التدقيق االجتماعي يف جممله إىل تقييم األنشطة اليت هلا تأثري اجتماعي يف املؤسسة االستشفائية،
وسحديد الفجوات واالختالالت االجتماعية ،من خالل مقارنة النتائج مع مرجعيات حمددة متعلقة بعمل
املؤسسة ،واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها.

. Angel. R. Otero, Information technology control and audit, Taylor & Francis Group, 5th edition, USA, 2018,
p11.
2
. Ioana Iuliana Grigorescu, Camelia Daniela Haţegan, The development of the social audit concept in Romania,
Audit financiar journal, Vol XIV, N° 10, Romania, 2016, p1103.
1
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ويعترب التدقيق االجتماعي كنهج يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،أين يقوم املدقق بتسليط الضوء
ليس فقط على أسباب املخاطر املهنية ،وإمنا أيضا النتائج اليت قد تنشأ إذا مل يتم معاجلة هذه املخاطر.
وبالتايل التدقيق االجتماعي الذي يهتم بالصحة والسالمة املهنية سيسمح بالتعرف على نقاط الضعف يف
نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،واقتاح التحسينات املناسبة له .فمن خالل التحليالت والتقديرات
والتوصيات اليت يقدمها املدقق ،يساعد اإلدارة على اختاذ القرارات واإلجراءات الالزمة اليت تغطي اجملال
االجتماعي للمؤسسة ،وميكنها من التحكم يف املخاطر املهنية.
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المبحث الثالث :تدقيق الصحة والسالمة المهنية
يعترب تدقيق الصحة والسالمة املهنية كنوع من أنواع التدقيق االجتماعي وكأسلوب علمي حديث يساعد
على سحديد املخاطر اليت ميكن أن تصيب العاملني يف أماكن عملهم ،وتقييمها وتقدمي التوصيات الالزمة
للوقاية منها أو عالجها يف حالة حدوثها .وهناك ثالث مستويات لتدقيق الصحة والسالمة املهنية تتمثل يف،
تدقيق املطابقة ،تدقيق الفعالية ،التدقيق االستاتيجي ،يتم إجراؤها وفق منهجية منظمة حىت ميكن سحقيق
األهداف املرجوة منها ،ومساعدة اإلدارة على اختاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب.
المطلب األول :مفهوم تدقيق الصحة والسالمة المهنية
حيتل تدقيق الصحة والسالمة املهنية مكانة مهمة لدى املؤسسات ملا له من أمهية يف توفري بيئة عمل
صحية وسليمة للعاملني هبا ،وما لذلك من انعكاسات إجيابية على إنتاجيتها وعلى أداء العاملني ،كما
يساعدها على سحقيق جمموعة من األهداف.
الفرع األول :تعريف تدقيق الصحة والسالمة المهنية

هناك عدة تعاريف أعطيت لتدقيق الصحة والسالمة املهنية ،من بينها ما يلي:
يقصد بتدقيق الصحة والسالمة املهنية مجع معلومات حول نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وتقييمها،
1
للتحقق من كفاءته وفعاليته وموثوقيته ،واقتاح إدخال سحسينات على النظام يف حالة ما إذا كانت به نقائص.
ويعرف تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أنه أداة تستخدم لتحليل الفجوات من أجل تسليط الضوء
2
على جماالت الصحة والسالمة املهنية اليت سحتاج إىل سحسني واالستجابة ملتطلبااها.
كما يعرف بأنه املراقبة العملية اليت يقوم هبا شخص أو فريق خمتص وكفؤ ومستقل لتحديد ما إذا كان نظام
إدارة الصحة والسالمة املهنية وعناصره مطبقة كما جيب ،وإذا كانت مناسبة وفعالة حلماية صحة وسالمة
3
العاملني ومتنع اإلصابات يف مكان العمل ،كما أهنا توفر الوسائل لقياس فعالية النظام يف الوقت املناسب.
وعرف أيضا على أنه عملية مراقبة لتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية ،من خالل إخضاع كل جمال من
4
جماالت النشاط لفحص منهجي ومنظم ،بغرض تقليل اخلسائر وتقدمي تقييم كمي لألداء.
وعرف تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أنه عملية منهجية ومستقلة وموثقة ،للحصول على أدلة حول
5
تنفيذ نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وتقييمها مبوضوعية لتحديد مدى استيفاء املعايري املرجعية.
1

. Occupational Safety and Health Council, independent safety audit scheme, Housing authority safety auditing
system —Version 1.6-, Hong Kong, 2019, p11.
2
. Norme nationale du Canada, CAN/CSA-Z1003-13/BNQ 9700-803/2013, Santé et sécurité psychologiques en
milieu de travail — Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise en œuvre par étapes, p01 .
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Sample_Audit_Tool_French.pdf, consulté le 29 mai 2019.
3
. Organisation internationale du travail, système de gestion de la sécurité et de la santé au travail : un outil pour
une amélioration continue, journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 28 avril 2011, p09.
4
. The Institution of engineering and technology, Glossary of safety terminology, United Kingdom, 2017, p07.
5
. Nidhi Vyas, Kiran Soni, Audit management system of occupational health and safety in mining, An international
peer reviewed & referred scholarly research journal for interdisciplinary studies, Vol 4, N° 29, 2017, p 4351.
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وبالتايل ميكن تعريف تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأنه عملية منظمة ومستقلة لفحص وتقييم نظام
إدارة الصحة والسالمة املهنية الذي تعتمده املؤسسة يف إطار سحقيق منهجي ،واقتاح التحسينات املناسبة
وتقدمي احللول اليت تسمح للمؤسسة باختاذ اإلجراءات الالزمة حول كيفية تطوير وتنفيذ هذا النظام بطريقة
كفؤة وفعالة.
حيدد تدقيق الصحة والسالمة املهنية نقاط القوة والضعف يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية يف
جماالت مثل ،السياسة املعتمدة ،قدرة املؤسسة على إدارة املخاطر املهنية ،التدريب ،...،وتقييم مدى مطابقتها
للوائح التشريعية والتنظيمية واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات املعمول هبا.
الفرع الثاني :أهداف تدقيق الصحة والسالمة المهنية

يسعى تدقيق الصحة والسالمة املهنية لتحقيق جمموعة من األهداف من بينها ما يلي:
 .7سحديد ما إذا كانت األدوار واملسؤوليات واضحة يف إدارة الصحة والسالمة املهنية؛
 .7سحديد األسباب اجلذرية للحوادث واألمراض املهنية وعالجها؛
 .0جتنب أو تقليل تأثري أي خماطر مهنية حمتملة ميكن أن تصيب العاملني (عمل وقائي)؛
 .4جتنب تكرار أي خماطر مهنية حدثت يف املؤسسة (إجراء تصحيحي)؛
 .5اقتاح تدابري تصحيحية من أجل التحسني املستمر إلدارة الصحة والسالمة املهنية؛
باإلضافة إىل:
2
 .7سحديد ما إذا كانت خمتلف عناصر إدارة الصحة والسالمة املهنية مطبقة؛
3
 .7تقييم مدى كفاءة وفعالية إدارة الصحة والسالمة املهنية ،والتدابري والضوابط املوضوعة لدعم تنفيذها؛
 .0التحقق من مدى امتثال إدارة الصحة والسالمة املهنية للقواعد التشريعية والتنظيمية والتعليمات واملعايري
4
املعمول هبا؛
1

الفرع الثالث :أهمية تدقيق الصحة والسالمة المهنية

تعترب محاية العاملني من املخاطر املهنية من أهم عوامل جناح املؤسسة ،وذلك من خالل اعتماد برامج
للصحة والسالمة املهنية اهدف خللق واحلفاظ على بيئة عمل صحية وسليمة ،لكن عدم االهتمام بالصحة
والسالمة املهنية بطريقة متكاملة ومنسقة ميكن أن يؤدي إىل عدم الكفاءة يف مجيع أنشطة املؤسسة ،باإلضافة
1

. Liers Claire, Gabbai Philippe, Système de management de la sécurité et de la santé au travail, master prévention
des risques et nuisances technologiques, université de Meditérranéeaix-Marseille II, 2009, p58-61.
2
. Union des industries chimiques, Manuel d’amélioration sécurité des entreprises, 2009, p15.
3
. Ministère de Pêches et Océans, Audit de la santé et de la sécurité au travail -Projet 6B289-, Rapport d’audit
interne, Gouvernement de Canada, 7 décembre 2017 : http://www.dfo-mpo.gc.ca/ae-ve/audits-verifications/1718/6B289-sante-securite-travail-fra.html, consulté le 11/09/2019.
4
. Natural Resources ministry, Audit of occupational health and safety (AU1609), Reports 2016, Govenment of Canada,
https://www.nrcan.gc.ca/audit/reports/2016/18862?_ga=2.206745361.366724160.1568050961-857901811.1567878461
consulté le 09/09/2019.
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إىل ذلك ،قد يؤدي االفتقار للمراقبة واإلبالغ من خالل عملية التدقيق إىل احلد من قدرة اإلدارة على سحديد
االختالالت واالحنرافات املوجودة يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية الذي تعتمده وتقييم املخاطر املهنية
ومراقبتها باستمرار ،وهو األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل مشكالت عدم االمتثال داخل املؤسسة وتعرض
العاملني ألمراض أو حوادث مهنية.
كما تربز أمهية تدقيق الصحة والسالمة املهنية من خالل القيمة املضافة اليت يقدمها ملختلف األطراف
ذات املصلحة ،بتوفري املعلومات والتقارير اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة ،واملساعدة على سحقيق
األهداف واستخدام أفضل املمارسات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية والتحسني املستمر هلا.
المطلب الثاني :مستويات تدقيق الصحة والسالمة المهنية
يشمل تدخل تدقيق الصحة والسالمة املهنية مجيع األماكن اليت يتواجد فيها العاملون ،ويف هذا اإلطار
ميكن التمييز بني ثالثة مستويات لتدقيق الصحة والسالمة املهنية ،وهي:
الفرع األول :تدقيق المطابقة

يقصد بتدقيق املطابقة فحص القرارات اإلدارية املتعلقة بالتنظيم والتخطيط واإلدارة وإعداد التقارير ومراقبة
امليزانية واملوارد واألنشطة األخرى للمؤسسة حمل التدقيق ،للتحقق من مدى احتامها وتطبيقها للمتطلبات
املنصوص عليها ضمن االجراءات والقواعد الداخلية وكذلك القوانني واالتفاقيات اخلارجية اليت تنظم عمل
1
هذه املؤسسة.
يسعى تدقيق املطابقة للصحة والسالمة املهنية إىل التأكد من أن القوانني والتنظيمات واإلجراءات املعمول
هبا اليت تؤطر الصحة والسالمة املهنية تطبق بالشكل الصحيح ،أي يقوم املدقق مبقارنة ما هو موجود يف الواقع
مع القواعد الواجب اتباعها من طرف املؤسسة حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.
ويلعب تدقيق املطابقة دورا مهما يف ضمان الشفافية من خالل تقدمي معلومات موثوقة حول مدى
احتام املؤسسة ملعايري وقواعد الصحة والسالمة املهنية الواجب اتباعها ،مما يساعد على بناء الثقة لدى
أصحاب املصلحة اجتاه املؤسسة ،ويساهم يف املساءلة عن طريق الكشف عن االحنرافات عن التشريعات
والقواعد املعمول هبا .وبناءً على تقرير املدقق والتوصيات اليت يقدمها ميكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف
الوقت املناسب ،وميكن حماسبة األفراد الذين تثبت مسؤوليتهم يف عدم محاية العاملني من املخاطر املهنية.
كما يعزز هذا املستوى من التدقيق احلكم الراشد من خالل سحديد التجاوزات واملخالفات اليت ترتكبها
املؤسسة ،والتقليل من اخلروقات وسحقيق األهداف بطريقة مشروعة واستخدام أفضل ممارسات للصحة
والسالمة املهنية.
. Yuliia Slobodianyk et al, Compliance auditing in public administration: Ukrainian perspectives, Baltic journal
of economic studies, Vol 4, N° 5, Latvia, 2018, p322.
1
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الفرع الثاني :تدقيق الفعالية

يعترب نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية فعال إذا كانت النتائج املتوصل إليها تتطابق مع األهداف
احملددة ،ويكون كفؤ إذا كان قادرا على سحقيق النتائج بأقل تكلفة والوصول إىل النجاعة اليت تعين التوصل إىل
أحسن النتائج ،وهنا جيب أن سحدد نتائج التدقيق االحنرافات والفجوة بني األهداف املسطرة والنتائج احملققة،
وكذلك التحقق من الكفاءة بني النتائج اليت مت احلصول عليها واملوارد املستخدمة.
وتتعلق مهام تدقيق الفعالية للصحة والسالمة املهنية باملمارسات ،من حيث ظروف العمل املادية والنفسية
واالجتماعية واجلوانب التنظيمية للعمل ،وقدراها على محاية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية ،وهل
حققت هذه املمارسات األهداف املرجوة منها؟ ويف أي مستوى؟ وما هي اآلثار الناجتة عنها؟
ويعمل تدقيق الفعالية على سحسني إدارة الصحة والسالمة املهنية من خالل تقييم ثالثة مستويات ،هي:
 .7اتساق املمارسات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية مع مجيع جوانب التسيري االجتماعي كظروف العمل
والتوظيف؛
 .7قدرة إجراءات الصحة والسالمة املهنية على سحقيق النتائج املتوقعة؛
 .0كفاءة اإلجراءات ،أي نسبة تكلفة تنفيذها إىل النتائج احملققة ،حيث يدرس املدقق إمكانيات ختفيض
التكاليف واقتاح التحسينات اليت تسهل سحقيق األهداف.
الفرع الثالث :التدقيق االستراتيجي

خيتص التدقيق االستاتيجي بفحص سياسة وبرامج الصحة والسالمة املهنية متوسطة وطويلة املدى يف
خمتلف مراحلها ،بداية من التخطيط مرورا بالتنفيذ وصوال إىل الرقابة .كما يركز على تقييم العناصر الرئيسية
اليت تؤثر على السلوك والقرارات االستاتيجية وسحديد أوجه القصور فيها ومعاجلتها يف الوقت املناسب ،للحد
أو التقليل من املخاطر االستاتيجية ،مما يساعد املؤسسة على سحقيق أهدافها الكلية.
ويقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية يف املستوى االستاتيجي بالتحقق ما إذا كانت استاتيجية الصحة
والسالمة املهنية تندرج ضمن استاتيجية إدارة املوارد البشرية ،وإذا كانت تتماشى مع االستاتيجية الكلية
للمؤسسة.
1
باإلضافة إىل:
 .7تقييم قدرة استاتيجية الصحة والسالمة املهنية على املسامهة يف سحقيق األهداف الكلية للمؤسسة؛
 .7التحقق ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على الوسائل املادية واملالية املناسبة والكافية لتطبيق استاتيجية الصحة
والسالمة املهنية؛
 .0التأكد من أن املؤسسة لديها الكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ هذه االستاتيجية؛
1

. Jacques Renard, Sophie Nussbaumer, Audit interne et contrôle de gestion, pour une meilleure collaboration,
édition d’organisation groupe Eyrolles, 2011, pp 84-85.
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 .4التأكد من أن املؤسسة لديها الوسائل املناسبة لتقييم مدى سحقيق أهداف هذه االستاتيجية؛
 .5التحقق من أن هناك تناسق بني استاتيجية الصحة والسالمة املهنية وبني باقي االستاتيجيات املطبقة يف
خمتلف األنشطة باملؤسسة.
المطلب الثالث :منهجية تدقيق الصحة والسالمة المهنية
جيب على املدقق اعتماد منهجية متكنه من سحقيق األهداف املرجوة من مهمة تدقيق الصحة والسالمة
املهنية بكفاءة وفعالية ،وذلك باتباع جمموعة من اخلطوات ،من خالل التحضري لعملية التدقيق وتوفري الظروف
املالئمة لتنفيذها ،من أجل التوصل إىل نتائج موضوعية يقدمها املدقق ضمن تقرير يبلغه إىل اجلهات الطالبة
للتدقيق ،كما يقدم ضمنه التوصيات اليت تساعد على سحسني إدارة الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل
التدقيق ،وميكن تلخيص منهجية تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف اخلطوات التالية:
الفرع األول :مرحلة التحضير

متثل هذه املرحلة عملية إحصاء العناصر املساعدة واملعرقلة ملهمة التدقيق ،وسحديد العمليات اليت سوف
تغطيها هذه املهمة واملواقع اليت سيتم زياراها والفتة املناسبة للقيام هبا .هذه التحضريات تسهل على املدقق
أداء عمله بشكل صحيح وسليم ،من خالل مجع أكرب قدر من املعلومات العامة عن املؤسسة حمل التدقيق،
مبا يسمح له رسم اإلطار الشامل ملهمة التدقيق وسحديد أهدافها وسحديد املعايري الواجب استعماهلا لقياس
االحنرافات وتقليل الوقت واجلهد.
1
ويف هذا اإلطار على املدقق سحديد النقاط التالية:
 قائمة جبميع أنشطة املؤسسة حمل التدقيق؛ موقع املؤسسة؛ الفتة واجلدول الزمين إلجراء تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛ الوثائق املرجعية املعتمدة يف عملية التدقيق.باإلضافة إىل:
 عنوان مهمة التدقيق والنطاق املراد تغطيته؛ سحديد نوع التدقيق وأهدافه؛ ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ خطة التدقيق.وأهم اخلطوات اليت يتم اتباعها يف مرحلة التحضري هي:

. Union des industries chimiques, op.cit, p16.
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 .1االتفاق حول مهمة التدقيق :يتم االتفاق بني املدقق واجلهة الطالبة للتدقيق مبوجب عقد مكتوب
مربم بينهما ،يوثق ويؤكد على قبول التكليف وحيدد مسؤوليات املدقق ،وذلك من أجل جتنب سوء الفهم بني
الطرفني فيما يتعلق مبهمة التدقيق1.ومن أهم النقاط اليت يتضمنها هذا االتفاق ما يلي:
أ .مناقشة شروط املهمة؛
ب .سحديد األهداف العامة وكذلك األهداف التفصيلية املطلوب سحقيقها؛
ج .سحديد نطاق التدقيق والعمليات اليت سوف يشملها؛
د .سحديد مسؤوليات املدقق؛
ه .االتفاق على االمكانيات املخصصة للقيام مبهمة التدقيق؛
و .توقيت إجراء التدقيق واجلدول الزمين لكل خطوة ،وذلك حسب طبيعة العمليات اليت سيتم تدقيقها؛
ز .شكل التقارير اليت سيقدمها املدقق بعد االنتهاء من عمله.
بعد إبرام االتفاق تقوم اجلهة الطالبة للتدقيق بتكليف املدقق من خالل األمر باملهمة بالنسبة للمدقق
الداخلي أو رسالة املهمة بالنسبة للمدقق اخلارجي.
 .2التعرف على المؤسسة محل التدقيق :جيب على املدقق أن حيصل على معلومات كافية أو حيدث
معرفته باملؤسسة حمل التدقيق وطبيعة عملها وبيئتها ،ليتمكن من سحديد وفهم املخاطر املهنية اليت قد يكون
هلا تأثري على صحة وسالمة العاملني هبا وتقييمها ،وحيدد هذا الفهم إطارا مرجعيا للتخطيط لعملية التدقيق،
حيث يقوم املدقق يف هذه املرحلة مبا يلي:
أ .مجع معلومات عامة حول املؤسسة ،كتحديد موقعها اجلغرايف ،تاريخ إنشائها ،عدد عماهلا ،هيكلها
التنظيمي ،حجمها ،اإلطار القانوين الذي ينظمها ،األطراف اليت تتعامل معها .كما يعترب التعرف على قطاع
النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة ذو أمهية يف عملية تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،ألن هناك قطاعات
بطبيعتها يتعرض فيها العاملون إىل خماطر مهنية أكثر من غريها ،مثل املؤسسات االستشفائية؛
ب .التعرف على البيئة املادية للمؤسسة ،واليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة العاملني؛
ج .التعرف على اخلصائص االقتصادية واملالية ،كاالطالع على امليزانية املخصصة إلدارة الصحة والسالمة
املهنية؛
د .التعرف على نوع املنتوج الذي تقدمه املؤسسة ،لتحديد مستوى خطورته على العاملني؛
ه .االطالع على استاتيجية الصحة والسالمة املهنية اليت تعتمدها املؤسسة؛
و .االستفسار ما إذا كانت املؤسسة تطبق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية .ISO 45337
 .1أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .924
770
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 .0تحديد المخاطر المهنية :يقوم املدقق بتحديد املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون حسب
درجتها ونوعها وأولويتها يف التشخيص وفهم طبيعتها ،مما يساعد املدقق على سحديد مدى إجراءات التدقيق
للحصول على األدلة املناسبة والكافية ،فكلما زادت درجة املخاطر زاد مدى اإلجراءات ويوسع نطاق التدقيق
من أجل الوقوف على األسباب اجلذرية.
الفرع الثاني :مرحلة التنفيذ

وهي مرحلة التطبيق الفعلي لقواعد وإجراءات التدقيق ،والتحقق من تبين املؤسسة لنظام إدارة الصحة
والسالمة املهنية ،ومجع املعلومات واألدلة الكافية لدعم النتائج اليت سيتوصل إليها املدقق ،وتسليط الضوء
على أي اختالالت مقارنة باملرجعيات املعتمدة .وتشمل مرحلة التنفيذ مايلي:
 .1االجتماع االفتتاحي:

تلتقي يف هذا االجتماع كل األطراف املعنية مبهمة التدقيق ،حيث يعرض فيه فريق التدقيق برنامج العمل
لتدقيق الصحة والسالمة املهنية1.وجيب أن يتناول االجتماع االفتتاحي ما يلي:
أ .سحديد نطاق تدقيق الصحة والسالمة املهنية وكيفية إجرائه ،من خالل عرض األنشطة والعمليات اليت
سوف تشملها هذه املهمة؛
ب .سحديد العاملني الذين سيتم مقابلتهم ومواعيد اللقاءات؛
ج .عرض اجلدول الزمين لتنفيذ مهمة التدقيق؛
د .التذكري باألهداف املرجوة من مهمة التدقيق؛
ه .سحديد املوارد واإلمكانيات الالزمة لعمل أعضاء فريق التدقيق ،من نقل ومكاتب وأجهزة ومبيت وإطعام
ووسائل الوقاية الشخصية...؛
و .سحديد اجلدول الزمين إلعداد وتقدمي مسودة التدقيق والتقرير النهائي ،وكيفية سحرير التقرير واجلهات اليت
يرسل إليها وكيفية متابعة تنفيذ التوصيات.
 .2برنامج التدقيق :يعرف بأنه" خطة مرسومة بناءً على النتائج اليت توصل إليها املدقق بعد دراسته وتقييمه
لنظام الرقابة الداخلية ،وذلك هبدف تدقيق البيانات"2.ويسعى هذا الربنامج إىل سحقيق عدة أهداف ،أمهها
3
ما يلي:
أ .حصر ما جيب القيام به من مهام وجتميع وتبويب املعلومات؛
ب .يعترب كتعليمات فنية تفصيلية صادرة من املدقق ملساعديه ووسيلة إلرشادهم؛
ج .يسمح بتبادل املعلومات بني أعضاء فريق التدقيق واملدقق املشرف عليهم؛
. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17.

1

 .2أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .979
 .3نفس املرجع ،ص .972
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د .يعترب كأداة للكشف عن االحنرافات عن االلتزام باجلدول الزمين احملدد ملهمة التدقيق ،واختاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة للتقيد به.
جيب أن خيضع برنامج التدقيق للتقييم املستمر ،وإجراء تغيريات فيه ختدم أهداف التدقيق ،ويسري الفحص
يف إطار هذا الربنامج وما جيري عليه من تعديالت ،من خالل تغيري اإلجراءات والكيفية اليت تتم هبا مهمة
التدقيق أو تغيري توقيت القيام هبا أو تغيري العناصر اليت ختضع للفحص.
1
وعلى املدقق أن يراعي عند تصميم برنامج التدقيق االعتبارات التالية:
 إعداد الربنامج يف حدود نطاق الفحص احملدد؛ سحديد مستوى االختبار وفقاً لنتائج فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ سحديد األهداف التفصيلية للخطوات اليت يشملها الربنامج؛ جتميع أكرب قدر من أدلة االثبات. .0العمل الميداني :يشرع املدقق يف العمل امليداين جبمع املعلومات اليت ختدم عملية التدقيق ويقوم بتحليلها
حىت يتمكن من التوصل لنتائج عادلة وموثوقة.
أ .مرحلة جمع المعلومات :يف هذا اإلطار يقصد باملعلومات احلقائق أو املعرفة املقدمة أو املستفادة ،سواء
كانت ضمنية أو صرحية ،يتم مجعها أثناء عملية التدقيق ،وتكون ذات الصلة بنطاق التدقيق وباألهداف
2
واملعايري املعتمدة.
وللوصول إىل نتيجة فعالة يف مجع املعلومات جيب على املدقق التكيز على النقاط التالية:
 املعلومات املطلوبة اليت حيتاجها ألداء مهمته؛ سحديد مصدر املعلومات؛ سحديد من سيقوم جبمعها؛ طريقة مجع املعلومات؛ الوقت الذي تستغرقه عملية مجع املعلومات؛ املوارد اليت سحتاجها مهمة التدقيق للحصول على املعلومات (املوارد البشرية ،اإلمكانيات املادية ،الدعم.)...يستخدم املدقق عدة أساليب وطرق للحصول على األدلة والقرائن الكافية كما ونوعا ،ويتم اختيار كل
طريقة حسب طبيعة املعلومات اليت حيتاجها وحسب األهداف اليت يسعى إىل سحقيقها ،ومن بني هذه الطرق
3
ما يلي:
 .1أمحد حلمي مجعة ،مرجع سبق ذكره ،9002 ،ص .970
. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17.
. Ibid.
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 المقابلة :تعترب املقابلة من بني األدوات املستخدمة يف مجع املعلومات حول ظروف العمل ومدى تطبيقمعايري الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق ،ومن أجل احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات
ميكن طرح األسئلة عدة مرات وبطرق خمتلفة أو على أفراد خمتلفني (عامل ،املشرف ،مسري ،)... ،والبد من
إجرائها مع األفراد املناسبني حىت ميكن توفري الكثري من الوقت واجلهد والتكاليف.
1
ولكي يتم استخدام هذه األداة بفعالية ،البد من اآليت:
 سحديد أهداف املقابلة واختيار أحسن األساليب إلجرائها؛ توجيه األسئلة يف إطار اختصاصات كل عامل؛ طرح األسئلة بطريقة منهجية؛ سحضري الظروف املالئمة إلجراء املقابلة؛كتابة وتوثيق األجوبة. االستبيان :يستخدم االستبيان كأداة جلمع املعلومات من خالل طرح جمموعة من األسئلة املكتوبة علىاملستجوبني ،للحصول على معلومات حول الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق ،وميكن أن ختص
أسئلة استبيان تدقيق الصحة والسالمة املهنية اجلوانب التالية:
 أسئلة عامة مثل ،سن املستجوب ،الوظيفة اليت يشغلها ،مستواه التعليمي؛ استخدام معدات الوقاية الشخصية؛ توفر شروط النظافة باملؤسسة؛ فحص املعدات والتجهيزات اليت يستخدمها العاملون يف عملهم؛ املواد املستخدمة يف العمل؛ العوامل التنظيمية للعمل؛ بيئة العمل املادية (الضوضاء ،التهوية ،درجة احلرارة ،التلوث ،اإلضاءة)...؛ تقدمي الرعاية االجتماعية للعاملني؛ حصول العاملني على الرعايةالطبية البدنية النفسية املناسبة لطبيعة عملهم؛ اإلجراءات األمنية املعتمدة حلماية العاملني من العنف.ميكن أن يوزع املدقق االستبيان على مجيع أفراد جمتمع الدراسة إذا كان عددهم قليل ،أما إذا كانت
املؤسسة تتكون من عدد كبري من العاملني ميكن أن يلجأ إىل االعتماد على دراسة عينة من اجملتمع املبحوث.
 الزيارات الميدانية :ميكن للمدقق الوقوف على واقع الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل التدقيقمن خالل القيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل ،للتحقق من مالءمة ظروف العمل والتأكد من تطبيق إدارة
 .1كرمية على جوهر وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.027-020
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الصحة والسالمة املهنية وفعاليتها ،والتعرف على املخاطر املهنية اليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة
العاملني .ومن املهم طرح أسئلة طوال عملية تفتيش ،وإذا مت اكتشاف نقائص واختالالت جيب على املدقق
التحقيق بشكل أعمق لتحديد األسباب احلقيقية للمشكل.
 فحص المستندات والسجالت :يقوم املدقق بفحص السجالت والوثائق واملستندات الورقية أوااللكتونية الداخلية واخلارجية للمؤسسة حمل التدقيق اليت ختدم عملية التدقيق ،مثل ،سجل األمراض واحلوادث
املهنية ،سجل الفحوصات الطبية اليت جتريها املؤسسة للعاملني هبا ،قراءة تقارير التحقيقات اخلاصة باحلوادث
1
املهنية ،شكاوى العاملني حول ظروف العمل.
ب .تحليل المعلومات :يقوم املدقق يف هذه املرحلة بتحليل املعلومات اليت مجعها وتقييم أدلة االثبات
اليت حصل عليها ،كما يقيم نتائج تطبيق إدارة الصحة والسالمة من خالل مقارنتها باملعايري املرجعية ،من
أجل سحديد االحنرافات املوجودة واألحداث غري املرغوب فيها ،ومدى تأثريها على صحة وسالمة العاملني
باملؤسسة حمل التدقيق ،وفحص هذه االحنرافات لتحديد األسباب احلقيقية هلا وتشخيصها والبحث عن
احللول املمكنة هلا.
الفرع الثالث :مرحلة تقديم النتائج والتوصيات

بعد االنتهاء من مهمة التدقيق يقوم املدقق بإعداد تقرير مكتوب يتضمن خطوات عمله والعناصر الرئيسية
واملهمة لعملية التدقيق ،ويعرض العراقيل اليت واجهها أثناء أدائه ملهامه ،ويكون مضمونه متطابق مع نتائج
العمل املنجز .وجيب أن يتمتع املدقق بكامل احلرية يف سحديد حمتويات تقريره ،سواء فيما يتعلق بعرض احلقائق
أو يف إبداء رأيه دون تأثري من أطراف أخرى يف حماولة منها لتغيري احلقائق ،وجيب أن يستند إىل أدلة مفصلة
وموثوقة إلبداء رأي فين وحمايد.
ويعترب تقرير التدقيق كأداة اتصال بني املدقق واجلهات املستخدمة لنتائج التدقيق ،حيث يعرض من خالله
النتائج اليت توصل إليها ،باإلشارة إىل مدى تطابق البيانات اليت مجعها مع املعايري املعمول هبا ،وإظهار العوامل
اليت ميكن أن تلحق ضررا بصحة وسالمة العاملني وتشخيصها ،كما يعرض املدقق نقاط القوة يف نظام إدارة
الصحة والسالمة املهنية وجوانب الضعف واالختالالت اليت مت كشفها فيه إن وجدت ،وسحديد أسباهبا.
ويقوم املدقق بإرسال التقرير وايصال املعلومات بشكل صادق وموضوعي وواضح وكامل ويف الوقت املناسب
إىل اجلهة الطالبة للتدقيق ،ويقدم هلا التوصيات الالزمة على ضوء املعلومات اليت حصل عليها حىت يتسىن هلا
ولألطراف ذات املصلحة اختاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية املناسبة ،بغرض معاجلة النقائص وسحسني
2
األداء ومحاية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.
1

. The HSE Risk Committee, op.cit, p02.
. Nidhi Vyas, Kiran Soni, op.cit, p 4356.
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وختتلف آراء املدقق حسب الوضعية اليت يتواجد فيها أثناء مهمة التدقيق ،وميكن تلخيص أنواع هذه
1
اآلراء فيما يلي:
 .1إبداء الرأي بدون تحفظ :هذا الشكل يكون يف حالة ما إذا كان النشاط أو العملية اليت قام املدقق
بفحصها يف مستوى جيد من االنتظامية والصحة ،وحيصل من خالهلا على القرائن واألدلة الكافية إلبداء
الرأي.
 .2إبداء الرأي بتحفظ :يف هذا النوع من التقارير يصادق املدقق على املعلومات املدققة ،لكن مع ذكر
بعض التحفظات ،وتقدمي تفسري واضح ومقبول هلذه التحفظات مبين على أسباب موضوعية وحقيقية.
 .0رفض إبداء الرأي :يف هذه احلالة يرفض املدقق املصادقة على املعلومات بسبب وجود أخطاء وجتاوزات
جسيمة ،أو يف حالة استنتاجه بأن املؤسسة حمل التدقيق قدمت له معلومات مغلوطة حول العمليات املدققة
مما ال يسمح له بتقدمي نتائج صحيحة وموثوقة ،وعلى املدقق ذكر األسباب اليت أدت إىل رفضه إبداء الرأي.
 .4عدم القدرة على إبداء الرأي :يتعذر على املدقق التعبري عن رأيه بسبب وجود عراقيل ال تسمح له بأداء
مهامه ،كعدم قدرته على الوصول إىل املعلومات اليت على أساسها تتم مهمة التدقيق أو بسبب عدم توافر
معيار االستقاللية ،وبالتايل ال تتوفر لديه األدلة والرباهني الكافية إلبداء رأيه ،وينبغي أن يفصح املدقق صراحة
يف تقريره إىل سبب عدم قدرته على إبداء رأيه.
وعلى املدقق أن يلتزم يف سحريره لتقرير تدقيق الصحة والسالمة املهنية مبجموعة من املبادئ ،واليت تتمثل يف:
أ .الدقة :البد أن يتضمن التقرير النقاط اهلامة اليت تناوهلا املدقق خالل الفحص والتقييم والتحليل ،واليت
ختدم اهلدف من مهمة التدقيق
ب .الموضوعية :جيب أن يبتعد املدقق عن األحكام الشخصية ،ويديل برأيه بناءً على أدلة وقرائن مؤكدة
وموثوقة ،وعدم استبعاد األمور اجلوهرية اليت ختدم مهمة التدقيق.
ج .الوضوح :جيب على املدقق االبتعاد خالل عرضه للحقائق والتوصيات وتفسريااها عن استخدام األلفاظ
الغامضة أو اليت سحمل أكثر من معىن ،وأن تكون أفكار وعبارات التقرير واضحة وبسيطة ميكن للقارئ فهمها
بسهولة.
2
والبد أن يتكون هيكل التقرير من العناصر اآلتية:
 مقدمة تتضمن نبذة عن املؤسسة حمل التدقيق؛ ذكر اجلهة الطالبة للقيام مبهمة تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛ سحديد اهلدف من مهمة التدقيق؛ .1صاحلي حممد يزيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
 .2نفس املرجع ،ص .042
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 سحديد النطاق الذي متت فيه املهمة؛ ذكر الظروف املساعدة والعراقيل اليت واجهت املدقق أثناء أدائه ملهامه؛ تقييم وتشخيص نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وذكر النتائج املتوصل إليها؛ تقدمي التوصيات الالزمة اليت تساعد اجلهة املستخدمة لنتائج التدقيق على اختاذ القرارات املناسبة ويف الوقتاملناسب ،لتحسني نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
يتم يف هذه املرحلة عقد اجتماع ختامي يضم نفس األفراد الذين ضمهم االجتماع االفتتاحي ،ويعرض
فيه املدقق بطريقة رمسية التقرير النهائي للتدقيق ،ويتم مناقشة النتائج اليت توصل إليها ونقاط القوة واالحنرافات
املوجودة يف تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،وتتم املصادقة على هذا التقرير من قبل اجلهة الطالبة
للتدقيق واملدقق.
بعد االنتهاء من عملية التدقيق وبناءً على النتائج اليت توصل إليها املدقق يقوم هذا األخري بتقدمي جمموعة
من التوصيات اليت تعكس قدرته على إجياد احللول للنقائص اليت سجلها يف نظام إدارة الصحة والسالمة
املهنية باملؤسسة حمل التدقيق .وتعترب التوصيات كقيمة مضافة حيصل عليها عميل التدقيق ،واليت ال تسمح له
فقط بالتعرف على نقاط الضعف وإمنا أيضا تعطيه احللول لتصحيحها ،ومبوجبها يباشر باختاذ اإلجراءات
الالزمة ملعاجلة االحنرافات.
1
ويسمح سحليل نتائج تدقيق الصحة والسالمة املهنية بتغذية عملية التحسني املستمر من خالل:
 سحديد أسباب االحنرافات املالحظة؛ اختاذ قرارات بشأن سحسني فعالية نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية؛ إعداد خطة سنوية جديدة لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية؛ اختاذ إجراءات وقائية أو تصحيحية ،من خالل إعادة تصميم أو تعديل أي جزء من أجزاء نظام إدارةالصحة والسالمة املهنية أو إحداث تغيريات يف االجتاه العام هلذا النظام؛
 إحداث تغيريات يف ختصيص املوارد إن تطلب األمر؛ -إعادة النظر يف توزيع األدوار واملسؤوليات فيما خيص إدارة الصحة والسالمة املهنية إن تطلب األمر.

. Union des industries chimiques, op.cit, p14.
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الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
المبحث الرابع :التدقيق كأداة للوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية
تعترب املؤسسات االستشفائية أماكن عمل عالية املخاطر ،نتيجة عناصر العمل واخلدمات املقدمة وكل
ما يتم استخدامه من مواد ومستلزمات صحية تكون خملفااها مثار اهديد صحي .وحلماية العاملني من املخاطر
املهنية تستخدم عدة أساليب علمية من بينها تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،الذي يهتم بفحص نظام إدارة
الصحة والسالمة املهنية والتعرف على نقاط قوته وضعفه ،وتقدمي التوصيات املناسبة اليت تساعد املؤسسة
االستشفائية على اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة.
المطلب األول :تدقيق المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية
يقوم املدقق بتدقيق الصحة والسالمة املهنية على مستوى املؤسسة االستشفائية لفحص والتحقق من
مدى مطابقة وفعالية وكفاءة برامج وسياسات الصحة والسالمة املهنية اليت تعتمدها حلماية العاملني هبا
واملرضى والزائرين ،ومن أهم اجلوانب اليت ختضع فيها املؤسسات االستشفائية لعملية التدقيق ما يلي:
الفرع األول :الوقاية الطبية

يتحقق املدقق من أن العاملني باملؤسسة االستشفائية خيضعون للفحص الطيب اخلاص بالتوظيف والفحص
الدوري ،وأهنم يتلقون اللقاحات الوقائية الالزمة أو األمصال املكسبة للمناعة العامة ضد األمراض اليت ميكن
التعرض هلا أثناء تواجدهم مبكان العمل1.كما يقوم بالتحقق من مدى التزام مصلحة طب العمل باملهام
املكلفة هبا حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.
الفرع الثاني :العوامل الكيميائية

تعترب الكثري من املواد الكيمياوية املستخدمة يف املؤسسات االستشفائية ذات خصائص سامة وخطرة
مثل ،املذيبات واملواد الكيميائية املختربية ،أدوية التخدير ،األدوية القاتلة للخاليا ،املواد الصيدالنية املنتهية
الصالحية ،قد تسبب هذه املواد التسمم نتيجة امتصاص املادة الكيميائية من خالل اجللد أو االستنشاق أو
االبتالع ،فيمكن أن تؤدي مالمسة مواد سريعة االلتهاب أو سريعة التفاعل مثل ،الفورمالدهيد واملواد املتطايرة
األخرى إىل إصابات العيون أو اجللد ،وأغلب هذه اإلصابات تكون يف شكل حروق2.وقد يتسبب ارتفاع
نسبة الكحول يف املنظف ما مل يتم اختاذ إجراءات حلماية اجللد إىل امتصاصه هلذه املادة ،مما خيفض من
دهون اجللد ويضعفه ،كما أن تالمس اجللد مع املطهرات املهيجة أو احلساسة بشكل متكرر ولعدة ساعات
أو استخدامها بشكل غري صحيح سوف يتسبب يف اهيج اجللد واحلساسية .كما تعترب مواد التنظيف
واملطهرات الكحولية كاإليثانول وبروبانول مواد سريعة التبخر ،ويؤدي استخدامها بكميات كبرية إىل
3
استنشاقها املكثف ،وبالتايل إمكانية االصابة بأمراض تنفسية.
 .1املادة  07من القانون رقم  07-22املؤرخ يف  90جانفي  0222املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل ،ج.ر.ع  03املؤرخة يف 97جانفي .0222
. http://www.who.int consulté le 22/ 09/ 2019.
. https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf consulté le 70/09/2020.

2
3

777

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
ولتدقيق الصحة والسالمة املهنية دور يف إدارة خماطر املواد الكيميائية من خالل ما يلي:
 .7مجع معلومات حول خصائص املواد واملستحضرات الكيميائية ،وتصنيف هذه األخرية حسب طبيعتها
ودرجة خطوراها؛
 .7سحديد مدى تعرض العاملني للمواد الكيمياوية ،مع مراعاة مجيع مسارات التعرض وطبيعته ومدته؛
 .0التحقق من فعالية التدابري الوقائية والعالجية املتخذة للتحكم يف املخاطر اليت اهدد صحة العاملني
وسالمتهم بسبب املواد الكيميائية اخلطرة؛
 .4فحص مدى احتام شراء املواد الكيميائية وختزينها وتوزيعها والتخلص منها؛
 .5فحص إحصائيات وسجالت األمراض واحلوادث املهنية الناجتة عن التعرض للمواد الكيمياوية؛
 .1التحقق من مدى استخدام املؤسسة االستشفائية للمواد الكيميائية البديلة األقل خطورة إن توفرت؛
 .3تقييم املخاطر الناجتة عن تفاعالت املواد الكيميائية اخلطرة كاحلريق ،االنفجار...
1

الفرع الثالث :عوامل انتقال العدوى

هي خماطر ناجتة عن املواد احليوية والعالجية امللوثة اليت تلحق ضررا بالعامل يف حالة التعرض هلا ،خاصة
إذا جتاوزت احلدود النظامية املسموح هبا .وأكثر املصاحل يف املؤسسة االستشفائية اليت يكون فيها العامل
معرض ملخاطر العدوى هي :قاعات العمليات واالستعجاالت واملساعدة الطبية املستعجلة وتصفية الكلى
واملخابر والعناية املركزة ومركز حقن الدم والطب الشرعي .أما أهم النشاطات اليت تنطوي على خماطر العدوى
فتتمثل يف فحص املريض وأخذ عينات من أحد سوائل اجلسم ،استخدام معدات سحليلها ،العمليات اجلراحية،
تنظيف اجلرح ،أعمال التنظيف صيانة األماكن واملعدات واألجهزة امللوثة ،غسل البياض امللوث 2.ومن أسباب
حدوث العدوى أيضا عدم الفصل بني مسارات حركة املواد النظيفة واملواد غري النظيفة وعدم توفر أحواض
3
لغسل األيدي بعد الكشف عن املرضى.
وملساعدة املؤسسة االستشفائية على التحكم يف هذه املخاطر يتحقق املدقق من مدى اختاذ االحتياطات
الالزمة عند فحص املريض أو االتصال معه ملنع انتقال العدوى للقائم بعملية الفحص أو ملرضى آخرين أو
انتقاهلا للعاملني ،وهذه اإلجراءات تشمل :تطهري وتعقيم األيدي قبل وبعد االتصال باملريض وارتداء القفازات
واملالبس الواقية وأقنعة حلماية اجلهاز التنفسي ،باإلضافة إىل تنظيف وتعقيم أماكن العمل واهويتها وتعقيم
4
املعدات واألجهزة الطبية والصيانة الدورية هلا.
. https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf consulté le 70/09/2020.
. Henry Anrys et al, Sécurité et santé au travail dans le secteur de la Santé, Guide de prévention et de bonne
pratique, Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion,
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2012, p54.
1
2

 .3ناجي عواد مسحان ،مرجع سبق ذكره ،ص .27-20
4

. Henry Anrys et al, op.cit, pp55-56.
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الفرع الرابع :العوامل المشعة

ميكن أن يؤدي التعرض لألشعة إىل آثار إشعاعية سلبية ،خاصة بالنسبة للعاملني القائمني على
استخدامها ،ويعتمد نوع الضرر احملتمل الذي ينتج عنها على اجلرعة املمتصة ونوع اإلشعاع وعلى درجة
حساسية األنسجة أو أعضاء العامل املختلفة .فيمكن لإلشعاع إذا تعدى حدودا معينة أن يؤدي إىل آثار
مثل ،امحرار اجللد وفقدان الشعر واحلروق اإلشعاعية ومتالزمة اإلشعاع احلادة ،وكلما زادت كمية اجلرعات
زادت حدة اآلثار .وميكن أن تتحول اخلاليا التالفة إىل خاليا مشعة قادرة على االنقسام ،وبالتايل إمكانية
إصابة العامل بالسرطان املهين بعد مرور مدة زمنية قد تصل إىل عقود.
وقد أظهرت دراسات وبائية أجريت على فئات تعرضت جلرعات إشعاعية حدوث زيادة ملحوظة يف
خطر اإلصابة بالسرطان لدى األشخاص الذين تعرضوا جلرعات أعلى من 733مليسيفرت1.هذه األشعة
يتعرض هلا خصوصا العاملني مبصلحة األشعة باملؤسسات االستشفائية ،حيث تشكل خطرا كبريا على
صحتهم ،خاصة إذا مل يتم اختاذ التدابري الوقائية الشخصية الالزمة.
يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية فيما خيص تدقيق العوامل املشعة مبا يلي:
 .7فحص اإلجراءات اليت تعتمدها املؤسسة االستشفائية للرقابة على اقتناء املواد املشعة وختزينها واستخدامها
والتخلص منها؛
 .7التأكد من أن تصميم وحدة األشعة باملؤسسة االستشفائية مت وفقا للمعايري احمللية والدولية املعمول هبا؛
 .0التأكد من أن التجهيزات واملعدات املستخدمة يف التشخيص أو العالج االشعاعي مطابقة للمعايري
املعتمدة فيما يتعلق بتصنيعها وكيفية استخدامها وصيانتها ،والشروط اليت جيب أن تتوفر يف املكان الذي
توضع فيه هذه التجهيزات واملعدات باملؤسسة االستشفائية؛
 .4التعرف على العاملني الذين يتعاملون مع املواد والتجهيزات املشعة ،واالطالع على ملفااهم الطبية،
والتحقق ما إذا كانت املؤسسة االستشفائية متنحهم عطل صحية بصفة منتظمة تتناسب مع طبيعة وخطورة
عملهم وحسب ما هو حمدد يف اللوائح والتعليمات؛
 .5فحص التدابري الوقائية اليت تتخذها املؤسسة االستشفائية حلماية العاملني من خماطر األشعة ،خاصة
األطباء واملمرضني الذين ميارسون مهامهم بوحدة األشعة ،كتوفري أجهزة قياس اجلرعات الفردية لتحديد
مستويات اجلرعة املمتصة وتوفري وسائل الوقاية الشخصية ،باإلضافة إىل سحقق املدقق من التزام العاملني
املعرضني لإلشعاع املؤين باستخدام هذه الوسائل.

. http://www.who.int consulté le 22/ 09/ 2019.
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الفرع الخامس :النفايات االستشفائية

تعرف النفايات االستشفائية بأهنا النفايات املتولدة من املرافق الصحية نتيجة للخدمات اليت تقدمها
مثل ،نفايات املؤسسات االستشفائية ،العيادات الطبية ،املخابر الطبية ،خمتربات البحوث ،وأي مكان يقصده
1
الفرد للتشخيص أو العالج.
وجاء مفهوم النفايات االستشفائية يف املادة  03من القانون اجلزائري  76-37املؤرخ يف  77ديسمرب
 ،7337املتعلق بتسيري النفايات ومعاجلتها ومراقبتها ،حيث عرفها بأهنا "كل النفايات الناجتة عن نشاطات
الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو العالج يف جمال الطب البشري والبيطري".
وتعرف أيضا بأهنا "املواد الناجتة عن نشاط طيب أو عالجي بغض النظر عن مصدر هذه املواد ،سواء
2
كانت مؤسسة عمومية أو خاصة أو صيدليات وكذا بقايا التجارب واألحباث الطبية".
وتصنف النفايات االستشفائية إىل نوعني رئيسيني:
 .1النفايات العامة :معظم النفايات الصادرة عن املؤسسات الصحية ليست نفايات معدية وال تشكل
خطرا على صحة األفراد أو البيئة ،كالورق والبالستيك والكرتون وبقايا الطعام ،وعليه ميكن تسمية هذا النوع
من النفايات بالنفايات العادية أو غري اخلطرة3.وجتدر اإلشارة إىل أن  % 35من النفايات االستشفائية ال
تزيد خطوراها عن خطورة النفايات العامة املنزلية4،مع ضرورة فصلها عن النفايات اخلطرة وإبقائها بعيدة عنها،
لتفادى تلوثها مبسببات العدوى.
 .2النفايات االستشفائية الخطرة :املادة  R44من املرسوم الفرنسي رقم  7343-61املؤرخ يف 06
نوفمرب ،1997املتعلق بالتخلص من النفايات الناجتة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات املخاطر املعدية وما
شاهبها واألجزاء التشرحيية ،عرفت النفايات االستشفائية اخلطرة على أهنا تلك النفايات اليت تشكل خطر
العدوى ،نظرا الحتوائها على كائنات جمهرية حية أو نفايات مسية بطبيعتها وكميااها وسحوالاها ،واليت تسبب
أمراضا لإلنسان أو تشكل خطر على أطراف أخرى ،باإلضافة إىل نفايات األدوات واملواد احلادة أو القاطعة،
سواء كانت سحمل خطر العدوى أو ال.
وعموما تشكل النفايات اخلطرة حوايل  %15من النفايات االستشفائية الكلية ،منها % 73نفايات
معدية و % 35نفايات كيميائة ونفايات مشعة5،جيب أن تعمل املؤسسات االستشفائية على عزهلا يف مكان
خاص.
 .1مريزق حممد عدمان ،مداخل يف اإلدارة الصحية ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9009 ،ص.907
 . 2سوامل سفيان ،املسؤولية املدنية التقصريية عن نفايات النشاطات العالجية يف التشريع ،جملة دراسات وأحباث ،اجمللد  ،2العدد  ،92اجلزائر ،9000 ،ص .409
 .3احلاج عرابة ،نورالدين مزهودة ،التخلص األمثل من املخلفات الطبية اخلطرة كأداة لتحقيق أداء بيئي فعال ،جممع مداخالت امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز
للمنظمات واحلكومات ،الطبعة الثانية ،جامعة ورقلة 22 ،و23نوفمرب ،2011ص.020
4

. https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/waste/module9.pdf?ua=1 consulté le 27/03/2020.
. Ibid.

5

770

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
تشمل النفايات االستشفائية اخلطرة األنواع التالية:
أ .نفايات األجسام الحادة :هي النفايات اليت تشكل خطر حمتمل للعدوى أو إصابة العامل بوخز أو
جبروح مثل ،احملاقن ،اإلبر ،املشارط ،الزجاج املكسور.
وحسب منظمة الصحة العاملية يقدر عدد احلقن اليت تعطى كل عام بنحو  79مليار حقنة يف مجيع أحناء
العامل ،ولكن ليست كل احلقن يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعماهلا ،األمر الذي توجد معه
خماطر اجلروح والعدوى.كما أن احلقن امللوثة تتسبب سنويا يف  00333حالة عدوى بفريوس نقص املناعة،
و 7.1مليون حالة عدوى بالتهاب الكبد"ب" ،و 075ألف حالة عدوى بالتهاب الكبد" ج" .ويبلغ احتمال
عدوى الشخص الذي جيرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استعملها مريض مصاب بالعدوى  %03إذا كانت
العدوى بفريوس التهاب الكبد"ب" ،و %7.3إذا كانت العدوى بفريوس التهاب الكبد" ج" ،و %3.0إذا
1
كانت العدوى بفريوس نقص املناعة.
ب .النفايات الناقلة للعدوى :وهي تلك النفايات اليت سحتوي على مسببات األمراض (البكترييا أو
الفريوسات أو الطفيليات أو الفطريات) بكمية كافية إلحداث املرض مثل ،املخلفات الناجتة عن عينات
التشخيص والضمادات والقفازات وأنابيب التغذية الوريدية امللوثة2.حيث يتعرض العاملون للعدوى نتيجة هذه
النفايات عن طريق البلع أو نواقل األمراض أو اللمس ،علما أن اللمس املباشر هو أكثر الطرق شيوعا
النتقال العدوى.
يوجد حوايل ثالثة ماليني عامل يف القطاع الصحي معرضني سنويا تعرضا جلديا للجراثيم املمرضة اليت
تتكاثر يف الدم ،ومليونني وسبعون ألف منهم يصابون بالتهاب الكبد " ب" ،وحوايل مئة وسبعون ألف
3
يتعرضون لفريوس نقص املناعة املكتسبة ،وأكثر من مليون عامل يصابون بالتهاب الكبد"ج".
ج .النفايات الكيميائية :تتكون من النفايات الناجتة عن املواد املستخدمة ىف الفحص والتشخيص والعالج
أو تستخدم ىف التطهري والتعقيم مثل ،مواد التنظيف ،املعقمات ،املذيبات اليت تستعمل يف التكيبات املختربية،
املواد املوجودة يف املعدات الطبية ،كالزئبق املوجود يف موازين احلرارة أو يف أجهزة مراقبة ضغط الدم.
د .النفايات الصيدالنية :تتكون هذه النفايات من املستحضرات الدوائية أو العقاقري منتهية الصالحية
أو غري املستعملة اليت ختتلط مبواد ملوثة ،واللقاحات واألمصال اليت مل تعد مطلوبة بسبب طبيعتها الكيميائية

. https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste,consulté le 03/08/2019.
. Mohamed. Z. Khan et al, Better health care waste management: an integral component of health investment,
World Health Organization, Amman, Jordan, Eco Design Ideal, 2005, p10.
3
. Ibid, p52.
1
2
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أو البيولوجية ،هذه النفايات الصيدالنية ميكن أن تكون يف شكل حبوب أو سائل فموي أو سائل يف
1
الوريد أو بأي شكل آخر لكي يستهلكه املريض.
ه .النفايات المشعة :تشمل بقايا املواد الصلبة والسائلة والغازية املشعة املستخدمة يف التشخيص باألشعة
السينية ،مثل اليود املشع واملواد اليت تستخدم يف العالج اإلشعاعي ،وتعترب هذه النفايات ذات خطورة بالغة
على صحة العامل والبيئة احمليطة به.
جتدر اإلشارة إىل أن البلدان مرتفعة الدخل تنتج يف املتوسط حنو  3.5كلغ من النفايات اخلطرة يوميا
لكل سرير عالج ،يف حني تنتج البلدان منخفضة الدخل يف املتوسط  3.7كلغ من تلك النفايات ،ولكن ال
يتم يف أغلب األحيان فرز والتمييز بني النفايات االستشفائية اخلطرة وغري اخلطرة يف البلدان منخفضة الدخل،
2
األمر الذي يعين أن الكمية احلقيقية للنفايات اخلطرة هبا أكرب بكثري.
يتمثل دور مدقق الصحة والسالمة املهنية يف تدقيق خماطر النفايات االستشفائية فيما يلي:
 التحقق من احتام املؤسسة االستشفائية لشروط نقل وختزين النفايات النامجة عن أنشطتها ،وفرزها حسبطبيعتها (النفايات احلادة ،النفايات املعدية ،املواد الكيميائية ،املواد املشعة ،املستحضرات الدوائية ،النفايات
العامة ،)...،وحسب درجة خطوراها؛
 فحص طرق معاجلة النفايات االستشفائية والتخلص منها (التعقيم أو احلرق أو الردم) ،ومدى مالءمةالطريقة املستخدمة لطبيعة النفايات وتقييم آثارها السلبية؛
 فحص مهام وصالحيات اجلهة املكلفة بإدارة النفايات باملؤسسة االستشفائية ،وتقييم مدى كفاءاهاوسحقيقها لألهداف املطلوبة منها.
الفرع السادس :الوقاية الشخصية

يقوم املدقق بفحص مدى التزام العاملني مبعايري النظافة الشخصية ،احتام مقاييس السالمة املتبعة عند
التعامل مع املواد واملعدات والوضعيات اخلطرة ،استعمال وسائل الوقاية الشخصية اليت تتناسب مع طبيعة
العمل والوحدة اليت يتواجدون فيها.
الفرع السابع :األمن في المؤسسات االستشفائية

من بني املهام اليت يقوم هبا مدقق الصحة والسالمة املهنية للتحقق من مدى توفر األمن باملؤسسة
االستشفائية حمل التدقيق ما يلي:
 .7التعرف على املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون بسبب العنف بنوعيه اللفظي واجلسدي ،سواء
من قبل املرضى أو العاملني فيما بينهم أو الرؤساء ومرؤوسيهم ،ويف هذا السياق توصل غاب gabeسنة
. Mohmad Amin Dar et al, Pharmaceutical wastes and their disposal practice in routine, international journal of
information and computing science, Vol 6, Issue 4, 2019, p79.
2
. https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste consulté le 03/08/2019.
1
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 7335من خالل توزيع استبيان على 961طبيب أن  %13من هؤالء األطباء تعرضوا للعنف اللفظي و%73

كانوا ضحايا عنف جسدي؛
 .7التحقق من وجود وحدة متخصصة يف إدارة األمن باملؤسسة االستشفائية وفحص مهامها؛
 .0فحص برامج السالمة واألمن املعتمدة باملؤسسة حمل التدقيق ،ومدى فعالية هذه الربامج يف احلفاظ على
سالمة العاملني؛
 .4تقييم طريقة تنظيم الدخول واخلروج والزيارات باملؤسسة االستشفائية حمل التدقيق؛
 .5فحص طريقة تنظيم احلراسات والدوريات األمنية اليت تكفل تأمني املؤسسة االستشفائية والتصدي لكل
ما يهدد أمنها من خماطر.
1

الفرع الثامن :النظافة

يقوم املدقق بالتحقق من مدى التزام املؤسسة االستشفائية حمل التدقيق جبوانب النظافة التالية:
 .7تنظيف األرضيات واألسطح ملكان العمل ،ومدى تعقيمها مبنظف معقم يقضي على اجلراثيم والفريوسات
والفطريات؛
 .7تعقيم التجهيزات الطبية وفق املعايري املعمول هبا؛
 .0تعقيم املستلزمات الطبية وحفظها يف مكان يتوفر على شروط احلفظ اليت تبقيها معقمة؛
 .4تنظيف وتعقيم أرضية سيارات اإلسعاف والتجهيزات واألدوات املوجودة هبا؛
 .5تطهري املياه ،حيث جيب أن يكون املاء يف املؤسسة االستشفائية ذو نوعية جيدة وبالكمية الكافية؛
 .9غسل البياض واألفرشة اليت توفرها املؤسسة االستشفائية للمرضى وتعقيمها وحفظها ونقلها حسب
الشروط واملعايري املعمول هبا.
الفرع التاسع :بيئة العمل

يتأكد مدقق الصحة والسالمة املهنية من مدى توفر ظروف العمل املادية املالئمة ،من خالل فحص
العناصر التالية:
 .7تصميم مكان العمل بالشكل الذي يسمح بالتالؤم اجليد ما بني العامل ومتطلبات مهمة العمل ،هبدف
توفري الراحة للعامل ،وذلك على أساس البيانات املتعلقة بقياسات اجلسم البشري واملقاييس واألدلة املرشدة
للعمل ،وكذلك املتغريات األخرى مثل ،االرتفاعات يف العمل ووضعية جسم العامل أثناء أدائه لعمله ،فتصميم
مكان العمل بطريقة غري مالئمة ميكن أن يعرض العامل إىل وضعيات خطرة وحركات منهكة أو غري ضرورية،
2
واليت بدورها ميكن أن تسبب له اضطرابات عضلية وهيكلية؛
1

. Henry Anrys et al, op.cit, p730.

 .2ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،انعكاسات اهلندسة البشرية يف متطلبات إقامة مواصفة إدارة الصحة والسالمة املهنية -دراسة استطالعية يف معمل األلبسة الوالدية
يف املوصل ،-جملة تنمية الرافدين ،اجمللد  43العدد  ،000العراق ،9009 ،ص.00
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 .7توفر ظروف العمل الفزيائية املناسبة ،كالتهوية واإلضاءة ودرجة احلرارة املالئمة ،واحلماية من الغبار والغازات
السامة واألضرار األخرى ذات الصلة؛
 .0مدى مراعاة املواصفات والضوابط الوطنية والدولية السارية يف جمال السالمة والوقاية من األمراض واحلوادث
املهنية عند اختيار التقنيات والتكنولوجيا ،وخالل شراء أي مواد أو جتهيزات أو معدات للمؤسسة
االستشفائية1.فسوء اختيارها أو استعماهلا أو وضعها يف أماكن ال تتناسب مع القدرات البدنية للعاملني،
كوضعها يف مكان مرتفع جدا أو منخفض جدا بعيدا عن مستوى نظر العاملني ،ميكن أن يعرضهم حلوادث
أو ألعباء جسدية أو ملخاطر االضطرابات العضلية اهليكلية أثناء إجنازهم ملهامهم؛
 .4مدى توفر أجهزة اإلنذار وخمارج الطوارئ؛
 .5مدى توفر معايري السالمة للوقاية من خماطر اإلصابة بالصعقة الكهربائية واحلروق واحلرائق النامجة عن
التيار الكهربائي أو عن سحويل أو توليد الطاقة الكهربائية.
الفرع العاشر :العوامل التنظيمية

من املهم أن يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بفحص العوامل التنظيمية باملؤسسة االستشفائية حمل
الدقيق ،كون طريقة تنظيم العمل السيئة ميكن أن تكون مصدر مهم لألمراض النفسية ،ومن أهم هذه العوامل:
اإلشراف السيء ،نقص الدعم واملساعدة من طرف فريق العمل ،الضغوط النامجة عن أوقات العمل (العمل
الليلي ،اخلدمة غري املنتظمة ،العمل بنظام املناوبة ،)...عدم االعتاف والتقدير باجملهودات اليت يبذهلا العامل،
الصراعات بني العاملني أو بني الرئيس واملرؤوس ،التحرش املعنوي سواء من طرف زمالء العمل أو املرضى أو
الزوار ،التعرض للعنف ،التمييز العنصري ،سوء توزيع األدوار واملهام واملسؤوليات بني العاملني ،مهام تقل أو
تفوق قدرات ومهارات العامل ،صعوبات يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين سواء من داخل املؤسسة
2
االستشفائية أو من خارجه.
كما يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بتدقيق ما يلي:
 .7مدى التزام املؤسسة االستشفائية حمل التدقيق بالقوانني والتنظيمات والتعليمات املتعلقة بالوقاية من املخاطر
املهنية؛
 .7فحص اإلجراءات التنظيمية املعتمدة ملواجهة األزمات والطوارئ واألوبئة؛
 .0فحص برامج التدريب والتوعية اخلاصة بالوقاية من املخاطر املهنية وتعزيز الصحة والسالمة املهنية؛
 .4التحقق من مدى إطالع العاملني اجلدد ،وكذا أولئك الذين مت تغيري مناصب عملهم أو مناهج أو وسائل
عملهم على املخاطر املهنية اليت قد يتعرضون هلا يف مناصب عملهم أو مهامهم اجلديدة.
 .1املادة  02من القانون رقم  ،07-22مرجع سبق ذكره.
2

. Henry Anrys et al, op.cit, p730.
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المطلب الثاني :الوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية حسب المعايير الدولية

يقدم مدقق الصحة والسالمة املهنية جمموعة من التوصيات للمؤسسة االستشفائية حمل التدقيق ،من أجل
الوقاية من األمراض واحلوادث املهنية ،وذلك بناءً على النتائج اليت توصل إليها بعد أدائه ملهمة التدقيق املوكلة
له ،هذه التوصيات ميكن أن تساعد على اختاذ جمموعة من اإلجراءات ،من بينها ما يلي:
الفرع األول :الوقاية الطبية

ميكن للمؤسسة االستشفائية محاية العاملني من العديد من األمراض املهنية من خالل الفحص الطيب
االبتدائي والدوري ،وإعطائهم اللقاحات الوقائية الالزمة أو األمصال املكسبة للمناعة العامة ،ومن أهم
1
اللقاحات اإلجبارية اللقاح ضد إلتهاب الكبد "ب".
باإلضافة إىل اختاذ بعض اإلجراءات الوقائية اليت تساعد على محاية العاملني من املخاطر املهنية بشكل
2
فعال ،من بينها ما يلي:
 .7وضع إرشادات تتضمن اإلسعاف األويل الالزم يف حالة تعرض العامل إلصابة؛
 .7توزيع كتيبات ومناشري تتضمن اإلرشادات على مجيع العاملني؛
 .0سحديد آليات اإلبالغ عن اإلصابات لدى اجلهات املعنية؛
 .4سحليل حاالت التعرض اليت مت اإلبالغ عنها ،وذلك هبدف سحسني اإلجراءات؛
 .5توفري الدعم النفسي واالستشارة للعاملني املصابني بأمراض أو حوادث مهنية؛
 .9وضع اإلجراءات الواجب إتباعها بعد التعرض لإلصابة لتجنب تفاقمها ،كلما أمكن ذلك؛
 .1إجراء فحوصات املتابعة للعامل املصاب.
الفرع الثاني :بيئة العمل المالئمة

البد على املؤسسة االستشفائية األخذ يف االعتبار مجيع معايري الصحة والسالمة املطلوبة يف موقع العمل،
ومن أهم هذه املعايري ما يلي:
 .7تصميم أماكن العمل باالعتماد على البيانات امليكانيكية احلياتية والقياسات البشرية اليت تساعد على
3
احلفاظ على صحة وسالمة العاملني؛
 .7تصميم قسم العمليات اجلراحية بطريقة تسهل احلركة بداخله ،وجتهيزه وتنظيمه بشكل يساعد على احلفاظ
4
على أعلى درجة من التعقيم به؛
 .0توفري التهوية اجليدة واحلرارة املناسبة واإلضاءة املالئمة مبختلف املصاحل؛
. http://www.who.int consulté le 22/ 09/ 2019.
. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, p57.

1
2

 .3ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.00
 .4ناجي عواد مسحان ،مرجع سبق ذكره ،ص .002
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 .4احتام معايري وضوابط اقتناء املواد املستخدمة يف النشاطات الصحية ومراعاة شروط حفظها واستعماهلا؛
 .5مراعاة حدود ومواصفات اقتناء التجهيزات واملعدات وشروط استعماهلا وصيانتها ،حبيث يتم تكييفها مبا
يؤمن تشغيلها ضمن طاقات وقابليات العامل املشغل ،وتكيف وحدات السيطرة حسب حدود حاسة البصر،
مبا يضمن وضوح قراءاها واحلصول على املؤشرات الصحيحة حلالة هذه التجهيزات ،وتوفري ظروف الراحة
1
والسالمة للعاملني؛
 .9احلفاظ على النظافة يف مجيع أحناء املؤسسة االستشفائية ،وتعقيم األماكن اليت ميكن أن يوجد هبا خطر
2
العدوى ،مثل ،غرف املرضى والوحدات اجلراحية.
الفرع الثالث :الوقاية الشخصية

جيب توعية العاملني بأمهية استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل ،القفازات واملالبس الواقية وأقنعة
حلماية اجلهاز التنفسي ،وكيفية التخلص اآلمن منها بعد استعماهلا ،وإصدار التعليمات بإلزاميتها .وكذلك
مراقبة مدى التزام العاملني بارتدائها ،واختاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة يف حالة عدم االمتثال للتعليمات.
باإلضافة إىل توعيتهم بأمهية احلفاظ على النظافة الشخصية ،خاصة غسل األيدي قبل وبعد التعامل مع
املرضى أو بعد ملس أشياء ملوثة.
الفرع الرابع :الوقاية من المخاطر الكيميائية

من بني التوصيات اليت يقدمها مدقق الصحة والسالمة املهنية للمؤسسة االستشفائية من أجل إدارة املواد
3
الكيميائية ما يلي:
 .7الدخول إىل املناطق اليت يوجد هبا خماطر كيميائية يقتصر على العاملني املصرح هلم فقط ،وتأمني املوقع
بأفضل طريقة ممكنة لضمان سالمة اآلخرين؛
 .7اتباع إرشادات احلماية الشخصية؛
 .0وضع املواد الكيميائية بعيدا مبا يكفي يف منطقة معزولة لتجنب تعرض العاملني هلا ،وسحديد املواد امللوثة
باستخدام أرقام أو رموز؛
 .4تقليل وقت التعرض للمواد الكيميائية واستخدامها لضرورة العمل فقط ،وجتنب االتصال غري الضروري
هبا؛
 .5استخدام تدفقات التهوية الطبيعية لتقليل التعرض؛

 .1ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.00
2

. Ghufran Abdul Aziz et al, Impact of work environment upon housekeeping services staff's health status at
medical city in Baghdad city, Iraqi national journal of nursing specialties, Vol 31 , N°2, 2018, p 14.
3
. World Health Organization, International Labour Organization, Occupational safety and health in public health
emergencies: a manual for protecting health workers and responders, Geneva, Switzerland, 2018, pp.80-83.
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 .9يف حالة ظهور عالمات وأعراض التعرض ملادة كيميائية ،ينبغي إجراء مسح للموقع وتقييم الضرر احملتمل
وتقليله قدر اإلمكان ،وخالل عملية التقييم جيب مراعاة مستويات األكسجني ،قابلية املادة لالشتعال ،حدود
املتفجرات ،مستويات السمية ،فكلما زاد التعرض احملتمل أو زادت شدة مسية املادة الكيميائية ،كلما زادت
درجة احلماية الكيميائية املطلوبة.
باإلضافة إىل هذه املهام جيب على املؤسسة االستشفائية أن تضع نظاما لتحديد استعمال هذه املواد
اخلطرة ،واألشخاص املسؤولني عنها وكيفية إتالفها يف حالة استعماهلا واالنتهاء منها ،إما عن طريق ختفيف
1
تركيزها أو بإحراقها أو دفنها بعيدا عن تواجد األشخاص.
الفرع الخامس :الوقاية من مخاطر العدوى

تستوجب الوقاية من خماطر العدوى اختاذ االحتياطات الالزمة عند فحص املريض أو االتصال به ،ومن
بني اإلجراءات اليت يوصي هبا املدقق ما يلي:
 .7تعترب نظافة اليدين عنصر رئيسي ملنع انتقال مسببات العدوى ،من خالل غسلها وفركها باملاء والصابون
من  43إىل 93ثانية مث شطفها وجتفيفها جيدا مبنشفة تستخدم مرة واحدة ،واستخدام منشفة إلغالق الصنبور.
وحيقق غسل األيدي باستخدام مبستحضر كحويل ختلصا أعلى من امليكروبات بفركها ملدة تتاوح بني 73
و 03ثانية ،سواء مت ارتداء القفازات أم ال ،وذلك قبل وبعد أي اتصال مباشر مع املريض ،بعد مالمسة الدم
وسوائل اجلسم واإلفرازات واملواد امللوثة ،عند االنتقال من موقع ملوث إىل موقع نظيف ،بعد مالمسة األشياء
2
احمليطة باملريض.
 .7اعتبار مجيع األشياء اليت المست املريض أو المست األدوات أو املالبس أو األشياء األخرى اليت ملسها
املريض على أهنا ملوثة وتسبب العدوى ،وجيب استخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل معها ،وإذا
كانت هذه األشياء مما يستعمل ملرة واحدة فإنه جيب التخلص منها كنفايات ،أما إذا كان سيعاد استخدامها
3
فإنه جيب تعقيمها للوقاية من انتقال مسببات األمراض؛
 .0ال ميكن اعتبار التنظيف والتعقيم الشامل للبنايات والغرف واألرضيات باملؤسسات االستشفائية عمال أو
وظيفة ثانوية ،حيث تعترب أسطح املباين وأنظمة التهوية واملساحات أو الفراغات اليت ال يتم الوصول إليها
كثريا مستودعات للجراثيم ومسببات لألمراض ما مل تتم احملافظة على نظافتها باستمرار .وجيب إتباع أساليب

1

.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/
documents/normativeinstrument/wcms_112637.pdf. consulté le 14/03/2020.
2
. https://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf consulté le 22/03/2020.
3
. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, p55.
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وإجراءات تنظيف وتعقيم للمناطق عالية اخلطورة مثل ،غرف العزل ،أقسام الطوارئ ،غرف العمليات،
1
املختربات الطبية ،املشارح ،أماكن ختزين النفايات؛
 .4عزل حركة املرضى اخلارجيني عن حركة املرضى اخلاضعني لالستشفاء.
الفرع السادس :الحماية من األشعة الطبية

كلما زادت مدة التعرض لألشعة زادت اجلرعة اإلشعاعية اليت ميتصها جسم العامل ،وبالتايل احتمال
إصابته بأمراض أخطر ،هلذا من املهم أن ينجز عمله يف أقل وقت ممكن ،وذلك حفاظا على صحته وصحة
اآلخرين .كما تزداد اجلرعة اإلشعاعية كلما قلت املسافة بني املتعرض ومصدر األشعة ،لذا جيب جتنب قدر
اإلمكان االقتاب من هذه املصادر أكثر من املسافة الالزمة إلجناز العمل واستخدام أجهزة التحكم عن بعد
ما أمكن2،أو استخدام أي حائل ميكن أن يقلل من كمية األشعة اليت ميكن امتصاصها ،كما جيب ارتداء
املالبس الواقية حلماية اجلسم من التعرض لألشعة.
وللوقاية أيضا من خماطر األشعة يتوجب على املؤسسة االستشفائية إجراء فحوصات طبية للعاملني
املعرضني لألشعة ومنحهم عطل صحية بصفة منتظمة تتناسب مع طبيعة وخطورة عملهم .كما يتم استخدام
أجهزة الكشف عن األشعة للتعرف على شارات اإلشعاع وشدته وسحديد كمياته ،وتسمى بأجهزة املسح
اإلشعاعي ،واليت حيتوي الكثري منها على وسائل إنذار مسموعة ومرئية تنبه املستخدم عن تواجد هذه األشعة
3
وشداها .باإلضافة إىل ضرورة ختزين املواد املشعة يف مكان آمن.
الفرع السابع :إدارة النفايات االستشفائية:

ميكن للمؤسسات االستشفائية إدارة النفايات النامجة عن نشاطااها اليومية من خالل ما يلي:
 .1الفرز الجيد للنفايات االستشفائية :والذي يتطلب فصل النفايات حسب طبيعتها منذ حلظة إنتاجها
ووضعها يف أوعية خمتلفة ،حيث ختصص أكياس سوداء للنفايات العامة وأكياس صفراء للنفايات احملتمل
تسببها بالعدوى ووضعها يف أوعية مزودة مبدوس ،وختصص عبوات صفراء لنفايات األدوات احلادة ذات
االستعمال الوحيد .وجيب إغالق وإبدال األكياس واألوعية حينما متتلئ إىل ثالثة أرباع سعتها ،وذلك ملنع
انسكاهبا ،ووضع ملصقة مبينا عليها التاريخ والقسم الطيب ،وذلك للتمكن من متابعة األخطاء يف فصل
النفايات .وميكن إجراء سحسني آخر إن أمكن بفصل املمرات يف املؤسسة االستشفائية ،واحد خمصص
4
للمرضى والعاملني واملواد الطبية غري املستعملة وممر آخر للنفايات والبياضات املتسخة واملواد املستعملة.

1

. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 55-56.

 .2أمحد بن حممد عطيف ،األخطار اإلشعاعية يف املستشفيات ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية ،9002 ،ص.03
 .3نفس املرجع ،ص.04

. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 36-37.

4

777

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
 .2إزالة ونقل النفايات من مواقع المرضى بانتظام :البد من احتام اإلجراءات التالية إلزالة النفايات
االستشفائية:
1
أ .يف حالة عدم إمكانية نقل النفايات من منطقة تواجد املرضى بشكل فوري جيب القيام مبا يلي:
 ختصيص مكانني للتخزين احمللي للنفايات سواء داخل املرفق الطيب أو بالقرب منه ،أحدمها لتخزين األوعيةاحملتوية على النفايات العامة وآخر للنفايات احملتمل تسببها بعدوى والنفايات احلادة املستعملة ،وجيب تأشري
هذه األوعية بشكل واضح وإغالقها واالحتفاظ هبا يف مكان بعيد عن املرضى و الزوار؛
 مجع النفايات بأوقات خمتلفة يف كال املكانني املخصصني للتخزين احمللي ،وذلك لالستمرار يف إبقاءالنفايات معزولة ،وإزالتها مرة واحدة كحد أدىن يف كل مناوبة من كل نقطة ختزين .ويف حال استخدام
السالل كأوعية للنفايات ألكثر من مرة جيب غسلها وتعقيمها قبل إعاداها إىل املرفق الطيب؛
 وضع النفايات يف أكياس حمكمة الغلق لتفادي اللمس املباشر أو إبقاء أغطية األوعية احملتوية على النفاياتمغلقة للحيلولة دون تعرضها للهواء.
ب .يف حالة توفر إمكانية نقل النفايات خارج املرفق الطيب :يف هذه احلالة يتم وضع برنامج ثابت جلمع
أوعية كل نوع من أنواع النفايات وسحديد أماكن حملية للتخزين املؤقت مثل ،ختصيص غرفة لتخزين النفايات
وختصيص مواقع خمتلفة لكل من األوعية السوداء واألوعية الصفراء اخلاصة بالنفايات لتقليل احتمالية اخلطأ
2
يف الفصل بينها.
ج .نقل النفايات االستشفائية إىل نقاط ختزين مركزية منفصلة3:جيب اختيار أماكن ختزين يكون حجمها
مناسبا لكميات النفايات ،ختصص نقطة ختزين للنفايات العامة وأخرى للنفايات اخلطرة .وإذا مل تتوفر املربدات
يف أماكن التخزين جيب أال تزيد مدة التخزين يف املناطق املعتدلة  17ساعة يف الشتاء و 43ساعة يف الصيف،
وبالنسبة للمناطق الدافئة جيب أال تزيد مدة التخزين عن  43ساعة يف املوسم البارد و 74ساعة يف املوسم
احلار .ويفضل االعتماد يف نقل النفايات على احلاويات النقالة كوهنا أقل خطرا من محلها يدويا ،وذلك
لتفادي إصابة من حيملها بعدوى نتيجة ملسه ملواد ملوثة أو تعرضه لوخز إبرة أو جرج بأداة حادة نتيجة
نتووئها من أحد أكياس النفايات املعدية .جيب أن تكون حاويات نقل النفايات املعدية مبطنة بطبقة من
املعدن أو البالستيك ال ينفذ منها املاء وهلا غطاء مانع للتسرب ،وأن يكون الغالف اخلارجي ذا قوة وسعة
كافية تتناسب مع نوع النفايات وحجمها .وإذا مل يتوفر هذا النوع فإنه ميكن استخدام احلاويات أو العربات
احملمولة املكشوفة من األعلى ،وأن تكون هذه العربات خمصصة لنقل النفايات فقط .كما جيب التمييز بني
1

. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 32-37.

. Ibid.

2

 .3جمموعة البنك الدويل ،اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة بقطاع منشآت الرعاية الصحية ،2007 ،ص ص .00-02
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العربات املخصصة لنقل النفايات العامة وعربات نقل النفايات اخلطرة ،وأن تكون أجزاء العربة اليت سحوي
املخلفات مغلقة.
 .0إجراء الفحوصات الطبية :خيضع العاملون املنتجون للنفايات االستشفائية واملتعاملون معها
للفحوصات الطبية بصفة دورية ،وتطعيمهم ضد األمراض املهنية ووضع أنظمة وإجراءات ما بعد التعرض،
وتدريبهم على املمارسات اآلمنة الواجب إتباعها عند التعامل مع النفايات االستشفائية.
 .4توفير معدات الوقاية الشخصية :من الضروري تزويد العاملني املشاركني يف إدارة النفايات بإمدادات
كافية من معدات الوقاية الشخصية ،من أجل محايتهم من خطر اللمس املباشر للمواد امللوثة أو خطر
تعرضهم لإلصابة جبروح نتيجة التعامل مع نفايات األدوات احلادة .ومن بني هذه املعدات :بذلة العمل،
مريلة ،أحذية واقية للقدم ،أحذية واقية للساق ،قفازات اخلدمة الشاقة ،خوذات ،أقنعة الوجه ،معدات واقية
1
للعني ،أجهزة التنفس عند الضرورة.
يوصي مدقق الصحة والسالمة املهنية بالتعامل مع النفايات االستشفائية حسب طبيعتها كاآليت:
 النفايات الحادة :جيب التخلص الفوري من احلقن واملشارط ذات االستعمال الوحيد من خالل وضعهايف حاويات بالستيكية أو كرتونية مقواه صفراء اللون خمصصة هلا .وإذا مل يكن باإلمكان توفري هذه احلاويات
فإنه ميكن إعادة استخدام األوعية البالستيكية الصلبة مثل ،عبوات املنظفات وأوعية املياه املقطرة ،إال أنه
جيب وضع ملصقة على هذه العبوات مبينا عليها أهنا سحتوي على أدوات حادة .ومن املهم جدا عزل النفايات
2
احلادة عن املرضى والعاملني ،وذلك للحيلولة دون حدوث عدوى من خالل الوخز أو اجلرح.
ويتم التخلص من األدوات احلادة املستعملة من خالل تعقيمها باستخدام البخار أو احلرارة أو مواد
كيميائية أو دفنها يف حفر خمصصة لألدوات احلادة أو يف مدفن آخر خيضع للمراقبة داخل املرافق الصحية،
3
أو حرقها يف درجات حرارة عالية ومراقبة تلوث اهلـواء لضمان احلد األدىن من انبعاثات الغازات السامة.
 النفايات المعدية :توضع هذه النفايات يف أكياس صفراء مقاومة للتسرب ذات استعمال وحيد ،وعندامتالئها وختمها فإنه جيب وضعها مبعزل عن إمكانية االتصال البشري هبا .وإذا مل تتوفر هذه األكياس فإنه
ميكن استخدام األوعية املعدنية والبالستيكية ذوات األغطية ،وتأشريها للتمييز بينها وبني أوعية النفايات
4
العامة ،على أن يتم غسلها وتعقيمها بانتظام ،ويفضل أن يتم ذلك بشكل يومي.

 .1جمموعة البنك الدويل ،مرجع سبق ذكره ،ص .00

2

. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 33-34.
. Calin Georgescu, Report of the special rapporteur on the adverse effects of the movement and dumping of toxic
and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights, Human rights council eighteenth session,
United Nations, 2011, p09.
4
. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 33-34.
3
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تعاجل النفايات شديدة العدوى إما بتعقيمها أو معاجلتها بواسطة امليكروويف واحلرق1،أو عن طريق حرقها
2
يف درجات حرارة عالية ( 7733درجة مئوية) ،وما ينتج عن ذلك من رماد يتم دفنه يف مواقع دفن النفايات.
 نفايات األشعة :يتم التخلص من النفايات املشعة من خالل فصلها وختزينها حىت ينضب نشاطها3
اإلشـعاعي مث تعاجل إلزالة املخاطر البيولوجية.
 -النفايات الصيدلية :يتم استخدام أكياس بالستيكية بنية اللون أو حاويات غري نفاذة جلمع هذه النفايات،

وجيب إعادة األدوية املنتهية الصالحية إىل مسؤول صيدلية املؤسسة االستشفائية ،ويتم معاجلتها من خالل
4
إحدى الطرق التالية:
 الطمر الصحي ،والذي ال يوصى به إال إذا كانت هذه النفايات مغلفة ومعبأة يف براميل معدنية أو مغلفة
يف كبسوالت؛
 التصريف يف شبكة الصرف الصحي للمواد الصيدالنية السائلة ،وجيب أن يكون تدفق املياه قويا؛
 احلرق باستخدام حمارق البريوليتيك الدوارة ،يف درجات حرارة تزيد عن  7733درجة مئوية ،لتفادي انبعاث
ملوثات خطرة يف اهلواء.
 النفايات الكيميائية :توضع يف أكياس أو حاويات بنية اللون مانعة للتسرب مقاومة آلثار التآكلالكيماوي ،وتعاجل من خالل الدفن اآلمن يف املكان املخصص لذلك ،أو احلرق باستخدام حمارق البريوليتيك
أو حصول ااملؤسسة االستشفائية على تراخيص للتخلص من املخلفات الكيماوية العامة (مثل ،األمحاض
5
األمينية واألمالح) يف شبكة الصرف الصحي.
 األعضاء البشرية :من الشائع يف الدول اإلسالمية أن يتم مجعها بشكل منفصل ومن مث دفنها ،وجيب6
تعقيم هذه األعضاء ولفها بشكل جيد.
 مكونات أخرى للنفايات االستشفائية الخطرة :من بني هذه النفايات البطاريات ،البخاخات املضغوطة،احلاويات املضغوطة غري الصاحلة لالستعمال .وللتخلص من هذا النوع من النفايات يتم التعاقد مع أطراف
خارجية خمتصة من أجل أخذها وتفكيكها.
 النفايات العامة (غير خطرة) :ترمى هذه النفايات مع النفايات املنزلية.1

. Calin Georgescu, op.cit, p05.
. Susmita Rajbongshi et al, pharmaceutical waste management: a review, European journal of biomedical and
pharmaceutical sciences, Vol 3, Issue 12, 2016, P 202.
3
. Calin Georgescu, op.cit, p01.
2

 .4جمموعة البنك الدويل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .00-02
 .5نفس املرجع.

6

. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, p 34.
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الفرع الثامن :الوقاية من المخاطر األمنية

من املهم وجودة إدارة متخصصة تعمل على تعزيز األمن باملؤسسة االستشفائية ،من خالل العمل على
تنظيم طريقة الدخول واخلروج والزيارات ومنع األشخاص غري املرخص هلم بدخول املناطق املهمة هبا ،وتنظيم
احلراسات والدوريات األمنية والتصدي لكل ما يهدد أمنها من خماطر ،كالسرقة واحلرائق واالنفجارات
والتخريب بأنواعه املختلفة أو حماوالت التسلل واالقتحام.
الفرع التاسع :الوقاية من األمراض النفسية

تكون الرعاية النفسية للعاملني باعتماد برامج الصحة النفسية السابقة الذكر يف مبحث إدارة الصحة
والسالمة املهنية من الفصل األول.
المطلب الثالث :الوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية الجزائرية

يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية يف اجلزائر بفحص اإلجراءات والسياسات اليت تعتمدها املؤسسة
االستشفائية حمل التدقيق للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية ،ويتحقق من مدى امتثاهلا للوائح والقواعد
املتعلقة حبماية العاملني من املخاطر املهنية ،وبناءً على النتائج اليت يتوصل إليها يقدم جمموعة من التوصيات
اليت تساعد على سحسني فعالية وكفاءة سياسة املؤسسة االستشفائية للصحة والسالمة املهنية.
الفرع األول :النظافة

من أهم التوصيات اليت ميكن أن يقدمها املدقق فيما يتعلق باحلفاظ على النظافة كأداة حلماية العاملني
1
من املخاطر املهنية باملؤسسات االستشفائية ،ما يلي:
 .1غسل اليدين :جيب على العاملني غسل اليدين باملاء والصابون ،مث تعقيمها بفركهما مبستحضر حيتوي
على الكحول قبل وبعد عملية التمريض أو فحص مريض أو إجراء عملية جراحية أو مالمسة دم أو مادة
بيولوجية أو القيام بأعمال الفندقة االستشفائية.
 .2األرضيات واألسطح :جيب تنظيف األرضيات واألسطح مث تعقيمها مبنظف معقم يقضي على اجلراثيم
والفريوسات والفطريات ،واالنتقال أثناء عملية التنظيف من األماكن األقل اتساخا إىل األماكن األكثر
اتساخا ،هذه األخرية اليت تشكل خطورة أكرب يف انتقال العدوى .باإلضافة إىل ضرورة استخدام القفازات
أثناء التنظيف مث تعقيم أدوات التنظيف بعد االنتهاء من هذه العملية.
 .0تعقيم التجهيزات والمعدات الطبية :يتم اعتماد إحدى الطريقتني التاليتني لتعقيم املعدات الطبية:
أ .التعقيم باحلرارة الرطبة ،أي التعقيم ببخار املاء سحت الضغط بالنسبة للمعدات الطبية املقاومة للحرارة؛
ب .التعقيم بدرجة حرارة منخفضة ( 93درجة سحت الصفر).

. Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, directives nationales à l’hygiène de
l’environnement dans les établissements de la santé publiques et privés, Alger, 2015, pp25-122.
1
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بعد االنتهاء من عملية التعقيم يتم حفظ هذه املعدات يف مكان يتوفر على شروط احلفظ اليت تبقيها
معقمة ،ويكون منفصال عن مكان تنظيفها.
كما جيب تنظيف وتعقيم التجهيزات الطبية بشكل منتظم بعد كل استعمال مبعقمات تتناسب مع طبيعتها.
 .4تنظيف سيارات اإلسعاف :جيب تنظيف وتعقيم أرضيتها والتجهيزات واألدوات املوجودة هبا وتغيري
أفرشتها بعد نقل كل مريض ،مع تنظيفها من اخلارج بالطريقة العادية (باملاء واملنظف).
 .0تطهير الماء :البد أن يكون املاء يف املؤسسة االستشفائية ذو نوعية جيدة وبالكمية الكافية ،وتتم
معاجلته باستخدام ماء الكلور ،وجيب أن تكون أماكن ختزينه معزولة بعيدا عن تواجد املرضى وتنظف مباء
األكسجني ومحض البريوكسي.
 .7البياض واألفرشة :البد من ضمان شروط النظافة للبياض للتقليل من خماطر العدوى للمرضى والعاملني
باملؤسسة االستشفائية ،وذلك من خالل مجع البياض املتسخ باستخدام القفازات ،ووضعه يف أكياس خاصة
به وجتنب مالمسته للباس العمل ،مث فرزه خارج غرفة املريض ومجعه يف مكان خمصص للبياض املتسخ.
ويغسل يف املرحلة األوىل يف درجة حرارة تتاوح ما بني  03إىل  43درجة ملدة تتاوح ما بني  73إىل 75دقيقة،
ويف املرحلة الثانية يغسل يف درجة حرارة تصل إىل  63درجة باستخدام مواد التنظيف ملدة 75دقيقة ،ليتم
بعدها عملية الشطف باستخدام مواد معقمة ،وخيزن يف أماكن ختضع لشروط احلفظ لإلبقاء عليه معقما.
الفرع الثاني :الخدمات الطبية

يوصي املدقق بضرورة احتام املادة  71من القانون رقم  31-33املؤرخ يف  79جانفي  ،7633املتعلق بالوقاية
الصحية واألمن وطب العمل ،اليت تنص على الزامية خضوع كل عامل للفحوص الطبية اخلاصة بالتوظيف
والفحوص الدورية وكذلك الفحوص اخلاصة باستئناف العمل ،وحق العامل يف االستفادة من فحوص تلقائية
بناءً على طلب منه .كما جيب تلقيح العاملني ضد األمراض املهنية اليت ميكن التعرض هلا يف مكان العمل.
ويوصي بتطبيق املادة  77من نفس القانون اليت تلزم املؤسسة االستشفائية من خالل مصلحة طب العمل
على تشخيص كل العوامل اليت قد تضر بصحة العاملني يف أماكن العمل ومراقبتها للتقليل منها أو القضاء
عليها ،وكذا تعيني العاملني يف وظائف تتماشى مع قدرااهم البدنية والنفسية ،وتقييم مستوى صحتهم للحفاظ
عليها من احلوادث واألمراض املهنية.
الفرع الثالث :بيئة العمل

يوصي مدقق الصحة والسالمة املهنية بتوفري بيئة عمل مالئمة تساعد على الوقاية من املخاطر املهنية من
خالل ما يلي:
 .7األخذ يف االعتبار عند تصميم املرافق باملؤسسة االستشفائية طبيعة العمل وإجراءات الصحة والسالمة
املهنية؛
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 .7توفري العوامل الفزيائية ،مثل ،التهوية واإلضاءة ودرجات احلرارة املناسبة واحلماية من الغبار والغازات
السامة؛
 .0احتام املواد من  9إىل  6من القانون رقم  ،31-33اليت تنص على ضرورة مراعاة سالمة العاملني عند
اختيار التقنيات والتكنولوجيا املستخدمة يف العمل ،والتقيد خالل شراء أي مواد أو أجهزة للمؤسسة
االستشفائية باملواصفات والضوابط الوطنية والدولية املعمول هبا يف جمال الصحة والسالمة املهنية؛
 .4صيانة املعدات والتجهيزات املستخدمة يف العمل بانتظام ،مما يضمن عملها بشكل سليم وآمن؛
 .5وضع معدات مكافحة احلرائق يف أماكن مناسبة ومتاحة يف أقرب وقت ،وتفقد هذه املعدات بانتظام،
مع ضرورة تدريب العاملني على طريقة استخدامها ،وتوفري أنظمة إنذار احلريق وخمارج للطوارئ.
الفرع الرابع :استعمال وسائل الوقاية الشخصية

بالنسبة للممرضني واألطباء البد من ارتداء مآزر بكم قصري وغطاء رأس وسروال خاص بالعمل وأحذية
سهلة الغسل ،تلبس هذه املالبس عند بداية العمل وتنزع أثناء مغادرة املصلحة ومينع اخلروج هبا خارج املؤسسة
1
االستشفائية.
الفرع الخامس :اإلجراءات التنظيمية

جيب على املؤسسة االستشفائية االلتزام بالقوانني والتنظيمات اخلاصة بالوقاية من املخاطر املهنية والتحكم
فيها ووضع خطط ملواجهة األزمات والطوارئ واألوبئة ،وكذلك تصميم برامج لتدريب وتوعية العاملني حول
األمراض واحلوادث املهنية اليت ميكن أن تصيبهم وأمهية االلتزام بقواعد الوقاية ،مع اطالع العاملني اجلدد
وكذلك أولئك الذين مت تغيري مناصبهم أو مناهج أو وسائل عملهم على املخاطر اليت ميكن أن يتعرضوا هلا
2
يف مناصب عملهم أو مهامهم اجلديدة.
كما يتوجب على إدارة املؤسسة االستشفائية ومصاحلها املختصة املتمثلة يف طب العمل ومصلحة الوقاية
الرقابة التقنية واإلدارية يف جمال الوقاية الصحية واألمن ،من خالل القيام بدورات تفتيشية مربجمة وغري مربجمة
هبدف احلرص والتأكد من امتثال العاملني لقواعد الصحة والسالمة املهنية.
وعلى املؤسسة االستشفائية تعزيز نشاطات اإلعالم واالتصال بتوفري أكرب قدر من املعلومات حول
الصحة والسالمة املهنية للعاملني هبا ،من خالل امللصقات واملناشري على مستوى كل مصلحة ويف األماكن
املناسبة ،واستهداف املستفيدين من اخلدمات الصحية انطالقا من االستقبال ،حول القواعد العامة للنظافة
3
يف الوسط االستشفائي مثل ،توزيع كتيبات.
1

. Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, op.cit, p127.

 .2املواد  99-02من القانون رقم  ،07-22مرجع سبق ذكره.
. Instruction N°06 du 17/02/2016, relative à l’application des directives nationales concernant l’hygiène de
l’environnement dans les établissements de santé publiques et privés, Ministère de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Algérie, p02.
3
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الفرع السادس :إدارة النفايات االستشفائية

وفق اللوائح اجلزائرية يتم فرز النفايات االستشفائية حسب نوعها يف مكان إنتاجها ،وتقع مسؤولية الفرز
على عاتق مقدم الرعاية الذي يقوم بتقدمي العالج .حيث توضع النفايات غري اخلطرة يف أكياس سوداء اللون
والنفايات املتكونة مـن األعضـاء اجلسدية يف أكياس بالستيكية ذات استعمال وحيد ولوهنا أخضر ،والنفايات
املعديـة يف أكيـاس صـفراء بالستيكية مسكها ال يقل عن  7ملم ،تستعمل مرة واحدة مقاومة وصلبة ال يتسرب
منها الكلور عنـد ترميدها ،وتوضع النفايات الكيماوية والسامة يف أكياس بالستيكية لوهنا أمحر وبنفس شروط
1
أكياس النفايات املعدية ،مـع وضع مواد مطهرة ضمنها ،والنفايات املشعة يف أكياس لوهنا أبيض.
وتغلق أكياس النفايات عند امتالئها إىل الثلثـني بإحكـام وتوضع يف حاويات صلبة من نفس اللون،
سحمل إشارة تبني طبيعة النفايات ،وعند كل استعمال لتلـك احلاويـات يتم تنظيفهـا وتطهريها ،مث سحـول هذه
النفايات إىل حمل جتميع خمصص هلا فقط تتوفر فيه التهوية واإلنارة ،مع تنظيـفها بعد كل إزالة وتطهريها بشكل
دوري ،ومنع دخول أي شخص غري مرخص له .ومينع رمي نفايات النشاطات العالجية ومزجها مع النفايات
2
املنزلية ،مع وجوب فرزهـا عنـد منبـع إنتاجها.
وحسب املرسوم التنفيذي رقم  413-30املؤرخ يف  6ديسمرب سنة  ،7330احملدد لكيفيات تسيري نفايات
النشاطات العالجية سحدد مدة ختزين نفايات النشاطات العالجيـة حسـب وضـعية وحالـة املؤسسة
االستشفائية ،فإذا كان لديها مرمد خاص فاملدة ال تتجاوز  74ساعة ،ويف حالة ما إذا كان التميد خارج
هذه املؤسسة فاملـدة ال جيب أن تزيد عن  43ساعة .وبالنسبة ملعاجلة نفايـات النشاطات العالجيـة ،فإن
النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية تدفن والنفايات السامة واملعدية تعقم قبل التخلص منها باحلرق فـي
مرامـد داخـل املؤسسة االستشفائية أو مبنشآت ترميد متخصصة يف معاجلة النفايات .وقد أعطـى هذا املرسوم
أمهية لعمليات تدريب العاملني حول عملية مجع النفايـات ونقلها ومعاجلتها ،وتزويدهم باملعلومات الضرورية
حول النفايات وخماطرها وكيفيات التعامل معها ،وذلك من أجل الوقاية من األضرار اليت ميكن أن متس
بصحتهم وبيئتهم.

. Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Ministère de l’environnement, Gestion des
déchets d’activités de soins: guide national, Algérie, 2019, p37.
1

 .2املواد  90-09من املرسوم التنفيذي رقم  372-04املؤرخ يف  2ديسمرب سنة  ،9004احملدد لكيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية ،ج.ر.ع ،72
امل ـ ــؤرخة يف  03ديسمرب .9004
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الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــ تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائية
الفرع السابع :الوقاية من المخاطر الكيميائية

تلزم املؤسسات االستشفائية بتزويد األماكن املخصصة الستعمال املواد الكيمياوية جبهاز استخراج اهلواء
وجتديده ،ومينع على العاملني البقاء يف هذه األماكن إال املدة الدنيا اليت تتطلبها طبيعة العمل الذي يقومون
1
به.
الفرع الثامن :الوقاية من مخاطر العدوى

ألزمت اللوائح اجلزائرية املؤسسات االستشفائية باختاذ عدة تدابري ملواجهة خماطر العدوى ،من بينها
تنظيف أرضية األماكن املخصصة للعمل بانتظام دون إثارة الغبار وغسلها ومسحها باملواد املعقمة وتنظيف
اجلدران واألسقف وإعادة الدهن كلما اقتضى األمر ذلك2.باإلضافة إىل ضرورة تعقيم التجهيزات واملعدات
اليت سحمل مسببات العدوى.
الفرع التاسع :الوقاية من مخاطر االشعة الطبية

حسب املرسوم الرئاسي رقم  771-35املؤرخ يف  77أفريل  ،7335املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات
املؤينة جيب على املؤسسة االستشفائية اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان وقاية العاملني من األشعة أو التلوث
اإلشعاعي ،من خالل التعيري والفحص الدوري حلسن سري كل أجهزة القياس للحماية اجلماعية من األشعة
املؤينة .وكذلك اجلرد الدوري خالل فتات مناسبة للمصادر املشعة املنقولة للتأكد من وجودها يف املكان
احملدد هلا والتحقق من أماهنا .باإلضافة إىل وضع الوسائل الضرورية ملراقبة األشعة مثل ،إشارات إنذار من
أجل ضمان عدم جتاوز حدود اجلرعة والتحكم يف التعرض املهين لكل عامل لألشعة ،حبيث ال تتجاوز اجلرعة
احلدود املبينة أدناه:
 جرعة مبقدار  73ميليسفرت يف السنة يف متوسط مخس سنوات متتالية؛ جرعة مبقدار  53ميليسفرت يف السنة الواحدة؛ مكافئ اجلرعة على مستوى عدسة العني مبقدار 753ميليسفرت يف السنة.وحسب نفس املرسوم تتم احلماية من التلوث اإلشعاعي عن طريق عزل املصادر املشعة واستعمال
جتديدا كافياً للهواء ،وتبقي األماكن يف
ً
مساحات ملساء وغري قابلة للتسرب ،وإقامة اهوية مالئمة تضمن
حالة ضغط منخفض تفاديا النتشار التلوث اإلشعاعي ،مع استخدام وسائل وأجهزة احلماية الفردية وإبقائها
يف حالة جيدة .وخالل الفحص باألشعة مينع وجود أي شخص غري املريض والعاملني املختصني الذين يكون
وجودهم ضروري ،إال يف حالة ما إذا كان املريض حباجة ملساعدة شخص آخر ،مع تقليص مدة البقاء فيها
إىل أقل حد ممكن.
 .1املادة  00من املرسوم التنفيذي رقم  02-20املؤرخ يف  02جانفي  ،0220املتعلق بالقواعد العامة للحماية ليت تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل،
ج.ر.ع  ،42امل ـ ــؤرخة يف  94جانفي .0220
 .2املواد  3-4من نفس املرجع.
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الفرع العاشر :توفير األمن

يــجب عــلى املؤسسة االستشفائية ح ـمــايــة العامل هبا ملا قـد ي ـت ـعــرض له مـن ت ـه ــدي ــد أو إهــانــة أو شـتـم
أو قـذف أو اعـتـداء من أي طـبـيـعـة كانـت أثـنـاء ممـارسة وظـيـفــته ،ويـجـب عـل ـيـها ضـمــان ت ـعـويض لــفــائـدته
عن الضرر الذي ميكن أن يلحق به ،وسحـل الـ ــمؤسسة االستشفائية يف هـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف مـ ـ ــحل العامل
للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعال ،كما متلـك لنفس الغرض حق القيام برفع دعـوى مبـاشرة
1
أمـام الـقضـاء كـطرف مدين.

 .1املادة  40من األمر  04-00املؤرخ يف  02جويلية  ،9000املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،ج.ر.ع  30املؤرخة يف  00جويلية .9000
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خالصة الفصل الثاني
تناول هذا الفصل التطور التارخيي للتدقيق منذ العصور القدمية إىل يومنا هذا ،وذلك بتطور األهداف
اليت يسعى إىل سحقيقها ،كما متت اإلشارة إىل أنواع التدقيق والصفات واألخالقيات اليت جيب أن تتوفر يف
املدقق للحصول على نتائج تدقيق ذات مصداقية وموثوقية.
ويف املبحث الثاين مت التطرق إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية ،باإلشارة إىل تعريف املؤسسات
االستشفائية واليت تصنف إىل عدة أنواع حسب معياري امللكية والرحبية ،وتناول اخلدمات اليت تقدمها
املؤسسات االستشفائية ،منها اخلدمات العالجية والوقائية واالستشارية والتدريبية والبحثية ،حيث ختضع هذه
اخلدمات لعملية التدقيق لتحديد املخاطر وتقييمها وتقدمي التوصيات الالزمة للوقاية منها .ومتت اإلشارة إىل
أن عملية التدقيق تتم بناءً على جمموعة من املعايري املعمول هبا ،وأن التدقيق يطبق يف عدة جماالت منها
اجلانب البيئي واجلودة ونظم املعلومات واجلباية والعوامل االجتماعية.
ويف املبحث الثالث مت عرض تعريف تدقيق الصحة والسالمة املهنية وأهدافه وأمهيته ومستوياته املتمثلة يف
تدقيق املطابقة وتدقيق الفعالية والتدقيق االستاتيجي ،واملنهجية املعتمدة يف هذا النوع من التدقيق.
وتناول املبحث الرابع املخاطر املهنية اليت تقيم بواسطة تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات
االستشفائية ،واعتبار هذا التدقيق كأداة تعتمد عليها املؤسسات االستشفائية على املستوى الدويل ويف اجلزائر
للوقاية من هذه املخاطر املهنية.
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الفصل الثالث :أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
تمهيد
حيظى العاملون حبيز كبري من االهتمام لدى املؤسسات ملا هلم من تأثري على سري عملها ،وباعتبارهم
أحد املتطلبات الرئيسية لنجاحها واحلفاظ على استمراريتها ،ويعدون من العوامل األكثر إسهاما يف حتقيق
أهدافها وتعزيز قدرهتا التنافسية ،وهذا ما دفع هبا إىل العمل على االرتقاء بأدائهم وحتسينه لزيادة كفاءاهتم.
وتعترب املؤسسات االستشفائية من بني املؤسسات اليت حتتاج إىل موارد بشرية كفؤة وإدارهتا بكفاءة،
وذلك ألن حمور عملية اخلدمة الصحية اليت تقدمها هو املريض ،األمر الذي يتطلب من مجيع العاملني بذل
قصارى جهدهم من أجل حتقيق رضاه .لذا فإن التحدي الذي تواجهه املؤسسات االستشفائية هو كيفية
حتسني أداء العاملني هبا ،من خالل توفري جمموعة من العوامل ،وذلك لتقدمي أفضل خدمة صحية ،فتحسني
أداء العاملني سيؤدي يف النهاية إىل حتسني أدائها العام.
وتتم عملية التحسني بناءً على تقييم أداء العامل من خالل تطبيق ممارسات قياس وتقومي األداء ،بتصميم
معايري واعتمادها كمرجع لتقييم أداء العامل ،للوقوف على نقاط الضعف لديه ،والعمل على سد الفجوة بني
العمل الفعلي والعمل املتوقع ،وتعزيز نقاط القوة باستخدام أساليب التحفيز واملكافأة على األداء اجليد.
ومن بني أهم األسالك اليت هلا تأثري مباشر على اخلدمة الصحية هي األسالك الطبية وشبه الطبية ،واليت
تتطلب من املؤسسة االستشفائية االهتمام الكبري ،من حيث توفري ظروف العمل وتقييم أدائها والعمل على
حتسينه بالتدريب والتحفيز واملكافأة والقضاء أو التقليل من املعوقات اليت تعرقله.
ولدراسة هذا املوضوع سيتناول هذا الفصل مفهوم أداء العاملني والعوامل املؤثرة فيه وكيفية إدارته ،مع
الرتكيز على أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية ،خاصة فيما يتعلق بأداء األسالك الطبية وشبه الطبية،
والتطرق لعالقة تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأداء هذه األسالك.
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المبحث األول :ماهية أداء العاملين
يعد أداء العاملني من بني العوامل احلامسة اليت تساهم بشكل كبري يف جناح املؤسسة وحتقيق أهدافها
التنظيمية املتوقعة ،وذلك يف ظل توفر جمموعة من العوامل الشخصية والتنظيمية .ولتحقيق الكفاءة والفعالية
يف أدائهم البد على املؤسسات توفري إدارة فعالة لألداء ،من خالل حتديد األهداف اليت جيب أن حيققها
العامل يف عمله وتقييم أدائه وحتسينه باستمرار ،ومكافأته إذا حقق نتائج إجيابية ومعاقبته يف حالة وجود
تقصري متعمد من طرفه.
المطلب األول :مفهوم أداء العاملين
يسعى العامل الكفؤ من خالل األداء الذي يقدمه يف عمله إىل حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف
املتوقعة منه يف املؤسسة اليت يعمل هبا ،وهو ما يربز أمهية هذا األداء.
الفرع األول :تعريف أداء العاملين

يشري مفهوم أداء العاملني إىل كيفية القيام بالعمل والنتائج اليت حتققت منه ،أي ما يقوم به العامل وكيف
1
يفعل ذلك.
واألداء هو نتيجة أو معدل جناح العامل خالل فرتة زمنية معينة يف تنفيذ مهامه مقارنة باإلمكانيات املتاحة
2
ومعايري العمل واألهداف املتفق عليها مسبقا.
كما عرف بأنه نتيجة العمل من حيث الكم والنوعية ،الذي حيققه العامل جراء أداء مهامه وفقاً للمسؤوليات
3
املوكلة له.
ويعرف أيضا بأنه مستوى النجاح الذي حيققه العامل يف تنفيذ املهام املوكلة له وقدرته على حتقيق األهداف
4
املسطرة.
وعرف أداء العاملني كذلك على أنه قدرة العامل على أداء مهمته بشكل جيد ،مبعىن أن تنفيذ املهمة يكون
5
وفقا خلطة هتدف إىل احلصول على نتائج مرضية.
بناءً على ما سبق ميكن القول أن أداء العاملني يرتبط بالكفاءة يف إجناز املهام وفعالية العمل ،وذلك من
خالل كمية ونوعية املخرجات وجودهتا وتقدميها يف الوقت املناسب ،فأداء العامل يكون ناجحا عند قدرته
. Mutiara Rita Perangin-Angin et al, the effect of quality of work life and work engagement to employee
performance with job satisfaction as an intervening variable in PT, International journal of research and review,
Vol 7, Issue 2, 2020, p74.
2
. Utin Nina Hermina, Sri Yanthy Yosepha, The model of employee performance, International review of
management and marketing, Vol 9 Issue 3, 2019, p17.
3
. Yohanis Rura et al, The effect of the auditor’s personal characteristic on audit dysfunctionnal behavior,
International journal of science and research, Vol 8, Issue 1, 2019, p712.
4
. Mohammad Benny Alexandri, Analysis of work environmental dominant factors on employee performance in
Cianjur district, International journal of science and research, Vol 8, Issue 2, 2019, p308.
5
. Suhaya Jarnawi, Afgani Dahlan, Is the employee performance influenced by organizational culture, work
environment, work motivation, and job satisfaction, International journal of science and research, Vol 7, Issue 12,
2018, p1068.
1
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على استكمال املهام املوكلة له وفقا لألهداف احملددة له وبناءً على خربته ومهاراته وجهوده وقدراته .وبالتايل
يشمل األداء سلوك العامل ونتائج عمله ومسامهاته يف جناح املؤسسة وحتقيق أهدافها.
هناك من الباحثني من يركز يف تعريف األداء على حتقيق العامل لألهداف املسطرة له ،وذهب آخرون
إىل ربطه بالطريقة اليت يؤدي هبا العامل مهامه ودرجة بلوغه لألهداف بأقل تكلفة ،ومن خالل هذين
االجتاهني ميكن القول أن هناك عالقة مباشرة بني مفهوم أداء العاملني ومفهومي الفعالية والكفاءة.
حيث يقصد بالفعالية القدرة على حتقيق األهداف املسطرة والوصول إىل النتائج املتوقعة ،فاألداء الفعال
1
هو ذلك األداء الذي يبلغ أهدافه ،وحتسب الفعالية بالعالقة التالية:
األهداف احملققة

املخرجات الفعلية

=
الفعالية =
األهداف احملددة املخرجات املخططة
2
أما الكفاءة فيقصد هبا القدرة على حتقيق األهداف املسطرة بأقل تكلفة ممكنة ،وحتسب بالعالقة التالية:
الفعالية =

األهداف احملققة
اإلمكانيات املستخدمة

=

املخرجات
املدخالت

الفرع الثاني :أهمية أداء العاملين

يعد أداء العاملني وسيطا بني ممارسات إدارة املوارد البشرية وأداء املؤسسة ،بالشكل الذي يعزز قدرة تلك
املمارسات يف مساعدة العاملني وصاحب العمل على تقدمي أداء أفضل أثناء ممارسة أعماهلم ،مما يعكس
الدور املهين املعطى للعاملني يف حتقيق األهداف املسطرة للمؤسسة3.حيث يعترب األداء أحد األساليب اليت
تتمكن املؤسسة من خالله من توجيه العاملني إلجناز مهامهم وحتقيق األهداف احلالية واملستقبلية ومشاركتهم
يف وضع هذه األهداف.
المطلب الثاني :العوامل المؤثرة على أداء العاملين
هناك جمموعة من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على أداء العاملني ملهامهم ،تتمثل يف اخلصائص الشخصية
والعوامل التنظيمية واملادية ،اليت يتوجب على املؤسسة اختاذ التدابري املناسبة لتحسينها باستمرار ،للوصول إىل
أداء يفي باملعايري املطلوبة وحيقق األهداف املرجوة ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

 .1عرابة احلاج بن حممود ،أ ثر ازدواجية السلطة على أداء العاملني يف املستشفيات -دراسة مقارنة ،-املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر ،5102 ،ص .552
 .2نفس املرجع.
 . 3صالح الدين الكبيسي ،رعد الكعيب ،تأثري اسرتاتيجية التمكني يف أداء العاملني بتوسيط الثقافة التنظيمية ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،52العدد ،051
العراق ،5151 ،ص .05
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الفرع األول :العوامل التنظيمية

تتعلق هذه العوامل بالتنظيم ذاته وما يسوده من أجواء وعالقات وظيفية وما يتوفر عليه من بيئة عمل
تنظيمية ،ومن بني العوامل اليت تندرج حتتها ما يلي:
 .1دعم اإلدارة العليا :يعترب دعم اإلدارة أحد العوامل املهمة لتطوير األداء ،فعندما يرى العاملون أن
اإلدارة تدعم جهودهم يف عملهم ،ميكن أن يؤدي ذلك إىل حتسني أدائهم1.ويتجلى هذا الدعم من خالل
عدة نقاط ،من أمهها ما يلي:
أ .إشراك اإلدارة للعاملني يف عملية صنع القرار ،حيث يشعر العاملون بأن لديهم الفرصة ملناقشة شؤون
عملهم وميكنهم التأثري يف القرارات املتعلقة به ،مما حيفزهم ويعتربون أنفسهم كشركاء يف املسامهة يف جناح
املؤسسة وحتقيق أهدافها بدال من النظر إليهم على أهنم جمرد مرؤوسني منفذين للقرارات فقط؛
ب .توفري اإلدارة العليا للمناخ التنظيمي املالئم للعمل ،مما يعزز من ثقة العاملني مبؤسستهم؛
ج .وضع نظام اتصال فعال مع العاملني لالستماع إىل انشغاالهتم واملشاكل والعراقيل اليت تواجههم يف العمل،
والسعي إىل حلها أو التقليل منها إىل أدين حد ممكن .باإلضافة إىل توفري اإلدارة للمعلومات الضرورية ويف
الوقت املناسب للعاملني ،لتسهيل تنفيذ املهام املوكلة إليهم وتشجيع تبادل املعرفة بينهم.
 .2نظام الحوافز :خلص بعض الباحثني إىل أن هناك عالقة إجيابية بني احلوافز وأداء العاملني ،حيث يرون
أهنا تعترب كعامل حمفز للعاملني إذا كانت متوافقة مع اجلهد الذي يبذلونه يف أدائهم لعملهم وتتناسب مع
توقعاهتم .كما تعترب كأداة مهمة للتحكم يف معدل دوران العمل2.وتنقسم احلوافز من حيث طبيعتها إىل
نوعني ،حوافز مادية وحوافز معنوية.
أ .الحوافز المادية :تتمثل يف املقابل املادي على اختالف أنواعه الذي يتلقاه العاملون مقابل مسامهتهم يف
حتقيق أهداف املؤسسة مثل ،األجور ،املشاركة يف األرباح ،توفري وسائل النقل ،التأمني الصحي ،الوجبات
اجملانية... ،
ويف هذا السياق رأى فردريك تايلر بأن األداء اجليد والرضا يرتبطان بشكل مباشر مبقدار ما حيصل عليه
3
العامل من أجر لقاء اجلهد والوقت الذي يقدمه للمؤسسة اليت يعمل هبا.

. Anastasios Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, Factors affecting employee performance: an empirical
approach, International journal of productivity and performance management, Vol 68, N°1, 2019, p173.
2
. Mohammd Abuhashesh et al, Factors that affect employees job satisfaction and performance to increase
customers’ satisfactions, Journal of human resources management research, 2019, p02.
1

 .3عادل حممد عبد اهلل ،حممد مشعل سلطان ،جودة حياة العمل وأثرها يف تقييم أداء العاملني دراسة مسحية يف كلية احلدباء اجلامعة ،جملة تكريت للعلوم اإلدارية
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ب .الحوافز المعنوية :هي حوافز غري ملموسة مثل ،الرتقية ،االعرتاف ،التقدير ،االحرتام ،واليت قد تلعب
دورا مهما يف اشباع االحتياجات املعنوية للعاملني وخلق الرغبة لديهم يف العمل ،وتقدمي منتوج أو خدمة
ذات جودة ومستوى إنتاجية أفضل.
فاملؤسسات الناجحة تكافئ أفضل العاملني بالرتقية ،مما يشجعهم على تعظيم جهودهم ،وبالتايل زيادة
اإلنتاجية 1.ألن العاملون قد جيدون أن شغل نفس املنصبلمدة طويلة دون ترقية وتكرار نفس املهام يوميا
لسنوات عديدة يصبح أمرا ممال ،ولكن هذا ميكن جتنبه إذا كان العامل لديه توقع أنه إذا ما قدم أداءا جيدا
فإنه سوف حيصل على ترقية إىل منصب أعلى مع مهام ومسؤوليات جديدة.
وبالتايل حيقق نظام احلوافز اجليد والعادل نتائج إجيابية ،كونه يعترب كاعرتاف وتقدير للمجهودات املبذولة،
مما قد يسهم يف حتفيز العاملني ويزيد من درجة رضاهم عن العمل ،ويشعرهم مبكانتهم وأمهيتهم يف املؤسسة
اليت يعملون هبا ويشجعهم على رفع كفاءة أدائهم.
 .3ثقافة المؤسسة :تعرف الثقافة التنظيمية على أهنا جمموعة من التصورات واملعايري والقيم واملواقف
واملعتقدات املشرتكة ،مبا يف ذلك املبادئ والتقاليد وطرق العمل اليت يتقامسها العاملون يف املؤسسة ،واليت تؤثر
على األعمال وعلى السلوك والطريقة اليت يتصرفون هبا يف عملهم2.وميكن أن يكون هلذه الثقافة تأثري إجيايب
أو سليب على حتفيز العاملني ،فالثقافة التنظيمية القوية تشجع العاملني الذين يكون مستوى أدائهم منخفضا
على العمل جبدية أكرب وأداء مهامهم بطاقة ومحاس ،يف حني أن الثقافة الضعيفة ميكن أن حتبط العاملني
3
اجليدين ،وبالتايل تؤثر سلبا على كل من أدائهم وأداء املؤسسة.
كما تساعد الثقافة القوية العاملني على التكيف مع خمتلف التغريات والعمل بكفاءة وفعالية ،والذي يؤدي
بدوره إىل االستقرار التنظيمي وحتسني األداء الكلي للمؤسسة ،وذلك عن طريق حتفيزهم وتوجيه مواقفهم
وسلوكهم حنو هدف مشرتك ،كوهنا متلي الطريقة اليت تؤدى هبا األعمال .فهي جتعل العاملني مييلون إىل القيام
بأعماهلم بطريقة معينة ويف اعتقادهم أن هذا هو األسلوب الصحيح الذي جيب اتباعه .كما أنه من املتوقع
أن ترفع الثقافة التنظيمية االلتزام ،فيكون للعاملني دافع كبري يف حتسني العمل ،لذا جيب خلق ثقافة داخل
املؤسسة متكنها من تعزيز موقفها ،من خالل التأثري إجيابا على أداء العاملني هبا وحتقيق الفعالية التنظيمية.

. Mohammed Abuhashesh et al, op.cit, p05.
. Erna Paramita et al, The influence of organizational culture and organizational commitment on employee
performance and job satisfaction as a moderating variable at PT. Bank Mandiri (Persero), International journal of
research and review, Vol,7, Issue, 3, 2020, p 275.
3
. Buhle Mtongana, Austin Musundire, Exploring the relationship between culture change, kurt lewin‟s model of
change, employee behaviour and employee performance in South African State owned enterprises, International
journal of science and research, Vol 9, Issue 7, 2020, p1023.
1
2
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 .4التدريب :يعترب التدريب أحد جوانب بناء الكفاءات ،فهو يهتم بشكل رئيسي بتحسني ورفع مستوى
مهارات وقدرات ومعارف العاملني ومواقفهم وسلوكياهتم ،واليت تنعكس يف هناية املطاف إجيابا على أدائهم
1
ومتكني املؤسسة من حتقيق أهدافها.
فالتدريب ميكن العاملني من ممارسة أعماهلم بشكل أفضل ،ويسمح هلم باحلصول على صورة أوضح
لتنفيذ مهامهم .ويعترب كأحد الطرق اليت تساعد على إعداد العاملني على التكيف مع التغريات احلالية
واملستقبلية يف متطلبات وظائفهم ،واحلفاظ على املستوى األمثل لألداء.
وبالتايل ،التدريب له تأثري إجيايب على أداء العامل وعلى األداء التنظيمي ككل ،لذا على املؤسسة االهتمام
بشكل أكرب باالحتياجات التدريبية ودراستها بطرق علمية وتسطري الربامج املناسبة لتغطية هذه االحتياجات،
وتوفري الظروف واالمكانيات الالزمة إلجناح العملية التدريبية ،لسد الفجوة بني ما هو موجود من مهارات
ومعارف وسلوكيات لدى العاملني وما جيب أن يكون ،حىت يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية ،والعمل
على تطوير وحتسني أدائهم.
 .5ضغوط العمل :العامل الذي يكون لديه مسؤوليات أكرب من قدراته للتعامل معها يعاين من مستويات
مرتفعة من الضغوط ،واليت ميكن أن تؤثر سلبا على اجلانب النفسي والبدين له ،كما تعترب ضغوط العمل عامل
2
رئيسي الخنفاض الدافع والروح املعنوية ،مبا قد يؤدي إىل اخنفاض األداء.
وبالتايل تنتج ضغوط العمل عندما ال يستطيع العامل التنسيق بني املوارد املتاحة ومتطلبات العمل مع
القدرات الشخصية بشكل صحيح ،حيث تطلب بعض املؤسسات من العاملني هبا حتقيق مستوى معني من
األداء بينما هم ال ميلكون الكفاءة على التعامل مع املهام املوكلة هلم ،كوهنا تتجاوز قدراهتم املعرفية أو البدنية
أو النفسية ،كما تنتج هذه الضغوط عن بيئة العمل عندما يشعر العامل أهنا تشكل هتديدا لصحته وسالمته.
وعليه ميكن القول أن ضغوط العمل تنشأ عن ثالثة جوانب رئيسية تتمثل يف العوامل البيئية والتنظيمية
والشخصية للعامل ،حيث يتعرض كل عامل جملموعة من الضغوطات يف العمل ويف حياته الشخصية ،مما قد
يؤثر على أدائه لعمله ،لذا جيب على املؤسسات توفري ظروف عمل مرحية من الناحية املادية والنفسية وجتنب
الضغوط اليت قد تولد أشكالً خمتلفة من ردود الفعل السلبية من قبل العاملني هبا.
 .6األمن الوظيفي :يعرف األمن الوظيفي بأنه حترر العامل من اخلوف من خسارة عمله ،أي تأكده أو
ثقته بأنه سيحتفظ بوظيفته احلالية3.ويقل األمن الوظيفي كلما شعر العامل بالتهديد بفقدان وظيفته وأنه ميكن

. Shabani Nyaburiri Maijo, Contribution of training and incentives management on employees’ performance at
the institute of adult education, Tanzania, International journal of science and research, Vol 9, Issue 4, 2020, p628.
2
.Mohammed Abuhashesh et al, op.cit, p03.
3
. Shouvik Sanyal et al, Loss of job security and its impact on employee performance – a study in sultanate of
oman, International journal of innovative research & growth, Vol 7, Issue 6, 2018, p204.
1
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االستغناء عنه ،أو يقل عندما ينخفض التقدير املتعلق بالعمل مثل ،ختفيض الراتب وزيادة عدد ساعات
العمل.
وعندما يشعر العاملون بأن وظائفهم آمنة سوف يركزون أكثر على املهمة اليت طلبت منهم بدال من
البحث عن فرص عمل أخرى .فاألمن الوظيفي يساعد على خلق مناخ من الثقة بني العاملني وإدارة املؤسسة،
وبالتايل تقدمي أفصل أداء1.لذا جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األمن الوظيفي سواء من طرف املؤسسة
مثل ،إبرام عقد عمل مجاعي ،اتفاقية عمل ،...أو من طرف العامل مثل ،حتسني مستوى التعليم ،اخلربة
العملية...
 .7اإلشراف :يعترب اإلشراف كعملية يقوم من خالهلا املشرف على مساعدة العاملني على التعلم وفقا
الحتياجاهتم ،لتحقيق أقصى استفادة من معارفهم ومهاراهتم وحتسني قدراهتم ،وحىت يتمكنوا من القيام
بعملهم بشكل أكثر فعالية يف ظروف مرحية2.فاملشرف هو شخص لديه خربة وكفاءة يساعد من خالهلا
مرؤوسيه على إجناز عملهم من خالل توجيههم وتشجيعهم ،خاصة عندما يتعلق األمر بإجراءات تشغيلية
جديدة ،والتواصل اجليد معهم بإيصال املعلومات املتعلقة مبهامهم ،وميكنه حل مشاكل العمل الذي يشرف
عليه ،مما يساهم يف حتقيق نتيجة أداء إجيابية.
فلإلشراف دور مهم يف التأثري على أداء العامل ،حيث يرتتب على عدم وجود اإلشراف اجليد اخنفاض
يف الروح املعنوية لدى العاملني وتقليل الثقة لديهم ،مما يؤثر سلبا على أدائهم.
 .8تصميم الوظيفة :يعترب تصميم الوظيفة بشكل جيد مطلب مهم لتحفيز العامل على أداء مهامه
وواجباته ،ويؤثر بوضوح على أدائه3.وذلك من حيث درجة إثراء الوظيفة ،تنوع أنشطتها ،درجة استقاللية
العامل يف ختطيط عمله وتنفيذه ومتابعته ،املستوى اإلداري للوظيفة ،مدى إشباعها حلاجات العامل ،مدى
اكتسابه ملعارف جديدة من خالهلا ،مشاركته يف اختاذ القرارات املتعلقة هبا ،النظرة االجتماعية لشاغلها .كما
يساعد التصميم املالئم للوظيفة على استقطاب أفضل الكفاءات املوجودة يف سوق العمل.
 .9فريق العمل :يعرف فريق العمل بأنه جمموعة من العاملني ذوي مهارات مكملة لبعضها ويعملون بفعالية
معا إلجناز هدف معني يعدون مسؤولني عنه باملؤسسة اليت يعملون هبا4.ويعترب العمل ضمن فريق أحد العوامل
اليت تؤثر على أداء العاملني ،كونه يشجع على التواصل بني أعضاء الفريق وتبادل املعلومات ورفع كفاءهتم
. Ong Choon Hee et al, The relationship between human resource management practices and job performance in
the courier service industry, International journal of academic research in business and social sciences Vol 9, N°3,
2019, p 68.
2
. S. B. M. Marume et al, Supervision, International journal of business and management invention, Vol 5, Issue7,
2016, p13.
3
. Oluwatuase Taiwo et al, Effects of job rotation on employees’ performance in Nigerian banks, International
journal of economics, commerce and management, Vol VII, Issue 2, United Kingdom, 2019, p496.
1
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وحتسني أساليب العمل ،وكذلك احلفاظ على احلماس يف العمل والدعم والتعاون فيما بينهم على حل مشاكل
العمل1.وميكنهم إجناز مهامهم يف فرتة زمنية أقل مقارنة بعمل العامل مبفرده ،كما أن العمل معاً كفريق
واملشاركة يف اختاذ القرارات سيشعر العاملون بأهنم جزء من املؤسسة اليت يعملون هبا ،ويصبح تنسيق األهداف
والغايات التنظيمية أسهل .لذا على املؤسسة االهتمام بإدارة األفراد والفرق وتقدمي الدعم هلم ،لتحقيق
مستويات عالية من األداء الفردي واألداء التنظيمي.
الفرع الثاني :العوامل المادية

يقصد هبا العوامل املوجودة يف بيئة للعمل ،واليت تؤثر على أداء العامل ،حيث جيب أن تتوفر هذه البيئة
على ظروف خصائص مالئمة مثل ،درجات احلرارة املعتدلة ،معدالت هتوية تسمح بالتزود باهلواء النقي،
إضاءة كافية ،تصميم مكان العمل مبا يتناسب مع طبيعة العمل لتقليل االضطرابات العضلية واهليكلية ،احلد
األدىن من التلوث من املصادر اخلارجية مبا يف ذلك الضوضاء ،احلالة اجليدة للمواد واملعدات والتجهيزات ،مبا
يساعد على محاية العامل من األمراض واحلوادث يف مكان العمل.
فاملؤسسة اليت توفر بيئة عمل إجيابية ميكن أن جتعل العاملني يشعرون بالراحة كوهنم حيصلون على االهتمام
وأن أعماهلم ذات قيمة .وجيب أن يتم الرتكيز على إدارة بيئة العمل لالستفادة بشكل أفضل من مواردها
البشرية ،خللق املزيد من القيمة2.فالعاملون يرغبون يف العمل يف بيئة مرحية.
الفرع الثالث :العوامل الشخصية

من أهم العوامل الشخصية اليت ميكن أن تؤثر على أداء العاملني ما يلي:
 .1روح المبادرة :العاملون املبادرون يقومون بأداء عملهم بأكثر كفاءة من أولئك الذين لديهم روح مبادرة
منخفضة .وبشكل عام ،فقد لوحظ أن العاملني ذوي الفعالية العالية يأخذون املبادرة ويعربون عن آرائهم
ويتحكمون يف املوقف يف وظائفهم قبل حدوث املشاكل بدال من االنتظار لالستجابة هلا بعد حدوثها،
3
وحيسنون طرق أدائهم يف العمل ويؤثرون إجيابا على زمالئهم.
 .2الدافع الذاتي :ميثل الدافع الذايت القوى النفسية اليت حتدد مستوى اجتاه جهد العامل يف أداء العمل
وثباته يف مواجهة العقبات4.فالعامل مييل إىل األداء بشكل أفضل عندما يكون لديه الدافع اإلجيايب ويقل
األداء عندما يكون الدافع ضعيفا ،كون الدافع يوجه ويقود السلوك داخليا من أجل تلبية حاجة معينة ،لذلك
فهو يتناسب طرديا مع أداء العامل .ومن الواضح أن الدافع الذايت للعامل مهم لتحقيق األهداف التنظيمية

. Shakoor Dahlan et al, Factors influencing employee performance in a leading conglomerate in Sri Lanka,
Colombo journal of advanced research, Vol 1, N° 1, Sri Lanka, 2019, p 05.
2
. Lan Zongjun, Research on factors affecting employee productivity in shanghai, International journal of
management, Vol 10, Issue 6, 2019, p149.
3
. Anastasios Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, op.cit, p175.
4
. Shakoor Dahlan et al, op.cit, p05.
1

744

الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
للمؤسسة ،حيث يوفر للعامل الطاقة واجلهد ألداء مهمة معينة ،فمن أجل احلصول على أداء جيد ،جيب أن
يكون لدى العامل رغبة عالية يف العمل.
 .3االلتزام :يقصد به مستوى رغبة العامل يف البقاء يف املؤسسة اليت يعمل هبا واحلفاظ على عضويته فيها
ومسامهته يف حتقيق أهدافها1.وهناك عالقة إجيابية بني االلتزام وأداء العاملني ،ألن مستويات عالية من االلتزام
ميكن أن تؤدي إىل زيادة الكفاءة يف األداء وحتقيق األهداف التنظيمية بشكل فعال2.حيث يعكس االلتزام
املوقف الذي يتبناه العامل اجتاه املؤسسة اليت يعمل هبا وحتديد مستوى مشاركته فيها ،والتأهب واالستعداد
للعمل والرغبة يف احلفاظ على االنتماء للمؤسسة .ويف حالة ما إذا كان االلتزام منخفضا يزيد القلق وعدم
الثقة لدى العامل وال يرى أن دوره مهم بالنسبة للمؤسسة ،وقد يؤدي ذلك إىل ميل اهتمام ورضا العامل إىل
االخنفاض ،مما يؤثر سلبا على أدائه.
 .4القدرة على التكيف :إذا كان للعامل القدرة على التأقلم بسهولة مع مكان عمل جديد أو متطلبات
واحتياجات وظيفية جديدة أو مع املواقف غري املنتظمة ،قد يكون لذلك تأثري إجيايب على أدائه ،أي قد
يكون العامل الذي ليس لديه صعوبة يف التعامل مع متطلبات العمل املتنوعة أو املتغرية والبيئات املختلفة
أكثر كفاءة من العامل الذي جيد صعوبة يف تطبيق معارف ومهارات وتقنيات جديدة يف عمله أو يف إدارة
أي تغيريات يف أدواره الوظيفية بشكل فعال3،ومعرفة طريقة أدائها وتنفيذها حسب الظروف.
 .5الرضا الوظيفي :يعترب أحد العوامل اليت تؤثر على أداء العامل ،وميكن تعريفه بأنه مشاعر العامل وردود
أفعاله جتاه بيئة عمله4.ويعترب كوجهة نظر ذاتية للعامل تشمل موقفه اجتاه وظيفته ،فالعاملون الراضون عن
عملهم لديهم رغبة أكرب يف العمل ومستويات أعلى من األداء باملقارنة مع العاملني غري الراضني .فرضا العامل
عن عمله يؤدي إىل زيادة دوافعه ورفع معنوياته ،وما ينتج ذلك من تقدمي ألداء جيد مبا يكفي لتحقيق
األهداف التنظيمية ،وإذا كانت هذه األخرية تتماشى مع األهداف الشخصية للعامل قد يشعره ذلك بسعادة
أكرب وحيفزه على تقدمي أداء أفضل .وبالتايل ،على املؤسسة مواءمة أهدافها مع ما يساعد العامل على حتقيق
أهدافه الشخصية ،حيث أن نظرته اإلجيابية جتاه عمله أمر بالغ األمهية لتكون لديه الرغبة يف حتقيق أهداف
املؤسسة.
باإلضافة إىل ما سبق ميكن أن يكون العامل راضيا نتيجة معاملته باحرتام وتقديره من قبل املؤسسة اليت
يعمل هبا ،أو من خالل حصوله على مزايا مادية ومعنوية تتناسب مع توقعاته ،هذه العوامل سوف تساهم

. Yohanis Rura et al, op.cit, p712.
. Kelechi Ugwu et al, Participative decision making and employee performance in the hospitality industry, Journal
of management studies and economic systems, Vol 4, Issue 1, 2019, p62.
3
. Anastasios Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, op.cit, p175.
4
. Mutiara Rita, Perangin Angin et al, op.cit, p74.
1
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يف شعور العامل باالرتياح والتمتع مبستوى أعلى من الرضا الوظيفي ،فتكون مواقفه أقوى جتاه وظيفته ويصبح
لديه ميوال أكرب لتقدمي أحسن أداء.
 .6المهارات :إن توظيف األفراد الذين لديهم جمموعة متنوعة من املهارات ميثل رصيدا قيما للمؤسسة ،ألنه
يشكل األساس خللق بدائل متعددة ملتطلبات الوظيفة احلالية أو املستقبلية ،حيث يعترب العامل كتوليفة من
املهارات الفريدة قابلة لالستغالل من قِبل املؤسسة ويصعب نسخها من قبل املنافسني .وبالتايل فمرونة املهارة
هلا تأثري مباشر على أداء العاملني ،مما يعين أنه كلما ارتفع مستوى مرونة مهارة العامل زاد احتمال تقدميه
1
ألداء أفضل.
المطلب الثالث :إدارة أداء العاملين
تعترب إدارة أداء العاملني من أهم التحديات اليت تواجه املؤسسات ،كوهنا عملية معقدة ترتبط باملورد
البشري ،وحتتاج إىل كفاءة وفعالية حىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة منها ،وتتطلب توفر جمموعة من العوامل
من أجل إجناحها.
الفرع األول :مفهوم إدارة أداء العاملين:

تكتسي إدارة أداء العاملني أمهية بالغة نظرا ملا حتققه من أهداف على مستوى العاملني واملؤسسة على
حد سواء.
 .1تعريف إدارة أداء العاملين :تعرف إدارة أداء العاملني بأهنا عملية شاملة تدمج خمتلف االحتياجات
املطلوبة للوصول إىل نظام مفيد إلدارة العاملني ،وذلك بالرتكيز على التعلم والتطوير ،من خالل التحسني
2
املستمر ملهاراهتم وسلوكهم ومسامهاهتم.
وتعرف أيضا بأهنا "عملية مستمرة تنطوي على حتديد مستوى األداء الوظيفي املطلوب االلتزام به من
3
العامل وقياسه وتطويره ،وذلك من خالل العمل على ربط أهداف العامل بأهداف املؤسسة ورسالتها".
وتعرف على أهنا "عملية مستمرة هتدف إىل حتديد وقياس وتطوير األداء يف املنظمة ،من خالل ربط أداء
4
وأهداف كل فرد يف املنظمة مع رسالة وأهداف املنظمة".
وهي أيضاً "عملية اسرتاتيجية متكاملة تضمن وضع األهداف وتقومي األداء وتطويره على حنو يؤمن حالة
5
التماسك بني أهداف األداء على املستويني الفردي واجلماعي".
. Anastasios Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, op.cit, p174.
. Khaya Rhoda Mkhonza, Austin Musundire, An evaluation of the effectiveness of the gauteng provincial
legislature performance management system, International journal of science and research, Vol 9, Issue 7, 2020,
p 188.
1
2

 . 3عبد احملسن نعساين ،إدارة األداء الوظيفي ،مدخل لتحسني الفاعلية التنظيمية ،دار جامعة امللك سعود للنشر ،السعودية ،5102 ،ص .01
 .4حممد عشماوي ،دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ،مصر ،5102 ،ص.22
 . 5عبد الستار عوض وآخرون ،أثر إدارة أداء العاملني يف بناء رأس املال الفكري ،دراسة حتليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة كركوك ،جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،52العدد  ،018العراق ،5107 ،ص .072
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وإدارة أداء العاملني هي "عملية مستمرة يتعهد فيها املدير باالتصال املزدوج مع العاملني فيما يتعلق
1
بتوقعات األداء وجماالت التطوير وخطط حتسني األداء".
بناءً على ما سبق فإن إدارة أداء العاملني هي عبارة عن عمليات متكاملة تتضمن حتديد أهداف األداء
وتقييمه ،من خالل التأكد من أن اجلهود اليت يبذهلا العامل والنتائج اليت حيققها حتقق نتائج األداء الفردية
املتوقعة ،من أجل الوقوف على أوجه القصور يف أدائه والعمل على تطويره وحتسينه ،مبا يساعد على حتقيق
أهدافه الفردية وأهداف املؤسسة.
 .2خصائص إدارة أداء العاملين :لكي تكون إدارة أداء العاملني ناجحة وحتقق األهداف املرجوة منها
2
البد أن تتوفر على جمموعة من اخلصائص ،من بينها ما يلي:
أ .االنسجام االسرتاتيجي :جيب أن يتماشى نظام إدارة األداء مع اسرتاتيجية املؤسسة ،ويساعد على ربط
األهداف املطلوب من العامل حتقيقها يف إطار عمله مع أهداف املؤسسة.
ب .الشمولية :جيب أن تكون إدارة األداء شاملة ،بتقييم أداء مجيع العاملني ،مبا فيهم املشرفني واملسريين،
وتقييم كل املسؤوليات الوظيفية مبا فيها السلوكيات والنتائج ،وإعطاء التغذية العكسية على جوانب األداء
اإلجيايب واجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني.
ج .العملية :تكون سهل االستخدام وأن تأخذ يف االعتبار الوقت واجلهد والتكلفة مقارنة بالفوائد املتوقعة
منها ،وأن تكون نتائجها متاحة للمسريين ملساعدهتم على اختاذ القرارات املناسبة.
د .الوضوح :جيب أن تكون إجراءاهتا واضحة لدى مستخدميها ،وأن يركز تقييم األداء فقط على املهام اليت
تكون حتت سيطرة العامل ،وأن يتم التقييم على فرتات منتظمة وأوقات مالئمة.
ه .التحديد :البد أن توفر إدارة الـأداء إرشادا ثابتا ومفصال للعاملني عما هو متوقع منهم وكيف ميكن إجناز
هذه التوقعات.
و .التعرف على فعالية األداء :من خالل توفري معلومات تسمح بتحديد األداء الفعال وغري الفعال ،مبعىن
أن تسمح بالتمييز بني السلوكيات والنتائج الفعالة وغري الفعالة.
ز .االعتمادية :جيب أن تشمل على مقاييس لألداء تكون متوافقة ومتناسقة وخالية من األخطاء.
ح .الصالحية :جيب أن تكون مقاييس األداء صاحلة وتشمل كل أوجه األداء اهلامة وال تتجاهل أي جانب
منها ،وال تشمل على عوامل خارج سيطرة العامل أو عوامل غري متعلقة باألداء.
ط .القبول والعدالة :مبعىن أن تكون عملية إدارة األداء مقبولة وموضوعية وعادلة لكل املعنيني به.

 .1عبد الستار عوض وآخرون ،نفس املرجع ،ص .072
 .2سامح عامر ،إدارة األداء ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن ،5100 ،ص ص .24-21
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ي .التصحيح :تساعد إدارة األداء الفعالة على الكشف عن االحنرافات والنقائص يف أداء العاملني واختاذ
القرارات املناسبة لتصحيحها.
ك .املعيارية (القياس) :يعين أن األداء يقيم بثبات.
ل .عملية مستمرة :كوهنا تتضمن عملية غري منتهية لتحديد األهداف ،وتقييم األداء وتغذية راجعة مستمرة.
 .3أهداف إدارة أداء العاملين :تسعى املؤسسة من خالل إدارة أداء العاملني إىل حتقيق جمموعة من
األهداف ،من بينها ما يلي:
أ .مساعدة اإلدارة العليا على حتقيق األهداف الكلية للمؤسسة ،بربط هذه األهداف باألهداف الفردية
للعاملني؛
ب .تنمية الكفاءات املهنية لكل عامل ،وحتديد احتياجاته التدريبية وتصميم برامج تدريب من أجل حتسني
أدائه؛
ج .تساعد مراجعات األداء يف إعادة النظر يف أجور العاملني وتوزيع املكافآت على أساس عادل ،من خالل
املعلومات املوثوقة املقدمة عن األداء ،مما يزيد من الدافع لدى العاملني نتيجة شعورهم بأن األداء اجليد يقابله
حوافز مادية ومعنوية تتناسب معه؛
د .تكوين عالقة جيدة بني اإلدارة والعاملني وبناء الثقة بينهما ،من خالل تقدمي تغذية عكسية لكل عامل
حول أدائه بأسلوب مالئم ال يثري استياءه ،ومناقشة نتائج أدائه معه واالستماع النشغاالته والعراقيل اليت
تواجهه يف عمله .وتقدمي الطرفني لالقرتاحات واحللول املمكنة لتحسني جوانب القصور يف األداء ويف ظروف
العمل ،باإلضافة إىل اتفاق الطرفني على األهداف املستقبلية املطلوب من العامل حتقيقها؛
ه .زيادة الرغبة لدى العاملني يف البقاء باملؤسسة اليت يعملون هبا ،فرضا العاملني عن إدارة األداء الذي
تعتمدها املؤسسة من احملتمل أن يزيد من التزامهم اجتاهها وجيعلهم يؤدون عملهم بشكل أفضل؛
و .تساعد على تسيري املسار املهين للعاملني مثل ،الرتقيات وترشيح العاملني األكثر كفاءة لشغل مناصب
مسؤولية يف املستقبل؛
ز .تساعد اإلدارة على اختاذ قرار االحتفاظ أو إهناء مهام العامل؛
ح .اكتساب املسريين واملشرفني رؤية عن أداء العامل وشخصيته؛
1
ط .يساعد يف ختطيط التوظيف ،وبالتايل سيتم تعيني العامل املناسب يف املنصب املناسب؛
2
ي .تساعد املؤسسة على ربط تقييم األداء خبصائص ومواصفات كل وظيفة؛
ك .تساعد العامل على تقييم أدائه ذاتيا ،والتعرف على نقاط ضعفه والعمل على حتسينها.
. Khaya Rhoda Mkhonza, Austin Musundire, op.cit, p 188.

1

 . 2حممد عبده حافظ ،إدارة املوارد البشرية بني الفكر التقليدي واملعاصر ،الطبعة األوىل ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،5100 ،ص.85
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الفرع الثاني :مراحل إدارة أداء العاملين

حتتاج عملية إدارة األداء إىل حتديد األداء الشامل إلدارة املؤسسة وتسليط الضوء على أهدافها العامة
واألداء املطلوب ،كما جيب حتديد القيم األساسية للمؤسسة وقدرهتا على إدارة األداء الفردي للعاملني
كسلسلة من املراحل املرتابطة ،واليت تشمل العمليات التالية:
 .1تخطيط ألداء :حيتاج كل عامل إىل ختطيط ألدائه ،من خالل توضيح وفهم األهداف املطلوب منه
حتقيقها يف عمله ،وفهم السياق الذي يتضمن املهام اليت تتالءم مع قدراته ومهارته ألدائها ،وكيف يساهم
بشكل عام يف جناح املؤسسة ،وجعله يشعر بالوالء من خالل األهداف الفردية وتناسقها مع األهداف الكلية
للمؤسسة ،كما يفضل إشراك العاملني يف حتديد األهداف املتعلقة بعملهم ومناقشتها ،مبا حيفزهم على الوصول
إليها.
يكتسي حتديد األهداف أمهية كبرية كونه يساعد العاملني على توجيه جهودهم ،لذا جيب أن تتميز هذه
1
األهداف باخلصائص التالية:
 التحديد والوضوح :جيب أن تكون األهداف سهلة الفهم وقابلة للقياس. مثرية لالهتمام :ينبغي أن تنطوي األهداف على التحدي وأن يشعر العامل بإمكانية حتقيقها. مقبولة :من أجل حتقيق األهداف بكفاءة وفعالية البد من إشراك العامل يف حتديدها ،حيث تزيد مشاركتهيف الدافع لديه لتحقيقها.
ذات داللة :جيب أن يشعر العامل أن األهداف املطلوب منه حتقيقها سيكون هلا تأثري هام على جناحه وجناح
املؤسسة اليت يعمل هبا على حد سواء.
 حمددة مبدة زمنية :من املهم حتديد املدة الزمنية اليت تنجز خالهلا األهداف املطلوبة حىت يسهل تقييمهاومراجعتها.
 قابلة للتحقيق :مبعىن ميكن إجنازها من قبل العامل وتتناسب مع قدراته ومعارفه ومهاراته ،وتتوفر لديه كافةاإلمكانيات املالية واملادية واملعلومات الضرورية والظروف املهنية املالئمة لتحقيقها.
 مرنة :مبعىن أنه ميكن تغيري األهداف الفردية على أساس التغيريات يف العمل ويف بيئة العمل ،ومبا يتناسبمع األهداف الكلية للمؤسسة.
 .2تنفيذ األداء :يقوم العامل بتنفيذ التزاماته لتحقيق األهداف املطلوبة منه يف إطار املهام املوكلة له،
ويتمثل دور املشرف يف هذه املرحلة يف مراقبة أداء العامل واالطالع على مدى فهمه ملا هو متوقع منه وتوجيهه
وإرشاده ،وتوفري االمكانيات املادية واملالية واملعلومات الالزمة للوصول إىل األداء املرغوب.
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جيب أال ينتظر العامل حىت تنتهي مرحلة التقييم للحصول على التغذية العكسية أو ينتظر حىت تتفاقم
مشاكله يف العمل مث يطلب التوجيه من املشرف ،فالتغذية العكسية جيب أن تكون مستمرة طيلة مرحلة إجنازه
ملهامه سواء من طرف املسؤولني أو من خالل التقييم الذايت.
 .3تقييم أداء العاملين :يعرف تقييم أداء العاملني بأنه "عملية تنظيمية رمسية يتم تنفيذها على أساس
1
منتظم لتوفري مقارنة األداء الفردي أو اجلماعي املتوقع واألداء املقدم بناءً على عناصر موضوعية أو ذاتية".
ويعرف أيضا بأنه "عملية تقدير أداء كل عامل من العاملني خالل فرتة زمنية معينة لتقدير مستوى ونوع
2
أدائه ،وتنفذ العملية لتحديد فيما إذا كان األداء جيدا أم ال ،ويف أية جماالت".
وتقييم أداء العاملني هو عملية تواصل مستمرة بني العاملني واملشرفني ،حيدد فيها املشرفني التوقعات
ويقومون مبراقبة األداء وتقدمي املالحظات ويوجهون ويطورون أداء العامل ،من خالل حتديد احتياجات
3
التدريب وتصحيح النقائص يف األداء وحتديد الزيادات يف األجور والرتقيات.
وبالتايل ميكن اعتبار تقييم أداء العاملني بأنه قياس مدى قيام العاملني باملهام املوكلة هلم وحتقيقهم
لألهداف املطلوبة منهم يف العمل خالل فرتة زمنية معينة ،بغرض التعرف على نقاط القوة والضعف يف
معارفهم ومهاراهتم وسلوكياهتم املهنية.
4
وتتميز عملية تقييم األداء مبجموعة من اخلصائص ،من أمهها ما يلي:
 هي عملية إدارية مستمرة؛ تسعى إىل حتليل خمرجات العمل اليت قدمها العامل وقدراته ومؤهالته وسلوكياته يف العمل ،وحتديد مدىالتوافق بني األداء املعياري وأدائه الفعلي؛
 تساعد على التعرف على قدرة العامل وصالحيته للقيام بعمله احلايل؛ التعرف على قدرة العامل على حتمل املسؤولية أو تقلد مناصب عليا يف املستقبل؛ تشمل على معايري كمية ونوعية لقياس أداء العامل.ومن املهم وضع خطط لتقييم األداء هبدف التعرف على أوجه القصور يف أداء العاملني والعمل على
حتسينها ،لضمان توافر مستوى معني من األداء ملباشرة مهام الوظائف املوكلة إليهم .وال يهدف تقييم األداء
إىل معاجلة نقاط الضعف فقط وإمنا أيضا الوقوف على نقاط القوة يف أداء العاملني ملكافأهتم على جهودهم

 .1صالح الدين الكبيسي ،رعد الكعيب ،مرجع سبق ذكره ،ص .02
.2رغد يوسف كريو وآخرون ،األساليب املعاصرة يف تقييم أداء العاملني ،دراسة استطالعية يف عدد من كليات اجلامعة املستنصرية ،أعضاء اهليئة التدريسية ،جملة الكوت
للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد  ،05العدد  ،48العراق ،5151 ،ص .427
. Peter Butali, David Njoroge, Effect of performance appraisal on organizational performance, International
journal of science and research, Vol 7, Issue 9, 2018, p685.
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أو التعرف على صالحيتهم للتقدم يف مسارهم الوظيفي ،باإلضافة إىل أن التقييم يسمح للمؤسسة بتحديد
احتياجاهتا من املوارد البشرية يف عملية التوظيف.
يتم تقييم العامل من قبل عدة أطراف كاملسري ،زمالء العمل ،التقييم الذايت ،املرؤوسني املباشرين ،وميكن
أن يكون املقيم من خارج املؤسسة اليت يعمل فيها العامل املقيَم 1.فاختيار القائم بعملية التقييم يكون على
أساس قدرته على حتقيق األهداف املرجوة من هذه العملية.
وميكن التمييز بني ثالثة جماالت وظيفية رئيسية لتقييم أداء العاملني ،وهي كالتايل:
أ .الوظيفة اإلدارية :يستخدم املسريون املعلومات املتعلقة بنتائج تقييم أداء العاملني يف اختاذ العديد من
القرارات اإلدارية املتعلقة بالعاملني مثل ،حتسني ظروف العمل ،الزيادة يف املرتبات أو منح مكافآت وحوافز
للعاملني اجملتهدين واملتميزين ،قرارات تتعلق بالرتقيات ،النقل ،حتسني نظم االتصال ،تفويض السلطة ،حتديد
املسؤوليات ،تقييم مدى جناح سياسة االختيار اليت تعتمدها املؤسسة وحتديد احتياجات التوظيف ونوع
العاملني الذين تتناسب قدراهتم ومعارفهم ومؤهالهتم مع الوظيفة ،التعرف على العاملني الذين ميكن أن
يتدرجوا يف مناصب أعلى يف املستقبل.
ب .الوظيفة اإلعالمية :يعترب تقييم األداء كوسيلة اتصال مهمة ،من خالل تزويد املسريين باملعلومات الالزمة
حول نقاط الضعف ونقاط القوة يف أداء العاملني2.وكذلك تقدمي التغذية العكسية للعاملني حول أدائهم
وتوجيههم لتحسني أوجه القصور فيه.
ج .الوظيفة التطويرية :تتعلق بتطوير أداء العاملني يف املؤسسة وخلق ثقافة التعلم اليت حتفز العاملني على
حتسني أدائهم .فمن خالل تقييم األداء يتم احلصول على تغذية عكسية منتظمة خبصوص أداء العامل،
ويساعد على حتديد مواطن القصور فيه ،وبناءً على ذلك يتم صياغة الربامج التدريبية الالزمة أو تطوير الربامج
املوجودة لتتالءم مع املتطلبات اجلديدة للمؤسسة وتتناسب مع احتياجات العاملني للقيام مبهامهم بشكل
أفضل ،وحتسني معارفهم ومهاراهتم وسلوكياهتم.
ولعملية تقييم األداء تأثري كبري على تصور العامل للعدالة اليت تؤثر على مواقفه وسلوكياته ،فإدراكه لعدالة
تقييم األداء هو عامل مهم يف قبوله هلذا التقييم ،مما يساهم يف خلق بيئة عمل إجيابية يف املؤسسة ،وميكن
أن يؤدي إىل ارتفاع الرضا الوظيفي وتقليل التغيب عن العمل ومعدالت دوران العمل ،بينما اإلدراك السليب

. Bernadetha Nadeak, The effectiveness of organizational structure and effect on lecturer and employee campus
performance: a case study on Private Christian University in Jakarta, International journal of science and research,
Vol 3, Issue 8, 2014, p1810.
2
. Peter Butali, David Njoroge, op.cit, p686.
1
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خيلق مشاكل ويؤثر يف النهاية على األداء التنظيمي ،وميكن أن تصبح عملية التقييم مصدرا لعدم الرضا وعدم
الثقة عندما يعتقد العاملون أن فيها حتيز.
 .4مراجعة األداء :تتضمن هذه املرحلة املقابلة بني املسؤول املباشر واملرؤوس ملراجعة نتائج التقييم ،تسمى
هذه املقابلة باجتماع املناقشة ،يتلقى العامل من خالله التغذية العكسية حول أدائه1،ويتم االستماع لردود
أفعاله والتفسريات اليت يقدمها يف حالة وجود احنرافات بني األداء الفعلي واألداء املتوقع .ولنجاح هذه العملية
البد من تدريب املقيِّم على أساليب تقدمي التغذية العكسية لتقليل التوتر بينه وبني العامل اخلاضع للتقييم،
واحلصول على رضا هذا األخري عن نظام إدارة األداء .ويتم يف هذه املرحلة مناقشة الطرفني للتغيريات اليت
جيب إحداثها يف األهداف احلالية حىت تكون قابلة للتحقيق أو حتديد األهداف املطلوب من العامل حتقيقها
مستقبال ومناقشتها واالتفاق على خطة عمل.
 .5تحسين األداء :يساعد تقييم األداء الفعال على حتسني األداء من خالل ما يلي:
أ .زيادة الدافع واكتساب نظرة جديدة لدى العاملني واملشرفني حول العمل؛
ب .يساعد تلقي العاملني لردود فعل اإلجيابية على تعزيز سلوكياهتم وتشجيعهم على تقدمي أداء أفضل؛
ج .توزيع املكافآت بصورة عادلة ومبصداقية :تساهم املكافآت اليت تتناسب مع كمية ونوعية العمل املنجز
يف االحتفاظ بالعاملني وحتفيزهم على بذل مزيد من اجلهد لتحقيق أهداف املؤسسة؛
د .حتديد االحتياجات التدريبية ،فعلى الرغم من أن بعض األهداف قد حتتاج إىل تعديل حىت تصبح قابلة
للتحقيق ،لكن يف حاالت أخرى قد ال ميتلك العاملون الكفاءة الالزمة للوصول إليها .فمن أهداف عملية
تقييم األداء حتديد الفجوات بني مهارات العاملني واألداء املطلوب ،ومبجرد حتديد الفجوة ،يتم حتديد املهارات
اليت حيتاجوهنا لتطوير أدائهم .ومن الضروري أن يعرف العاملون أن الغرض من إدارة األداء هي املساعدة على
تطويرهم ودعم اهتماماهتم املهنية ،باإلضافة إىل ذلك يساعد تقييم األداء على حتديد احتياجات املؤسسة
من الكفاءات واألعمال ،وبالتايل التقييم يكون فعال فقط عند استخدامه كأداة للنمو والنجاح والتحسني
املستمر.
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والشكل املوايل يوضح أهم مراحل إدارة أداء العاملني
الشكل رقم ( :)33مراحل إدارة أداء العاملين
تحديد األهداف

تحسين األداء

إنجاز األداء

تقييم األداء

مراجعة األداء

المصدر :من إعداد الباحثة

المطلب الرابع :أداء العاملين بالمؤسسات االستشفائية
تتكون املوارد البشرية باملؤسسات االستشفائية من عدة فئات ،تتمثل يف اإلداريني واألطباء واملمرضني
واألعوان املهنيني والتقنيني ،لكل فئة مهام تقوم هبا ،لتصب يف األخري مجيعها يف خدمة املريض ،لذا على
املؤسسة االستشفائية االهتمام بأداء العاملني لديها والعمل على حتسينه لتحقيق أهدافها.
الفرع األول :تقييم أداء العاملين بالمؤسسات االستشفائية
يعترب تقييم أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية أمر بالغ األمهية ،من أجل تقدمي خدمة صحية ذات
جودة ،فالبد أن تكون على دراية مبستوى أداء العاملني هبا.
ويعتمد تقييم األداء على فهم نوع نشاط املؤسسة االستشفائية ونتائج األداء الكلية والفردية احملققة ،مثل
عدد املرضى املعاجلني ،حتسن احلالة الصحية للمريض ،االستجابة الحتياجات طاليب اخلدمات ،االستخدام
العقالين للموارد املتاحة ،فرتة اإلقامة مقارنة مع طبيعة العالج ،احلصول على رضا املرضى ،ومع ذلك ال ميكن
أن تكون نتائج اخلدمات الصحية وحدها كافية لتقييم األداء ،خاصة عندما تكون مهمة املؤسسة االستشفائية
1
تذهب إىل ما هو أبعد من تقدمي هذه اخلدمات ،من خالل أنشطة التدريس والبحث والتدريب ...
والبد أن يوضح املسريون يف املؤسسات االستشفائية للعاملني أن تقييم األداء يستخدم أساسا كأداة
لتحسني أدائهم والوصول به إىل مستويات أعلى ،حىت ال يكون هناك صراعات بني الرؤساء واملرؤوسني
. Markaoui Kawtar, hassine mostafa, définition de la performance des services hospitaliers : enquête au sein du
chu mohammed VI d’oujda, Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit, N° 6, Septembre 2018. p 318.
1
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بسبب عمليات التقييم ،وجيب أن يأخذ القائم بعملية التقييم يف االعتبار أن معظم العاملني ال ميكنهم أداء
املهمة بنفس املعيار يف مجيع جوانب العمل ،وقد يكون لديهم بعض نقاط الضعف ،واليت جيب أن يتضمنها
تقرير التقييم الذي يقوم بإعداده املقيِّم .وال ينبغي اخللط بني أداء املؤسسة االستشفائية ككل وأداء كل عامل،
1
فبعد التقييم الفردي لكل هدف ومهارة يتم تقييم أداء املؤسسة االستشفائية ككل.
وبالتايل فالغرض من تقييم األداء هو حتسني جودة اخلدمة الصحية باملؤسسة االستشفائية من خالل
حتسني أداء العاملني ،مبا جيعلهم أكثر وعيا اجتاه عملهم ومعرفتهم بالنقائص املوجودة يف أدائهم وحتفيزهم
مبكافأهتم مقابل أدائهم اجليد ،وميكن أن تكون هذه املكافأة يف شكل ترقية ،زيادة يف الراتب  ،...هذا
التحفيز ميكن أن يساعد على تعزيز أدائهم وحتسني فعالية أداء املؤسسة االستشفائية.
لتقييم أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية ميكن اتباع اخلطوات اآلتية:
 .1تحديد معايير تقييم أداء العاملين :تعترب عملية حتديد املعايري مهمة للغاية كوهنا تعترب كمرجعية
ملقارنة األداء الفعلي للعاملني هبا ،فبدوهنا ال ميكن احلكم على العمل املنجز ،وجيب أن تكون هذه املعايري
واضحة وواقعية 2.كما أهنا تساعد العاملني على معرفة ما هو مطلوب منهم خبصوص حتقيق األهداف املرجوة
3
من عملهم وتوجيه املسريين إىل اجلوانب اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لتحسني األداء.
ويقصد مبعايري تقييم أداء العاملني مستوى األداء املطلوب حتقيقه من قبل العاملني يف مهامهم املكلفني
هبا ،حيث على أساسها يتم احلكم فيما إذا كان أداؤهم وفق املطلوب أم ال ،فهي أهداف جيب على العاملني
4
إجنازها خالل فرتة زمنية حمددة ،كما توضح هذه املعايري للمقيِم ما الذي سوف يقيمه يف أداء العامل.
وتلعب معايري التقييم دورا مهما يف حتسني أداء العاملني ،ألهنا تساعد على حتديد الفجوة بني األداء الفعلي
واألداء املطلوب ،مبا يسمح باختاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة النقائص املوجودة.
5
ويشرتط أن تتوافر يف هذه املعايري اخلصائص اآلتية:
أ .صدق املعيار :جيب أن تعرب مجيع العوامل املدرجة يف املعيار بصدق عن تلك اخلصائص اليت يتطلبها أداء
العمل بدون زيادة أو نقصان .وهناك حالتان يكون فيهما املقياس غري صادق ،ومها:
 حالة عدم احتواء املعيار على عوامل أساسية يف األداء ،وتعرف هذه احلالة بقصور املعيار؛ حالة احتوائه على مؤثرات خارجة عن إرادة العامل ،وتعرف بتلوث املعيار.1

. Rakesh Kumar et al, Employee performance appraisal in hospital: who, what, how and when?, Indian journal of
commerce & management studies, Vol 2, Issue 5, 2011, p148.
2
. Rimjhim Jha et al, A Study on employee performance appraisal and job satisfaction in health care
sector, International journal of advance research and innovative ideas in education , Vol 2, Issue 5, 2016,
p 989.
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الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
ب .ثبات املعيار :يقصد بالثبات االستقرار والتوافق يف النتائج اليت يتم احلصول عليها عند تقييم األداء يف
أوقات خمتلفة أو من قبل أشخاص خمتلفني أو بطرق خمتلفة ،أي أن النتائج تكون متقاربة من وقت اىل آخر
ومن شخص إىل آخر ،وبالتايل تكون نتائج أداء العامل من خالل املقياس ثابتة عندما يكون أداؤه ثابتا.
ج .التمييز :يقصد به مدى إمكانية املعيار على متييز الفروق بني مستويات أداء العاملني مهما كانت
بسيطة ،ألن اهلدف األساسي من تقييم األداء يف املؤسسة االستشفائية هو متييز اجلهود ،وذلك لغرض
استخدام النتائج املرتتبة عنه يف عدة جماالت منها ،توزيع الرواتب واألجور ،ترقية العاملني ،حتديد االحتياجات
التدريبية.
د .سهولة استخدام املعيار :جيب أن يكون املعيار واضحا لتقييم أداء العاملني ،من أجل التمكن من احلصول
على أحكام متقاربة بني املقيمني ،وميكن استخدامه بسهولة وبأقل جهد ووقت من قبل الرؤساء يف العمل أو
املسؤولني عن عملية التقييم أو العامل اخلاضع للتقييم ،حىت ميكنه معرفة املعايري اليت على أساسها قـيِّم أداؤه
أو حىت يتسىن له تقييم أدائه ذاتيا.
ه .التوافق االسرتاتيجي :يقصد به املدى الذي تستطيع من خالله عملية تقييم األداء استنباط أو متييز األداء
الوظيفي الذي يتسم بالتوافق واالنسجام مع اسرتاتيجيات وغايات وأهداف وثقافة املؤسسة االستشفائية.
1
باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون معايري األداء:
أ .عملية ومقبولة من العاملني الذين سوف تطبق عليهم؛
ب .جيب أن تكون ،مبا يسمح بتغيريها إذا حدثت أي تغيريات يف ظروف العمل أو أساليبه أو يف العاملني،
واستخدامها حسب االحتياجات يف عملية تقييم األداء.
وبصفة عامة تركز معايري تقييم أداء العاملني على جانبني أساسني مها:
 اجلانب الكمي :يعرب عن املهام اليت اجنزها العامل باملؤسسة االستشفائية ،واليت ميكن قياسها من حيثالتكلفة وتوقيت ومدة إجناز املهمة وكمية املخرجات مقارنة باألهداف املطلوب منه حتقيقها ،مثل عدد
العمليات اجلراحية اليت مت اجنازها ،عدد الفحوصات الطبية اليت قام هبا الطبيب خالل فرتة زمنية معينة ،الوقت
املستغرق يف فحص املرضى.
 اجلانب النوعي :يتعلق بكل ما خيص اجلانب السلوكي واخلصائص الشخصية للعامل يف مكان العملواألعمال غري امللموسة اليت ينجزها ،كطريقة التعامل مع الزمالء أو مع املرضى ،االحتفاظ بالسر املهين خاصة
ما يتعلق باملرضى ،املبادرة ،املهارات يف أداء العمل.
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إن تقييم اجلانب النوعي ألداء العامل ليس باألمر السهل مثل ما هو األمر بالنسبة لألداء الكمي ،حيث
يتطلب من املقيم متابعة األداء النوعي للعامل باستمرار ليتمكن من تقييمه ،ويعود سبب صعوبة العملية كون
هذا النوع من األداء غري ملموس ،لذلك ميكن أن يصاحب تقييمه احتمالية وجود حتيز ،ألنه يعتمد بشكل
كبري على احلكم الشخصي للمقيِّم.
 .2إبالغ معايير تقييم األداء :اإلدارة مسؤولة عن تبليغ املقيِّمني باملعايري اليت تعتمدها املؤسسة االستشفائية
لتقييم األداء وكذلك إعالم مجيع العاملني هبا ،وشرحها هلم بوضوح ،مما يساعدهم على فهم ما هو متوقع
منهم1.باإلضافة إىل أن اطالع العاملني على هذه املعايري يساعدهم يف عملية التقييم الذايت ،مما حيفزهم على
املشاركة بشكل أكرب يف عملهم وتقدمي أداء أفضل.
 .3قياس األداء الفعلي :تتم هذه العملية بشكل مستمر ،حيث يقاس األداء الفعلي للعامل خالل كل
فرتة زمنية حمددة .وللحصول على نتائج فعالة البد من اختيار دقيق لتقنية القياس ،وال ينبغي أن يكون املقيم
2
متحيزا يف أحكامه.
 .4مقارنة األداء الفعلي باألداء المعياري :يقوم املقيِّم مبقارنة األداء الذي قدمه العامل باملعايري املرجعية
املعتمدة يف تقييم األداء ،مما يسمح له بتحديد نقاط القوة والفجوة واالختالالت املوجود يف األداء.
 .5مناقشة النتائج مع العاملين :بعد حتديد الفجوة بني األداء الفعلي واألداء املتوقع ،البد من إبالغ
العامل املعين بالتقييم بنتيجة تقييم األداء ومناقشتها معه ،والبد من توصيلها له بطريقة إجيابية حىت يتقبلها
بطريقة بناءة .حيث يتفق العامل واملقيم على ميعاد حمدد لالجتماع معا ومناقشة ما مت إجنازه من األهداف
3
املسطرة خالل فرتة زمنية معينة ،باإلضافة إىل حتديد األهداف املطلوب من العامل حتقيقها يف املرحلة القادمة.
 .6اتخاذ القرار :يتم اختاذ القرار حسب اهلدف من عملية تقييم األداء ،ومن بني القرارات اليت تتخذها
املؤسسة االستشفائية :تصميم برامج تدريب لتحسني األداء ،تقدمي مكافآت ،زيادة األجور ،الرتقية ،توظيف
الكفاءات اليت ال تتوفر عليها ،...ويف بعض احلاالت إذا ثبت تعتمد العامل التقصري يف أداء عمله ،ونتج
عن ذلك آثار سلبية تلجأ املؤسسة الختاذ إجراءات تأديبية اجتاهه.
الفرع الثاني :أهداف تقييم أداء العاملين بالمؤسسات االستشفائية

تسعى املؤسسات االستشفائية من خالل عملية تقييم أداء العاملني إىل حتقيق جمموعة من املزايا ،من
بينها ما يلي:
 .1أهداف تقييم األداء بالنسبة للمؤسسة االستشفائية :هتدف املؤسسة االستشفائية من خالل عملية
التقييم إىل حتقيق عدة فوائد ،من بينها ما يلي:
. Rimjhim Jha et al, op.cit, p989.
. Ibid.

1
2
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الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
أ .التعرف على الفروق بني العاملني فيما يتعلق بكفاءة أدائهم ،وحتديد مدى مسامهتهم يف حتقيق األهداف
العامة للمؤسسة االستشفائية؛
ب .يعترب التقييم املوضوعي ألداء العاملني كأساس يعتمد عليه لتوزيع عادل لألجور واملكافآت ،لتحفيز
العاملني على تقدمي أداء أفضل؛
ج .زيادة املنافسة بني العاملني وتشجيعهم على بذل جمهود أكرب؛
د .تشجيع املنافسة بني األقسام لتحسني جودة خدماهتا الصحية؛
ه .إمكانية قياس كفاءة وفعالية اخلدمات اليت تقدمها خمتلف األقسام؛
و .ختطيط املسار املهين للعاملني ،من خالل اختيار العاملني ذوي الكفاءة الذين يستحقون الرتقية وميكنهم
تقلد مناصب أعلى يف املستقبل؛
ز .حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني ،من أجل حتسني أدائهم يف العمل ،كون التقييم يسمح بإعطاء
فكرة واضحة عن نواحي القصور يف أداء العامل ،وتوفري املعلومات الالزمة لتصميم الربامج التدريبية وطرق
تنفيذها وتقييمها؛
ح .حتسني مستوى األداء الكلي للمؤسسة االستشفائية؛
ط .حتسني قدرة املشرفني على مراقبة وتوجيه مرؤوسيهم ومساعدهتم على حتسني االتصال معهم ،مما يساعد
على تقوية العالقات وزيادة التعاون بينهم لتلبية احتياجات طاليب اخلدمات الصحية وحتقيق رضاهم.
 .2أهداف تقييم األداء بالنسبة للرؤساء :يساعد تقييم أداء العاملني الرؤساء على حتقيق جمموعة من
األهداف ،من بينها ما يلي:
 يعترب كأداة مهمة يعتمد عليها الرؤساء للرقابة واإلشراف املالئم على مرؤوسيهم ،واختاذ القرارات املناسبةلتحقيق األهداف املرجوة يف العمل؛
 حتسني العالقة مع مرؤوسيهم ،من خالل تزويدهم بالتغذية العكسية والتواصل املستمر معهم يف خمتلفمراحل أداء العمل املطلوب منهم ،وحتسني نقاط الضعف لدى مرؤوسيهم ،واالعرتاف جبهودهم يف العمل
ومكافأهتم مقابل ذلك.
 .3أهداف تقييم األداء بالنسبة للعاملين :حيقق تقييم األداء للعاملني عدة أهداف ،منها:
 حيتاج العاملون باستمرار لتغذية عكسية حول مستوى أدائهم ،حىت ميكنهم التعرف على نقاط قوهتمونواحي القصور لديهم فيما قاموا بإجنازه من عمل؛
 حتسني أداء العاملني يف العمل؛1
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 عندما يدرك العاملون أن نتائج تقييم األداء سيرتتب عنها قرارات ختص مستقبلهم املهين فإهنم سوفيبذلون جهد أكرب ألداء عملهم على أحسن وجه ،من أجل احلصول على مكاسب مهنية؛
 رفع الروح املعنوية وزيادة الدافعية لدى العاملني إلجناز عملهم بكفاءة وفعالية ،من خالل تقييم أدائهمبشكل موضوعي وتقديرهم وحتفيزهم ومكافأهتم على اجلهد املبذول.
والشكل التايل يوضح أهداف تقييم أداء األسالك الطبية:
الشكل رقم ( :)04أهداف تقييم أداء العاملين

أساس عادل للرتقية
تقييم نتائج األعمال
أساس عادل للمكافآت واحلوافز
نضام إتصال فعال
حتديد اإلحتياجات التدريبية
حتسني مستوى اآلداء

أهداف تقييم آداء العاملني

مقارنة اآلداء الفعلي باآلداء املعياري
التغذية العكسية
تعريف العامل مبستوى أدائه
ختطيط املستوى الوظيفي
ختطيط املوارد البشرية
اختاذ اإلجراءات التأديبية
المصدر :حممد عشماوي ،دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات،
مصر ،2174 ،ص ( ،17بتصرف).
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الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
يف اجلزائر ختضع املؤسسات االستشفائية العمومية يف عملية تقييم أداء العاملني لألمر  13-10املؤرخ يف
 75جويلية  ،2110املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،فبموجب أحكام املادة  91من هذا
األمر خيضع كل موظـف أثناء مسـاره املهين إىل تقييم مستمـر ودوري ،يهدف إىل تقدير مؤهالته املهنية وفقا
ملناهج مالئمة تتناسب مع طبيعة عمله.
ويهدف تقييم املوظف حسب املادة  98من هذا األمر إىل:
 الرتقية يف الدرجات؛ الرتقية يف الرتبة؛ منح امتيازات مرتبطة باملردودية وحتسني األداء؛ منح األومسة التشريفية واملكافآت.1
ويرتكز تقييم املوظف على معايري موضـوعيـة هتدف على وجه اخلصوص إىل تقدير ما يلي:
 احرتام الواجبات العامة والواجبات املنصوص عليها يف القوانني األساسية؛ الكفاءة املهنية؛ الفعالية واملردودية؛كيفية أداء اخلدمة.وميكن أن تنص القوانني األساسية اخلاصة بكل فئة من املوظفني على معايري أخرى ،نظرا خلصوصيات
بعض األسالك.
وحتدد املؤسسات واإلدارات العمومية بعد استشارة اللجـان اإلدارية املتساوية األعضاء وموافقة اهليكل
املركزي للوظيفة العمومية مناهج التقييم اليت تتالءم مع طبيعة نشاطات املصاحل املعنية .وتعود سلطة التقييم
والتقدير للسلطة السلمية املؤهلة ،وينتج عن هذه العملية تقييم منقط مرفق مبالحظة عامة ،وتبلغ نقطة التقييم
إىل املوظف املعين ،الذي ميكنه أن يقدم بشأهنا تظلما إىل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة اليت
2
ميكنها اقرتاح مراجعتها ،وحتفـظ استمـارة التقيـيم يف ملـف املوظـف.
وتتم عملية تقييم أداء العاملني يف بعض املؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية مرتني يف السنة،
والبعض اآلخر يقوم بتقييم األداء مرة كل ثالثة شهور ،أي أربع مرات يف السنة .ويفضل اختيار فرتة زمنية
مناسبة للتقييم ،حبيث تضمن فعالية العملية وتقلل يف نفس الوقت من اجلهد والتكلفة والوقت ،وغالبا ما
3
يتوقف ذلك على حجم املؤسسة االستشفائية ونوعية وظائفها وطبيعة نظام التقييم املعتمد.
 .1املادة  22من ا األمر  14-12املؤرخ يف  02جويلية  ،5112املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،ج.ر.ع  22املؤرخة يف  02جويلية .5112
 . 2املواد  015-011من نفس املرجع.
 .3حممد عشماوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
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ومن بني األسالك اليت يعترب تقييمها أمر بالغ األمهية كوهنا من املوارد الرئيسية لعمل املؤسسات االستشفائية
هي األسالك الطبية وشبه الطبية.

المبحث الثاني :أداء األسالك الطبية

تعترب األسالك الطبية من أهم املوارد البشرية وعوامل النجاح الرئيسية للمؤسسات االستشفائية ،ملا تقدمه
من خدمات وقائية وتشخيص وفحص وعالج لطاليب اخلدمة الصحية ،لذا البد من االهتمام هبذه املوارد
والعمل على حتسني أدائها ،وذلك من خالل عدة أنشطة ،أمهها تقييم األداء الذي يسمح بتحديد أوجه
القصور فيما يقدمه األطباء من خدمات صحية وتعزيز نقاط القوة لديهم .وتتم عملية التقييم من قبل خمتلف
األطراف اليت هلا عالقة باملهام اليت يؤديها األطباء ،وذلك باتباع جمموعة من املراحل واعتماد طرق تقييم
تتالءم مع األهداف املرجوة من العملية.
المطلب األول :تصنيف األسالك الطبية
تشمل األسالك الطبية كافة األطباء العاملني باملؤسسة االستشفائية على اختالف درجاهتم ممن هلم
صالحية التشخيص والعالج ،عالوة على قيامهم بنشاطات أخرى كالتدريب والبحث العلمي .ويقسم األطباء
إىل فئات وفق مؤهالهتم العلمية وخربهتم ،ويصنفون حسب القوانني والتنظيمات اجلزائرية إىل الفئات التالية:
الفرع األول :الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية

يقصد هبم األطباء احلاصلون على درجة دكتوراه يف الطب أو جراحة األسنان ،الذين أهنوا فرتة تكوين
مدهتا سبعة سنوات بالنسبة لألطباء العامون وستة سنوات جلراحي األسنان.
وي ـ ـقـ ــوم األط ـ ـبـ ــاء ال ـ ـعـ ــامـ ــون يف الصحة العمومية بضمان مهام التشخيص والعالج ،محاية األمومة
والطفولة ،احلماية الصحية يف الوسط املدرسي واجلامعي ،احلماية الصحية يف الوسط العمايل ،املراقبة الطبية
عند احلدود ،الوقاية العامة ،الرتبية الصحية ،إعادة التأهيل ،التحاليل البيولوجية ،املسامهة يف تكوين مستخدمي
الصحة .كما يكلف األط ـ ـب ـ ــاء ال ـ ـعـ ــامـ ــون الرئيسيون يف الصحة العمومية بضـ ـمـ ــان ت ـ ـطـ ــوي ــر ال ـ ـب ـ ـرامج
1
الـ ــوطـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـل ـ ـص ـ ـح ــة العمومية وضمان اخلربة الطبية.
ويكلف جـراحو األسـنـان العامون يف الصحة العمومية بضمان مهام التشخيص والعالج ،الوقاية ،ترميم
األسنان ،الرتبية الصحية للفم واألسنان ،اخلربات املتعلقة بالفم واألسنان ،ويسامهون يف تكوين مستخدمي
2
الصحة وتطوير الربامج الوطنية جلراحة األسنان ومتابعتها وتقييمها.

 .1املادتني  55و 54من املــرســوم الت ـن ـف ـيــذي رقم  424-12املــؤرخ يف  52نـوفـمـبـر  ،2009املتضمن الـ ـقــان ــون األســاسي اخل ــاص باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني
الطبيني العامني يف ال ـص ـحـة العمومية ،ج.ر.ع  81املؤرخة يف  29نوفمرب .5112
 .2املادتني  21و 20من نفس املرجع.
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يوظـف األطـ ـب ــاء الـ ـع ــامـ ــون وجـ ـراح ــو األسـ ـن ــان ال ـ ـع ــام ــون باملؤسسات العمومية عن طـريـق املسـابـقـة عـلى
أسـاس الـشـهـادة يف حــدود امل ـن ــاصب املالية املتوفرة ،من بـني املـ ـتــرشــحني احلــائـ ـزين على شـ ـهــادة دكـ ـت ــور يف
ال ــطب أو جـ ـراحة األس ـن ــان.

الفرع الثاني :األطباء المقيمون

هم األطباء الذين التحقوا بدورة الــدراسـات الـط ـبـيـة املت ـخـ ـصـ ـصــة ،ويعملون بأحد األقسام التخصصية
مبؤسسة استشفائية عمومية .وي ـتـ ـعــني ع ـلـيهم يف إط ــار ب ـرامج تـ ـكـ ــويـ ـن ــهم املسطرة من طرف كلية الطب أن
ي ـ ـش ــاركـ ـوا حتت إش ـ ـراف س ــلك األس ــات ــذة وحتت مسـؤولية الطبيب رئـيس املصلـحة يف أعمال العالج
والتشخيص والوقاية وضمان املناوبة االستعجالية ومناوبة املصلحة اليت يعملون هبا ،باإلضافة إىل املشاركة يف
البحث العلمي وتــدريس األع ـمـال الـت ـطـب ـيـق ـيـة أو املوجـهــة لـط ـلـبـة العلوم الطبية وتكوين مستخدمي السلك
1
شبه الطيب.
الفرع الثالث :الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية

يقصد هبم األطباء الذين أهنوا دورة الدراسات الطبية املتخصصة وجنحوا يف املسابقة النهائية هلذه الدورة.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم املمارسون املتخصصون العاملون باملؤسسات الـصـحـية العمومية حسب ختصصهم مبهام :الـتشخـيص
والعالج واملراقـبة ،البـحث يف جمال ال ــعالج ،الــوق ــايــة ،إع ــادة ال ـت ــأه ـيـل ،الـ ـبــحث املخربي ،اخل ـب ـرات الــطـ ـب ـيــة،
املسامهة يف تكوين مستخدمي الصحة ،وميكن اس ـتــدعـاؤهم ل ـل ـقـيــام مبهام تـس ـيـيــر مـشــاريع املـص ـلـحـة وم ـشـاريـع
2
املـؤسـســة وبـرامج الصحة وتقييمها وتأطريها.
الفرع الرابع :األساتذة الباحثون االستشفائيين الجامعيين

حسب املادة  12من املرسوم التـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي رقم  729-18املؤرخ يف  13ماي  ،2118املتضمن الـ ـ ـقـ ـ ــان ـ ــون
األس ـ ــاسـي اخل ـ ــاص بـ ـ ــاألسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـ ـب ـ ــاحث االستشفائي اجلامعي ،يوظف األساتـذة البـاحثـون االستـشفـائيون
اجلامعيون لدى املؤسـسات العمومية ذات الـ ـطــابع الـ ـع ـل ـمـي وال ـث ـق ــايف وامل ـه ــين ال ـتـي ت ـضــمن تــكــويـنــا يف
ال ـع ـلـوم ال ـط ـبـيــة ويف املـؤس ـسـات وال ـه ـيـاكل االستشفائية اجلامعية.
يـ ـك ــلفون على مستوى كلية العلوم الطبية بالتدريس ،املشاركة يف األعمال البيداغوجية ،امل ـســاه ـمـة فـي
رفع م ـسـتــوى املعــارف يف ال ـع ـلـوم الطبية .ويكلفون يف جمال الصحة بضـمـان العالج ذو املستوى العايل
وخـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخ ـتـصـاصهم يف املؤسسات االستشفائية اجلامعية وتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذ بـ ـ ـرامـج
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاطـ ــات الصحية.
1
املؤرخ يف  14جويلية  ،2011املتضمن الـقانون األساسي للمقيم يف العلوم الطبية ،ج.ر.ع  47امل ـ ــؤرخة يف
 .املادتني  12و 12من املرسوم التنفيذي رقم ّ 542-00
 12جويلية .2011
 .2املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  422-12املــؤرخ يف  52نـوفـمـبـر  ،2009املتضمن الـ ـقــان ــون األســاسي اخل ــاص باملوظفني املـن ـ ـتــمني لسلك املمارسني الطبيني
املتخصصني يف الصحة العمومية ،ج.ر .ع  81املؤرخة يف  29نوفمرب .5112
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يقسم األســاتــذة ال ـبــاح ـثون االستشفائيون اجلامعيون إىل ثالثة فئات ،وهي كاآليت:
 .1األساتذة المساعدون االستشفائيون الجامعيون :ي ــوظفون عن طريق املـسابقـة على أساس
االخـتبارات من بـني احلائـزين على شـهادة الـدراسات الـطبـية املتخـصصة أو شهادة معرتف مبعادلتها ،ويتعني
عليهم ممارسة مهامهم يف مـنصب تعـيينهم ملدة ثالث سنوات على األقل.
1

 .2األساتذة المحاضرون االستشفائيون الجامعيون:

يضم هذا الس ـ ـ ـ ـلـك رتبتني ،مها:
أ .األساتذة امل ـحــاضـرون االس ـت ـشـفــائيون اجلــامــعيون قـسم "ب " :يرقى إىل هذا السلك األســاتـذة امل ـسـاعـدون
االس ـتـشـفــائـيـون اجلــامـع ـيـون.
ب .األساتذة امل ـحــاضـرون االس ـت ـشـفــائيون اجلــامــعيون قـسم "أ " :يتـعني عـليهم ممارسة وظـيـفـتهم يف مـنـصب
تـعـيـينهم ملدة ثالث سنوات على األقل ،ويكلفون باإلضافة إىل املهام السابقة الذكر بت ــأط ـ ـي ــر األسـ ــات ــذة
املسـ ــاع ــدين االس ـ ـتـ ـشـ ـفـ ــائـ ـيــني اجلامعيني يف حتضري دروسهم.

 .3األساتذة االستشفائيون الجامعيون :يـك ـلـف األسـ ـتـاذ االس ـت ـشـفــائي اجلــامـعي بالتكفل بنشـاطات
التصور واخلبـرة البيداغوجية يف م ـج ــال إعــداد ب ـرامج الـ ـتــدريس ووضع تـ ـكــوين جــديــد وتقييم الربامج
واملسارات.
المطلب الثاني :تقييم أداء األسالك الطبية
خيضع كل طبيب إىل عملية تقييم لألداء تتناسب مع الفئة اليت ينتمي إليها وطبيعة املهام املسندة له
والوحدة اليت يعمل هبا وظروف العمل اليت يتواجد فيها ،وذلك من أجل حتقيق جمموعة من األهداف.
الفرع األول :تعريف تقييم أداء األسالك الطبية

عادة ما ينظر إىل تقييم أداء األسالك الطبية على أنه قياس أداء األطباء بناءً على معايري حمددة مسبقا،
وتعترب املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل عملية التقييم كأساس لتعيني واختيار األطباء اجلدد،
وتدريب وتطوير األطباء احلاليني ،وحتفيز ذوي األداء اجليد واحملافظة عليهم من خالل مكافأهتم بشكل
2
مناسب وصحيح.
ويعرف تقييم أداء األسالك الطبية على أنه العملية اليت تسمح للمؤسسات بقياس إجنازات الطبيب وسلوكه
3
خالل فرتة زمنية معينة.

 .1املواد  21-41من املرسوم التنفيذي رقم  052-17املؤرخ يف  14ماي  ،5117املتضمن الـ ـ ـقـ ـ ــان ـ ــون األس ـ ــاسـي اخل ـ ــاص بـ ـ ــاألس ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـ ـب ـ ــاحث االستشفائي
اجلامعي ،ج.ر.ع  54املؤرخة يف  12ماي .5117
2

. Rakesh Kumar et al, op.cit, p143.
. Ibid.

3

711

الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
ويتم تقييم أداء الطبيب ألنه مسؤول أمام زمالئه واملرضى واجملتمع على ضمان تقدمي خدمات صحية
وفقا للمعايري احملددة وحتسني جودة هذه اخلدمات .والبد أن تصمم أنظمة تقييم األداء مبوضوعية ،مث حتدد
اإلجراءات اليت جيب اختاذها من أجل حتسني أداء األطباء ،واليت تعترب ضرورية للمؤسسة االستشفائية لتحقيق
أهدافها وأهدافهم يف نفس الوقت .وإذا كان نظام تقييم األداء غري فعال وغري عادل قد يؤدي إىل مغادرة
األطباء ذوي الكفاءة ،لذا تدرك املؤسسات االستشفائية أن أنظمة التقييم املتطورة تزيد من امكانية االحتفاظ
باألطباء وحتفيزهم وترقيتهم .وكلما كان التقييم يف الوقت املناسب زاد احتمال تأثريه إجيابا على حتسني األداء.
1
ومن بني ا املقاييس اليت ميكن اعتمادها يف حتديد مستوى أداء األطباء ما يلي:
عملية⁄طبيب =
مريض⁄طبيب =

عدد العمليات اجلراحية خالل السنة
عدد األطباء اجلراحني خالل نفس السنة
عدد املرضى املراجعني
عدد األطباء

طبيب مقيم⁄إمجايل األطباء =

عدد األطباء املقيمني
عدد األطباء الكلي

ويتم تقييم أداء األطباء باملؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية بناءً على:
 النتائج املرتبطة بـتحقيق األه ــداف؛ روح املب ــادرة؛ األنشطة واألحباث العلمية؛ -امللف اإلداري يف جانبه التأدييب.

2

الفرع الثاني :أهداف تقييم أداء األسالك الطبية

تسعى املؤسسات االستشفائية من خالل عملية تقييم أداء األسالك الطبية إىل حتقيق عدة أهداف ،من
بينها ما يلي:
 .7استخدام نتائج التقييم ملكافأة األطباء إذا كان أداؤهم جيدا واالعرتاف مبجهوداهتم .وجيب أن تكون
املكافأة يف مستوى تطلعات األطباء وتتناسب مع اجلهد املبذول ،من أجل حتفيزهم أكثر وحتسني الروح
املعنوية لديهم وتشجيعهم على تقدمي أداء أفضل؛
 .1مريزق حممد عدمان ،مداخل يف اإلدارة الصحية ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،5105 ،ص.52
2
ـذي رقم  ،424-12مرجع سبق ذكره.
 .املادة  02من املــرســوم ت ـن ـف ـيـ ّ
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 .2استخدام نتائج التقييم يف اختاذ اإلجراءات التأديبية اجتاه الطبيب يف حالة وجود تقصري وإمهال متعمد من
طرفه يف أداء املهام املوكلة له؛
 .3حتديد أوجه القصور يف أداء األطباء من خالل مراجعة تقييم األداء ،واليت يف ظلها يتم حتديد االحتياجات
التدريبية ،وإعداد برامج تدريب لسد الفجوة بني األداء الفعلي واألداء املتوقع ،وتطوير معارفهم ومهاراهتم
وقدراهتم وسلوكياهتم ،حىت ميكنهم التحكم يف املهام املسندة هلم بشكل أفضل وتنفيذ مهامهم بكفاءة
والتكيف مع متطلبات العمل اجلديدة ،مما يساهم يف تقدمي خدمات صحية ذات جودة .فاهلدف من التقييم
ليس االنتقاد بل حتسني وتطوير أداء الطبيب ،سواء يف اجلانب التقين أو السلوكي ،وبالتايل يعترب تقييم األداء
أداة أساسية لإلدارة الفعالة لألطباء؛
 .4يساعد تقييم األداء على اكتشاف الكفاءات غري املعروفة من األطباء اليت تتوفر عليها املؤسسة
االستشفائية؛
 .5الوقوف على إمكانات وقدرات ومهارات األطباء واختاذ القرارات املناسبة املتعلقة بتسيري مسارهم الوظيفي؛
 .0إعالم األطباء حول مستوى أدائهم ،وحتديد املشاكل والعراقيل اليت تواجههم أثناء أدائهم ملهامهم،
والبحث عن سبل معاجلتها يف الوقت املناسب .فالغرض من التقييم ليس معرفة فقط ما إذا كان هناك خلال
يف أداء األطباء ولكن أيضا مساعدهتم على حتسني أدائهم حنو التميز1،وتوفري اإلمكانيات الالزمة هلم إلجناز
مهامهم بشكل أفضل؛
 .1وجود نظام فعال لتقييم أداء األسالك الطبية سوف يساعد املؤسسة االستشفائية على حتقيق أهدافها
2
وحتسني جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها ،وبالتايل حتسني رضا املرضى ،مبا مينحها قدرة تنافسية.
يف قطاع الصحة تعد كفاءة األطباء ضرورية ولكنها ليست كافية لضمان األداء املطلوب منهم ،وللحصول
على أداء فعال يتعني على املؤسسات االستشفائية تلبية احتياجات األطباء واالصغاء النشغاالهتم ،حيث
يتطلب تقدمي خدمات صحية ذات جودة توظيف عدد كاف من األطباء مبا يتناسب مع عدد املرضى،
باإلضافة إىل تقدمي التحفيزات املناسبة وتوفري الظروف املادية والتنظيمية واملعنوية املالئمة.
المطلب الثالث :مجاالت تقييم أداء األسالك الطبية

يشمل تقييم أداء األطباء اجلوانب النوعية والكمية لعدة جماالت تتعلق باملهام اليت يؤدوهنا ،مع األخذ يف
3
االعتبار أن مسؤوليات كل طبيب إكلينيكيا وسلوكيا يف حتقيق أهداف املمارسة تكون حسب اختصاصه.
فرغم وجود بعض جوانب األداء املشرتكة بني األطباء فإنه جيب أن يكون حمتوى التقييم فرديا أو مصمما
1

. Rakesh Kumar et al, op.cit, p144.
. Ibid, p143.
3
. Dean H. Gesme, Marian Wiseman, performance appraisal: a tool for practice improvement, journal of oncology
practice, vol 7, issue 2, 2011, pp132-133.
2
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وفقا ملمارسة الطبيب املعين ،على سبيل املثال ،حيتاج األطباء املختصون يف أمراض السرطان إىل تقييم أدائهم
بناءً على حمتوى خمتلف جدا عن جراحي اجلهاز اهلضمي ،وحىت يف إطار نفس التخصص قد خيتلف أطباء
أورام األطفال يف أعباء العمل السريرية وبيئات العمل اليت يتواجدون فيها من مؤسسة استشفائية ألخرى.
لذلك قد يتطلب كل منهم تقييم األداء يف حمتوى وسياق فردي للغاية ،على الرغم من أهنم ميارسون نفس
العمل 1.كما جتدر اإلشارة إىل أن عملية تقييم األداء ال جيب أن تأخذ فقط يف االعتبار قدرات األطباء
الفردية ،ولكن أيضا مسامهة األنظمة اليت يعملون فيها وتأثري القضايا الشخصية واملهنية عليهم.
وعموما يشمل تقييم أداء األطباء اجملاالت التالية:
 االلتزام بأخالقيات المهنة :من أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الطبيب أثناء أدائه لعمله هيااللتزام بأخالقيات املهنة ،لذا تعترب هذه األخرية من احملاور اليت ختضع لتقييم األداء ،وتشمل التحلي بالصفات
املهنية كالصدق ،النزاهة ،الشفافية يف تقدمي املعلومات اليت تساعد زمالئه أو املرضى ،احرتام املرضى ،احرتام
الزمالء ،االلتزام بالسر املهين.

 مهارات االتصال :حيتاج الطبيب إىل مهارات اتصال خمتلفة سواء شفهية أو مكتوبة للحصول علىمعلومات من املرضى أو التشاور مع زمالء العمل على مستوى املمارسة أو مع املشرفني حول طريقة العمل
أو التواصل على املستويات اجملتمعية األوسع.
األنشطة العلمية والبحثية :تتمثل يف املشاركة يف أنشطة تدريب وتعليم طلبة العلوم الطبية والعلوم شبهالطبية واملسامهة يف البحث العلمي يف جمال الطب.
 المبادرة :تتمثل يف األنشطة والسلوكيات اليت يقدم من خالهلا الطبيب إضافة يف جمال عمله مبحض إرادتهدون أن يطلب منه ذلك مثل ،املشاركة يف التوعية اجملتمعية للوقاية من األمراض واألوبئة .ويتم تقييم أداء
الطبيب هلذه األنشطة على أساس مقاييس التصنيف املرتكزة على السلوك ،واليت تصف مستويات خمتلفة من
األداء.
 تقييم النتائج الكمية للعمل :تعترب اإلدارة باألهداف من بني األساليب اليت هتتم بالنتائج ومبخرجاتاألداء الكمية بدال من السلوكيات مثل ،عدد الفحوصات باألشعة ،عدد التحاليل املخربية املنجزة ،املدة
الزمنية لفحص املرضى وبأي تكلفة .ويف هذا اإلطار يتم الرتكيز على األهداف املسطرة واليت تكون باالتفاق
بني املشرف واملرؤوس والوقوف على مدى حتقيقها ،ويستند هذا األسلوب على فكرة أن األطباء يكونون
أكثر حتفيزا وأن أداءهم يتحسن عندما يكون لديهم أهداف حمددة ،كون حتديد األهداف يؤثر على األداء
. R B Hays et al, Selecting performance assessment methods for experienced physicians, 10th Cambridge
conference, 2002, p911.
1
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باعتبارها هلا تأثري توجيهي (توجيه الطاقة على مسار معني) ،ويتطلب من األطباء بذل جهد للوصول إىل
النتائج املتوقعة .ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن تقييم النتائج الكمية احملققة يستغرق وقتا أقل من تقييم
السلوكيات املطلوبة لتحقيق النتائج املتوقعة.

 العمل الجماعي :غالبا ال يعمل األطباء مبفردهم أو يكونون وحدهم مسؤولني عن نتائج اخلدمة الصحية،حيث يعملون باملؤسسة االستشفائية مع جمموعة واسعة من الفئات املهنية الصحية األخرى يف إدارة العمل
ومجع املعلومات املتعلقة بعملهم وطلب نتائج التحقيقات الصحية والوصول إليها وشرح التشخيصات
والتكهنات للحاالت املرضية ،ويف هذا السياق كل أعضاء فريق الرعاية الصحية لديهم أدوار يلعبوهنا ،وقد
1
يؤدي األداء الضعيف للطبيب إىل التأثري على نتيجة العمل اجلماعي.

 رعاية المرضى :تعترب معظم التوجهات املعاصرة للرعاية الصحية املرضى "كشركاء" يف الرعاية الصحيةاخلاصة هبم حيثما كان ذلك ممكنا .وجيب أن يعرف املرضى ما يكفي عن مشاكلهم الصحية ملساعدهتم
على احلفاظ على صحتهم ،وتعتمد هذه املسألة على مستوى تعليم املرضى وتوقعاهتم .وليس بالضرورة أن
تأيت املعلومات املطلوبة مباشرة من الطبيب املعاجل للمريض ليكون على اطالع جيد ،ولكن ميكن أن يساعده
2
على الوصول إىل مصادر املعرفة.
3
ويقيم الطبيب يف جمال رعاية املرضى بناءً على جودة اخلدمة الصحية اليت يقدمها يف قسم طيب معني،
من خالل تقييم مهاراته التشخيصية حلاالت املرضى ومهارات إدارة املريض من ناحية العالج.
 تطوير الذات :تقييم أداء األطباء يهتم أيضا باخنراط األطباء يف التعلم والبحث العلمي هبدف حتقيقالتنمية الشخصية ،من خالل اكتساب معارف ومهارات طبية جديدة وكيفية تطبيقها يف عملهم .فعلى
األطباء تطوير قدراهتم العلمية واملهنية من أجل مواكبة التطورات اجلديدة يف وقت تتقدم فيه املعرفة بسرعة
واستخدامها يف عملهم اليومي ،وجيب عليهم حتديد مواضيع التحديث اليت ميكن أن حتسن من ممارساهتم
احلالية .قد يأيت هذا الوعي من ردود الفعل من احلاالت املرضية اليت يشرفون على فحصها أو عالجها والنتائج
الصحية السيئة ومن التقييمات الذاتية.
 االنضباط :يتم تقييم مدى التزام الطبيب بتوجيهات املشرف ومدى احرتامه للوائح والتعليمات والسياساتواإلجراءات املنظمة للعمل ،وكذلك قياس مستوى التزامه باملواعيد املقدمة للمرضى.

. R B Hays et al, op.cit, p915.
. Ibid.
3
. Ganesh B. Choudhary, Shankar Puranik, A study on employee performance appraisal in health care, Asian
journal of management sciences, Vol 02, Special Issue, 2014, p61.
1
2
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المطلب الرابع :طرق تقييم أداء األسالك الطبية
تعتمد املؤسسات االستشفائية يف عملية تقييم أداء األسالك الطبية على العديد من الطرق املصممة
لقياس جوانب خمتلفة من األداء ،ال تستخدم كلها يف عملية التقييم الواحدة وإمنا يتم اختيار الطريقة اليت
حتقق اهلدف املرجو من تقييم األداء ،واليت تتناسب مع طبيعة املهام اليت يقوم هبا الطبيب واملصلحة اليت
يتواجد فيها ،ومن بني هذه الطرق ما يلي:
الفرع األول :مراكز التقييم

خيضع األطباء املقيمني يف مراكز التقييم لبعض االختبارات أو التدريبات أو يكلفون مبهام حمددة أو
يوضعون يف إطار أحداث اجتماعية أو معلوماتية معينة ،حبيث ميكن قياس كفاءاهتم كالقدرة على التخطيط،
1
تنظيم العمل ،مهارات التعامل مع اآلخرين مثل ،التعاطف الذي يظهرونه جتاه املرضى.
الفرع الثاني :طريقة  363درجة

تسمى أيضا بطريقة التقييم متعددة املصادر ،وحسب هذه الطريقة ميكن تقييم أداء الطبيب من قبل
مجيع األطراف الذين لديهم عالقة بأدائه ،والذين يكونون يف تواصل وتفاعل معه يف إطار عمله ،وغالبا ما
يقصد هبذه األطراف ما يلي:
 .1الرئيس المباشر :أهم مصدر للمعلومات حول أداء الطبيب هو رئيسه املباشر ،نظرا للعالقة املباشرة
اليت تربطه معه ،حيث تسمح له هذه العالقة مبتابعة أداء مرؤوسه عن قرب وبشكل مستمر ،خاصة يف اجلانب
السلوكي الذي حيتاج غالبا للمالحظة املباشرة من أجل تقييمه ،كما يقوم بتقييم اخلدمات الطبية املقدمة
حسب املعايري املعمول هبا ومقارنة األداء الفعلي للطبيب بالنتائج املتوقعة منه .وإىل جانب املشرف ،يقوم
رئيس القسم أيضا بتقييم عمل األطباء يف اجلناح املسؤول عنه.
والبد أن جيتمع رئيس القسم أو املشرف مع الطبيب املعين بالتقييم من أجل مناقشة نتائج تقييم األداء،
من أجل التقليل من أي ردود فعل سلبية ،وكذلك الوقوف على نقاط الضعف يف األداء ومناقشتها وفهم
أسباهبا والبحث عن كيفية معاجلتها ،وحتديد نقاط القوة من أجل تعزيزها.
 .2المرضى :ميكن أن تطلب املؤسسة االستشفائية من املرضى تقييم أداء الطبيب ملعرفة نواحي القصور لديه
اجتاههم ،فحسب دراسة بريطانية ميكن أن تؤثر مالحظات وآراء املرضى إجيابا على أداء األطباء .وحىت تكون
هناك موثوقية يف التقييم يتطلب األمر عدد كبري من املرضى ،باإلضافة إىل أنه البد أن يكون للمريض القدرة
الكافية لتقييم الطبيب ،ألن إجراءات أقل أثناء االستشارة الطبية ميكن تفسريها على أن الطبيب لديه كفاءة،
ولكنها يف الواقع قد تعين العكس.

. Rimjhim Jha et al, op.cit, p991.

1
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 .3المرؤوسين :ميكن األخذ بعني االعتبار آراء املرؤوسني يف عملية التقييم ألداء الطبيب كمشرف أو
كرئيس قسم يعملون حتت مسؤوليته ،لتعريف اإلدارة باملستوى القيادي له ومدى حتمله ملسؤولياته اجتاههم
واجتاه العمل.
 .4األطباء زمالء العمل :ميكن أن يقيم األطباء زميلهم ،كوهنم يف تواصل دائم مع بعضهم البعض،
ويشمل التقييم يف هذه احلالة غالبا عالقات العمل وطريقة تواصل وتعامل زميلهم معهم.
ومن بني الدراسات اليت أجريت حول أمهية تقييم األطباء لزمالئهم برنامج مراجعة الزمالء بكلية األطباء
واجلراحني يف أونتاريو بكندا ،الذي أظهر أن األطباء الذين مت اختيارهم عشوائيا للخضوع لعملية التقييم مييل
1
أداؤهم إىل التحسن بعد اإلشارة إىل نقاط ضعفهم من قبل زمالئهم.
 .5التقييم الذاتي :يستخدم هذا األسلوب كأداة لتطوير مهارات وقدرات األطباء ذاتيا ،حيث يقوم الطبيب
بتقييم نفسه وذلك مبقارنة أدائه مع معايري األداء احملددة مسبقا ،للوقوف على أوجه القصور والعمل على
تصحيحها ،كون الطبيب ميلك معلومات عن نفسه ال متلكها أطراف تقييم أخرى ،مما يساعده على حتقيق
األهداف الشخصية وأهداف العمل وحتسني أدائه املستقبلي.
 .6زمالء العمل من غير األطباء :ميكن تقييم األطباء من قبل مهنيني آخرين يشاركوهنم مسؤولية رعاية
املرضى ونتائجها ،وهم زمالء العمل من ممرضني وإداريني وأعوان وتقنيني وصيادلة.
 .7اإلدارة :يشمل تقييم اإلدارة ألداء الطبيب غالبا جوانب االنضباط واالستخدام العقالين للتجهيزات
واملعدات واملواد الصيدالنية ،وتقييم العالقة بني تكلفة العمل وخمرجاته.
 .8مقيم خارجي :تلجأ املؤسسة االستشفائية أحيانا إىل خرباء وخمتصني خارجيني إلجراء تقييم ألداء ألطباء
العاملني هبا ،خاصة يف اجملاالت الطبية عالية التخصص ،هبدف احلصول على تقييم موضوعي ختصصي من
جهات حمرتفة2.ما يعاب على هذه الطريقة أهنا تتطلب الكثري من الوقت وتكون تكلفتها مرتفعة.
وبالتايل ميكن القول أن طريقة  301درجة تسمح بتقييم أداء الطبيب من عدة زوايا واحلصول على
معلومات حوله من مجيع األطراف اليت هلا عالقة بعمل الطبيب ،واليت متثل حلقة متكاملة لتوفري تغذية عكسية
من وجهات نظر متعددة .وما يعاب على هذه الطريقة هو أهنا تأخذ وقتا طويال يف التحضري هلا ويف تنفيذها،
كما أن تنوع مصادر التقييم قد يؤدي إىل اختالف كبري يف آراء املقيمني ،مما قد يتسبب يف صعوبة التقييم
النهائي واختاذ القرارات املناسبة اجتاه نتائج التقييم .وحىت تكون هذه الطريقة فعالة البد من محاية األفراد
املقيِّمني من العقاب ،والبد أن تنطوي العملية على تغيري الثقافة ،حبيث يتقبل الطبيب الذي يتم تقييمه آراء
اآلخرين.
1

. Rakesh Kumar et al, op.cit, p144.

 .2عرابة احلاج بن حممود ،نفس املرجع السابق ،ص .524
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الفرع الثالث :طريقة اإلدارة باألهداف

تعرف أيضا باإلدارة بالنتائج ،وحسب هذه الطريقة حيدد الطبيب باالتفاق مع رئيسه األهداف املطلوب
منه اجنازها يف إطار عمله خالل فرتة معينة ،وجيب أن تكون هذه األهداف واضحة وحمددة وقابلة للتحقيق
وتتناسب مع مهاراته وقدراته ،واليت تعتمد فيما بعد كمعايري لقياس أدائه ،من خالل مقارنة النتائج النهائية
اليت حققها الطبيب يف عمله مع هذه املعايري .وبعد مرور مدة زمنية حمددة متفق عليها لتحقيق هذه األهداف
يلتقي الطبيب مع رئيسه مرة أخرى لتقييم ومناقشة النتائج املنجزة ،مما يساعد على احلصول على التغذية
1
العكسية من الطرفني ،واقرتاح احللول املمكنة لتحسني األداء مستقبال واالتفاق على أهداف الفرتة القادمة.
ومن مزايا طريقة اإلدارة باألهداف أهنا تسمح للطبيب باملشاركة يف حتديد األهداف املتعلقة بعمله،
وبالتايل ميكنه احلكم على أدائه بنفسه ،كما تساعد على حتسني االتصال بني الرئيس واملرؤوس وخلق جو من
الثقة املتبادلة بينهما وتقوية العالقات بينهما ،من خالل تبادل اآلراء حول العمل املطلوب إجنازه .رغم هذه
املزايا إال أنه من عيوب هذه الطريقة هي صعوبة تطبيقها يف الواقع العملي ،كوهنا تتطلب قدرات إدارية عالية
لدى كل من الطبيب ورئيسه لكي يتمكنا من صياغة وحتديد األهداف املتوقعة من العمل.
الفرع الرابع :المالحظة

تستخدم هذه الطريقة للوقوف على أداء الطبيب يف مكان العمل بشكل مباشر مثل ،مالحظة
الفحوصات اليت جيريها الطبيب للمرضى ،طريقة التواصل مع زمالئه ،لكن هذه الطريقة تتطلب الكثري من
والوقت واجلهد ،كما قد تؤثر املالحظة على سلوك الطبيب أثناء قيامه مبهامه.
ومن بني الطرق املستخدمة أيضا لتقييم مهارات األطباء املراقبة بالكامريات ،واليت تسمح بتصوير وتسجيل
املمارسة اليومية للطبيب ،ومن مزايا هذه الطريقة أهنا تسمح مبالحظة األداء الفعلي يف الوقت واملكان
املناسبني ،وكذلك القدرة على أرشفة ما مت تسجيله من أجل املراجعة املستقبلية إذا لزم األمر ،وتعترب مصدرا
جيدا للتغذية العكسية التعليمية من خالل املراجعة الذاتية ،كما أهنا مهمة لتقييم املزيد من اجلوانب التقنية
2
لرعاية املرضى مثل ،املهارات اجلراحية واإلنعاش.
الفرع الخامس :المقابلة

تساعد املقابلة على احلصول على آراء من هلم عالقة بأداء الطبيب املقيم مع حتليل أكثر تنظيما وتسمح
بفهم أكثر آلرائهم .وميكن حتسني موثوقية هذه الطريقة إذا متت مقابلة أعداد كبرية من األفراد الذين لديهم
وجهات نظر خمتلفة.

 .1عرابة احلاج بن حممود ،نفس املرجع السابق ،ص .588
. R B Hays et al, op.cit., p913.
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وإذا تعلق األمر بإجراء املقيِّم ملقابلة مع الطبيب املقيم ،يتم إعالم هذا األخري بتاريخ إجرائها واألهداف
1
املرجوة منها والعناصر اليت سيتم مناقشتها .وتكون مقابلة تقييم األداء مبنية على اخلطة التالية:
 .7شرح اهلدف من املقابلة واجملاالت اليت سوف تشملها؛
 .2أثناء املقابلة يتم مناقشة ما مت إجنازه من منطلق األهداف املسطرة؛
 .3مناقشة نقاط القوة والضعف والعراقيل اليت تواجه الطبيب يف عمله؛
 .4مناقشة وحتديد أهداف العمل املستقبلية انطالقا من األهداف احلالية ،ومناقشة التغريات اليت حدثت يف
الوظيفة ويف بيئة العمل اليت يعمل فيها الطبيب؛
 .5تلخيص النتائج املتوصل إليها وتوثيقها.
جيب أن يكون هناك جو من الثقة والراحة أثناء املقابلة بني القائم بعملية التقييم والطبيب املقيم ،وأن
اهلدف من املقابلة ليس النقد أو اإلنقاص من أداء املعين بالتقييم وإمنا مساعدته على حتسني أدائه يف املستقبل.
ويف حالة ما إذا طرح الطبيب املشاكل والعراقيل اليت تواجهه أثناء أدائه ملهامه على املقيِّم االصغاء له بعناية،
وأن يرتك له حرية الكالم عن أسباهبا ،واستخدام األسئلة املفتوحة لفهم املشكل أكثر من أجل إجياد احللول
املناسبة ،وعليه أن يتجنب فرض احللول بل يتم التوصل إليها من خالل النقاش بني الطرفني.
الفرع السادس :االطالع على السجالت والوثائق

ميكن تقييم أداء الطبيب من خالل االطالع على امللفات الطبية أو السجالت السريرية أو البيانات
اإلدارية اليت تتضمن ما قدمه من خدمات يف إطار عمله ،مثل ،االطالع على احصائيات الوفيات،
الفحوصات اليت قام هبا ،العمليات اجلراحية اليت أجراها ،القضايا الطبية والشكاوى الرمسية املرفوعة ضده.
هذه الطريقة سهلة التنفيذ نسبيا ،حيث ميكن مراجعة أعداد كبرية من السجالت املختلفة ،وميكن أن
تكون ذات موثوقية بسبب العدد الكبري احملتمل من املالحظات املسجلة ،باإلضافة إىل ذلك تركز العديد من
السجالت على النتيجة أكثر من الرتكيز على العملية نفسها ،وهذا له ميزة توفري توافق يف اآلراء بشأن احلكم
على النتيجة بدال من العملية ،لكن هذه املراجعات تكون غري فعالة يف تقييم األداء إذا مل يتم تصميم
السجالت أو الوثائق بشكل يساعد على التقييم ،كون العديد منها حتتوي على معلومات ال صلة هلا بالغرض
من التقييم ،عالوة على ذلك قد ال تعكس السجالت بالضرورة مسامهة الطبيب يف أداء الفريق ،كما أن
بعض جوانب األداء مثل ،االتصال ال ميكن تقييمها من خالل مثل هذه املراجعات ،مما حيد من صالحية
2
هذه الطريقة.

 . 1حممد الصرييف ،قياس وتقومي أداء العاملني ،الطبعة األوىل ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،5117 ،ص .02
. R B Hays et al, op.cit, p914.
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الفرع السابع :طريقة الدرجات

تعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق استعماال لتقييم أداء العاملني ،حيث يستخدم القائم على عملية
التقييم منوذجا يتضمن خصائص أو صفات سلوكية تتعلق بأداء الطبيب للحكم عليه ،وأمام كل صفة من
هذه الصفات يضع عالمة أو درجة يف اخلانة اليت يراها مناسبة لتقدير الطبيب ،ويف النهاية يكون التقييم
الكلي لكفاءته1.ويف الشكل التايل توضيح ملا سبق ذكره:
الشكل رقم ( :)06نموذج افتراضي لطريقة الدرجات في تقييم أداء األطباء
العنصر

7
ضعيف

التقدير
3
جيد

2
مقبول

األداء العام الوظيفي
 - 7مهارة يف التنفيذ
 -القدرة على التطوير

4
جيد جدا

5
ممتاز

3




الصفات الشخصية
 - 2االهتمام باملظهر
 -العالقة مع الرؤساء

التقدير
باألرقام

4




4
5

اجملموع
المصدر :حممد عشماوي ،دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات،

مصر ،2174 ،ص.724

وتتميز هذه الطريقة بأهنا بسيطة ،وميكن للمشرف استعماها بسهولة ،وال تستغرق وقتا وجهدا كبريين،
وتسمح بالتبويب االحصائي الذي يساعد املسؤولني على التعرف على نواحي القوة والضعف يف أداء األطباء
واجتاهاهتم فيما يتعلق بكل صفة من الصفات اليت مت تقييمها2.ولكن من عيوب هذه الطريقة إمكانية تأثر
املشرف القائم بعملية التقييم بالعالقات الشخصية مع الطبيب املقيم ،وبالتايل تقييمه بطريقة غري موضوعية
ومنحه تقديرات غري حقيقية .وميكن تفادي هذه العيوب من خالل تدريب القائمني على عملية التقييم على
كيفية استخدام هذه الطريقة بشكل صحيح ،حىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة منها.
يتم اختاذ القرار بشأن اختيار طريقة تقييم األداء بالنظر إىل مدى فعاليتها وإمكانية االعتماد على
املعلومات اليت تقدمها يف حتقيق اهلدف املرجو من عملية التقييم ،والذي قد يكون زيادة األجور والعالوات
أو التدريب أو الرتقية أو ختطيط املسار املهين أو ختطيط املوارد البشرية ،...كما يؤخذ بعني االعتبار يف اعتماد
طريقة تقييم معينة الفوائد اليت سيتم حتقيقها من استخدامها مقابل التكلفة والوقت واجلهد املبذول .ومن
 .1حممد عشماوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .052
 .2نفس املرجع ،ص .052
717
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املهم تلقي القائمني بعملية التقييم تدريب حول هذه العملية ،حبيث يصبح التقييم واضحاً فيما جيب القيام
به بالضبط ،وما هي النتائج املتوقعة من التقييم وكيفية استخدامه بشكل صحيح.
وحىت تكون عملية تقييم األداء فعالة ،البد من ابتعاد املقيمني عن الذاتية قدر املستطاع ،وجيب أن
يشارك األطباء يف اختيار أساليب التقييم ،وأن يكونوا على علم حبدودها1.ألن التقييم الفعال سيكون له تأثري
2
إجيايب على تعلم األطباء وعلى كفاءة أدائهم ألعماهلم.

. Ian Scott, Meaningful measurement of individual performance, University of Queensland Brisbane, quantum
leap conference Sydney, Australia, 24/9/2012, p35.
2
. Alice Miller, Julian Archer, Impact of workplace based assessment on doctors’ education and performance: a
systematic review, British medical journal, United Kingdom, 2010, p02.
1
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المبحث الثالث :أداء األسالك شبه الطبية
ميثل املمرضون مبختلف فئاهتم أكرب عنصر من املوارد البشرية يف قطاع الصحة ،وبالتايل هلم تأثري مباشر
على جودة اخلدمة الصحية املقدمة من خالل املهام اليت يقومون هبا ،مما يتطلب من املؤسسة االستشفائية
االهتمام هبم والعمل على حتسني أدائهم ،وذلك بناءً على املعلومات املتحصل عليها من عملية تقييم األداء،
مع األخذ يف االعتبار العوامل اليت توثر سلبا على هذا األداء والعمل على منعها أو تقليلها إىل أدىن حد
ممكن.
المطلب األول :تصنيف األسالك شبه الطبية

تشمل عملية التمريض تنفيذ تعليمات األطباء ومتابعة عالج املرضى ورعايتهم والتعامل مع احتياجاهتم
ومساعدة األطباء خالل إجراء العمليات ،باإلضافة إىل القيام بأنشطة التوعية والتثقيف الصحي ألفراد اجملتمع
من خمتلف األعمار ويف مجيع األماكن ،هبدف الوقاية من األمراض وترقية الصحة العامة.
وحسب القوانني والتنظيمات اجلزائرية ينقسم السلك شبه الطيب إىل عدة فئات ،من أمهها ما يلي:

الفرع األول :شعبة العالج

حسب امل ـ ــرس ـ ــوم التـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي رقم  727-77امل ـ ــؤرخ يف  21مـ ــارس  ،2011املتضمن ال ـ ـق ــان ــون
األسـ ــاسـي اخل ــاص باملوظفني املنتمني لألسـالك شبه الطبية للصحة العمومي العمومية ،تـ ــضـم ش ـ ـع ـ ـبـ ــة الـ ــعالج
األسالك التالية:
 .1مساعدو التمريض للصحة العمومية :يـ ـكـ ــلف مساعدي التمريض بــالـ ـنـ ـظ ــافــة البدنية لـ ـلـ ـمــرضى
ومـحيـطـهم وتـقـدمي عالجات الـتـمـريض األسـاسيـة والـقـيام باملهام املرتبطة بالفندقة ويشاركون يف صيانة
التجهيزات وترتيب العتاد ،باإلضافة إىل مالحظـة ومجع املع ـطـيـات امل ـتـع ـلـقـة بــاحلـالـة ال ـصـح ـيـة لـل ـمـريض وت ـبـلـيغ
املالحـظـات ملستخدميها ك ـتـاب ـيـا وشـفــويـا.
 .2أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية :تتمثل مهامهم يف االهتمام بال ـن ـظـافــة البدنية ل ـلـطــفل
وم ـح ـيــطه االستشفائي ،تقدمي عالجـات الـتـمريض األسـاسـيـة ،القيام باملهـام املتعلقة بالفندقة وحـفظ الصحة
االستشفـائية ،صيانة وترتيب العتاد.
 .3مساعدو جراحي األسنان للصحة العمومية :يـكلفون ت ـحـت م ـســؤولـيـة وإشراف جـراح األسـنـان
باسـت ـقـبــال ووضع املـريض على كرسي العالج ،حتـض ـيـر ال ـتـج ـهـيـزات الطبية وحفظ العتاد وترتيبه ،اإلعـالم
وت ـق ــدمي الـ ـن ـص ــائح اخل ــاصــة بـ ـن ـظ ــاف ــة الــفم واألسـنان للمـرضى ،متـابعة أشغال الرمامات باالتصال مع مرممي
األسنان.
 .4ممرضي الصحة العمومية :تتمثل مهامهم يف ت ـ ـنـ ـف ـ ـي ــذ الـ ــوصـ ـف ــات ال ـ ـطـ ـب ـ ـي ــة ،احل ـ ـف ــاظ ع ــلـى الـ ـعـ ـت ــاد
وترتيبه ،املـراقـبـة الـعـيـاديــة لـلـمـرضى ،املشـاركة يف نـشاطـات الوقـاية يف مـجال الـصحة الفردية واجلماعية ،املـسـامهـة
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يف حـمـايـة صـحـة األفراد وترقيتها ،تقدمي الـ ـعـالج وت ـخـ ـط ــيط الـ ـن ـش ــاط ـات املرتبطة به ،مسك وحتيني امللف
العالجي للمريض.
توظف أسالك شعبة العالج ع ــلى أســاس الـ ـش ـهــادة مـن بــني املرتشحني الذين تلقوا تـكـويـنا مـتـخصـصـا
ملدة سنتني يف مؤسسات التكوين شبه الطيب التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،ويـتم
االل ـتـحــاق بـالـت ـكـوين عـن طـريق م ـسـابـقــة عـلى أسـاس االخـتـبـارات مـن بـني املتـرشـحـني الـذين لديهم مستوى
السنة الثالثة ثانوي ،ما عدا سلك املمرضني للصحة العمومية الذين يشرتط فيهم احلصول على شهادة
البكالوريا لاللتحاق بتكوين مدته ثالثة سنوات عن طريق مسابقة ،ويوظفون على أسـاس الشـهادة.
الفرع الثاني :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف

ي ـ ــوظـف شبه الطبيني التابعني هلذه الشعبة على أسـاس الشـهادة ممن تلقوا تكوينا باملعـاهد الــوط ـن ـي ــة
ل ـل ـت ـكــوين الـ ـعــايل شــبه ال ـط ــيب كل حسب اختصاصه ،ويـ ــتم االل ـ ـتـ ـحـ ــاق ب ــال ـ ـتـ ـكـ ــوين مـن بــني امل ـ ـت ــرش ـ ـحــني
احلائزين على شهادة البكالوريا.
وتشمل شـ ـعـ ـب ــة إع ــادة الـ ـتــأهـ ـيـل وإعــادة التكييف حسب امل ـ ــرس ـ ــوم التـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي رقم 727-77
األسالك التالية:
 .1المختصين في التغذية للصحة العمومية :يقوم هذا السلك بـتـنـظـيم وتـقدمي االسـتشـارة بشـأن
األنظـمة الـغذائيـة حلفظ الصحة ،املسامهة يف التثقيف وال ـت ـربـ ـيــة ال ـغ ــذائ ـيــة للوقاية من األمراض ،الـقـيـام
بتـشـخـيص غـذائي وحتـديد أهـداف غـذائـية للـمريـض وإعداد وجـبات صـحيـة ،متابعة نشاطات التغذية
وتقييمها.
 .2مرممي األسنان للصحة العمومية :يكـلف مرممو األسنـان بتـصميم وإجناز رمامات وأجهزة لتقومي
األسنان ومتـابـعة املريض قصـد القيام بالـتصـحـيحـات طبقا لوصفة جراح األسنان.
 .3مقومو األعضاء االصطناعية للصحة العمومية :تتمثل مهامهم يف إجنــاز الـوسـائل ال ـطـبـيـة ال ـتـقـنــيـة
يف إطـار إعـادة التأهيل البدين واحلركي وتـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــيم وإجناز الـقـوامـات والرمـامـات وصناعتها ،كما يشاركون يف
إجنـاز احلصـائل قصـد تقـييم أسـباب التشوهات وامتداد وآثار اجلرح أو املرض أو اإلعاقة.
 .4المختصون في الـعالج الطـبـيعـي والفـيـزيائي للصحة العمومية :يـ ـك ــلفون بالـتـدلـيك الـعالجي،
ال ـ ـعـالج احلـ ــركـي ،ال ـ ـعـالج بـ ــاملـ ـ ـيـ ــاه املـ ـ ـعـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ــعالج الفيزيائي ،تـ ـطـ ـب ــيق ال ــوصـ ـف ــات الـ ـط ــبـ ـي ــة اخل ــاص ــة
ب ــال ـت ــأهـ ـيـل وإعــادة التكييف الوظيفي ،كما يقومون بإعالم وإرشاد املريض وحميطه ومسك وحتـيني ملف املـريض
املتعلق بالـعالج الطـبـيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص.
 .5البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية :ي ـك ــلف الـ ـب ـص ــارات ـي ــون ال ـنـ ـظــاراتـ ـيــون بـ ـضـ ـم ــان تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
ال ــوصـ ـف ــات الـ ـطـ ـبـ ـيــة املتعلقة بالتصحيحات البصرية ،ت ـ ـق ــدمي الع ــدس ــات الالص ـ ـق ــة ،تكييف القزحيات
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االصطناعية ،باإلضافة إىل إجنـ ــاز وت ـ ـك ـ ـيـ ــيف األدوات املـ ــوجـ ـ ـهـ ــة ل ـ ـت ـ ـص ـ ـحـ ــيح االختالالت أو قصور البصر
وحتـ ــديـ ــد ال ـ ـتـ ـ ـج ـ ـه ـ ـي ـ ـزات املـالئ ـ ـمـ ــة لـ ـ ـل ـ ـب ـ ـصـ ــاريـ ــات والنظارات.
 .6مقومو البصر للصحة العمومية :تتمثل مهامهم يف الـقـيــام بـفـحص املريض وحتـديـد إمـكــانـيـات إعـادة
تأهيله باستعمال التقنيات املالئمة ،الـق ـيـام بــإعـادة ال ـتـأهــيل اخلـاص بــالـغــطش واحلـول ،ضمان متابعة العالج،
م ـ ـسـك وحت ــيني امللف اخل ــاص ب ـ ـت ـ ـقـ ــومي ال ـ ـب ـ ـص ــر للمريض ،إعادة تـأهـيل املــرضى املصابني بـأنـواع الـتـلف
املـرتـبـطـة بـالـسـن أو اجلـانـبـيـة مثل ،قـصـر الـبـصـر احلـاد وإصابات الشبكية.
 .7مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية :يكلفون طبقا للوصفة الطبية بـتـن ـظـيم وال ـقـيــام
بـعالجــات ونـشــاطـات الـتــأهـيل واإلث ــارة احلـ ـسـ ـي ــة ،املسامهة بـتـق ـنـيـات تـخص اجلـسـد يف عالج الـقـصـور
الـعـقـلي واضـطـرابـات امل ـزاج أو ال ـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ــة واض ـ ـطـ ـ ـراب ـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ـواطف والـ ـ ــعالق ـ ــات واضـطـرابـات
الـت ـحـديـد اجلـسـدي ذات الـسـبب الـنـفـسي أو اجلسدي ل ــدى األشخاص الذين ي ـ ـع ــانون من اضـ ـطـ ـراب ــات
حركية عصبية وحركية نفسية ،كما يكلفون بإعالم امل ـريض وم ـح ـيــطه وال ـتـواصل معهما ومسك وحتيني ملف
املريض.
 .8مقومو السمع للصحة العمومية :يقومون بت ـقــدمي م ـســاعــدة س ـمـع ـيــة لـألش ـخـاص الذين يعانون من
قصور مسعية ووضـع الــرم ــام ــات الـ ـسـ ـمـ ـعـ ـيــة هلم ومـ ـراقـ ـب ــة فـ ـع ــالـ ـيــة األجهزة وضمان املتابعة التقنية هلا ،وتـقــدمي
االسـت ـشـارة يف م ـجـال الــرمـامـة لـل ـمـصـابـني بــالـقـصـور الـس ـمـعي واملشـاركــة يف نـشـاطـات الكـشـف والـت ـحـسـيس .
الفرع الثالث :الشعبة الطبية التقنية

تـضم ال ـشـعـبـة الـط ـبـيـة الـتـق ـنـيـة أربـعـة أسالك ،ي ــوظفون على أسـاس الشـهادة للحائزين عليها من املعـاهد
الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعايل شـبه الـطـيب ،ويـ ــتم االل ـ ـتـ ـحـ ــاق ب ــال ـ ـتـ ـكـ ــوين يف هذه األخرية يف إطار مسابقة للحائزين
شهادة البكالوريا .وقسم امل ـ ــرس ـ ــوم التـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي رقم  727-77هذه الشعبة إىل األسالك التالية:
 .1مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :يعملون على ضـمان الفـحوص باألشـعة طبقا
لـلوصفـة الطبـية والقيام بتحميض صور األشعة ،ويتولون استقبال املرضى وحتـضـيـر املـواد الـعالج ـيـة
والـتـشـخـيـصـيـة وحـقـنـهـا للمريض ،وتقدمي املساعدة التقنية للممارسني الطبيني ،وال ـت ـكــفل بـالــوقــايــة مـن
األمـراض املـسـرطـنـة ومـعـاجلـتـهـا.
 .2المخبريون للصحة العمومية :يكلفون باسـت ـقـبــال املـريض وضـمــان الـف ـحـوصـات املخربية اليت حيتاجها،
ال ـ ـسـ ـه ــر عـ ـلـى احمل ــافـ ـظـ ــة ع ــلى ال ـ ـعـ ـت ــاد وتـ ـع ـ ـقـ ـي ــمه وصيانته وترتيبه ،إجنـاز ال ـتـحـالــيل طــبـقـا ل ـلـوص ـفـة الـط ـبـيـة
والـس ـهـر عـلى حفظ العينات ،تـ ـل ــقي الـ ـعـ ـيـ ـن ــات والـ ـتـ ـص ــديق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ومـ ـراقـ ـبــة مـطابقتهـا وفق قواعد املمارسـة
احلسنة ،ت ـنـف ـيــذ تــداب ـيـر ال ـق ـضــاء عــلى ال ـنـفــايــات.
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 .3المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية :تتمثل مهامهم يف السـهر عـلى حـفظ املنـتـجات
الـصـيدالنـية ،إجناز م ـس ـتـ ـح ـض ـرات صـيدالنـية ،تـويل توزيع األدويـة للـمصـاحل بناءً على طلب املمارسون
الطبيون ،حت ـضـيــر األدويـة واملسـت ـلـزمــات ال ـطـب ـيـة املـعـق ـمـة وتوضيبها وتسليمها ،ض ـ ـمـ ــان ص ـ ـيـ ــان ــة املن ـ ـشـ ــآت
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة اخلـ ــاص ــة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات ،تـ ـسـ ـيـ ـي ــر املخزونات ال سـ ـيـ ـم ــا يف مـ ـج ــال
اجل ــرد والتموين مع احـرتام قـواعـد حـيـازة األدويـة واملستـلـزمـات الـطـبـية املعقمة وحفظها ،ضـ ـ ـم ـ ــان تـ ـ ـتـ ـ ــبع ومراقبة
األدوي ـ ــة وامل ـ ــؤث ـ ـ ـرات الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ومشتقات الدم واملستلزمات الطبية والرمامات على مستوى املصاحل ،مراقبة
نوعية وسالمة النشاطات الصيدالنية.
 .4المختصون في حفظ الصحة العمومية :يـكــلفون بــاملشــاركـة يف حتــديـد م ـصـادر األضرار اجلسدية
والعيادية والبيولوجية ومراقبتها ،تنـظيم وتنـسيق نشـاطات التـطهري عند حدوث حاالت وبائية أو كارثة طبيعية،
ضـ ـم ــان نـ ـشــاطــات م ـكــاف ـحــة ن ـواقل اجلـ ـراثــيم املـس ـب ـب ـة لألم ـراض املتنقلة وتطهري البيئة وحفظ الصحة
العمومية ،ت ـص ـمــيم ال ـتــداب ـيــر الــوقـائ ـيــة وال ـعالجية الــيت ت ـهـدف إىل حـمــايـة ص ـحـة الـس ـكـان من األخ ـطـار
املـرت ـبـطـة باحمليط والبيئة وتنفيذها ،املشــاركــة فـي املراق ـبـة املـتعـ ـلـقـة بـق ـواعـد حـفـظ الـصـ ـحـة والـ ـتـ ـح ـقـ ـيـقــات
الـوبــائـيــة واملـراق ـبـة ال ـصـح ـيـة للمحيط والرتبية الصحية .
الفرع الرابع .الشعبة الطبية االجتماعية

ت ــضم هذه الشعبة حسب امل ـ ــرس ـ ــوم التـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي رقم  727-77فئتني من األسالك شبه الطبية ،مها:
 .1المساعدون االجتماعيون للصحة العمومية :يعملون على ضـمــان املسـاعــدة الـط ـبـيـة االج ـتـمـاع ـيـة
ل ـلـمـرضى وعائالهتم ولألشـخاص يف وضع صعب ،ضـمــان املسـاعـدة االج ـتـمـاعـيــة واحلـمـايـة ل ـلـطـفـولـة املهملة
والطفولة يف وضع صعب ،الـ ـتــدخل لــدى األش ـخ ــاص من أجل حت ـسـني ظــروف حياهتم ووقايتهم من
الصعوبات الطبية االجتماعية ،ضـمـان دراسـة امل ـلـفـات اإلداريـة ق ـصـد احلـصـول أو إعادة احلقوق لألشـخاص
يف وضع صعب وإعداد التقارير الطبية االجتماعية والتبليغية ،املسـاعـدة يف اإلدمـاج االجـتـماعي ،حتـليـل
حاالت املرضى والـتكـفل بـهم على املسـتوى الطيب واإلداري ،ضـمــان نـشــاطـات ط ـبـيــة نـف ـسـيــة لـفــائـدة
مـخ ـتـلف فـ ـئ ــات املواطنني ال س ـيـ ـم ــا فـي مـ ـج ــال صـ ـح ــة األم ــومــة والـ ـطـ ـف ـول ــة والـ ـصـ ـح ــة املـدرسـ ـي ــة واجل ــامـ ـع ـي ــة
والـ ـصـ ـحــة العقلية ،مـ ـراقـ ـب ــة ن ــوعـ ـيــة وسـالم ــة ال ـنـ ـش ــاط ــات الـ ـطـ ـبـ ـيــة االجتماعية.
 .2المساعدون الطبيون للصحة العمومية :يـكـلفون مب ـســاع ــدة ال ـط ـبــيب فـي ت ـكــوين امل ـلـ ـفــات ال ـط ـب ـيــة
ومسكها وتنظيمها وتسيريها ،ت ـ ـس ـ ـهـ ــيل الـ ــعالقـ ــات مع املـرضـى وعـ ــائالتـ ــهم ومع الفرق الطبية االجتماعية،
إعالم وتوجيه املرضى ،جـ ـمـع املـ ـعـ ـلـ ــوم ــات ال ـ ـطـ ـبـ ـيـ ــة اإلداري ــة اخلاصة بامل ــرضى ومعاجلتها وختزينها ،تـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ــيم
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دع ـ ــائـم الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـط ـ ــيب واإلداري وإجنازها ،املـشــاركـة يف ت ـنـظـيـم االجـتـمــاعـات والـت ـظـاهـرات العلمية،
حت ـريــر الــوثــائـق ذات ال ـص ـلــة مبهـام ــهم وتلخيصها ،املشاركة يف وضع نظام حلفظ املعلومات الطبية.
ي ــوظـف شبه الطبيني التابعني للشعبة الطبية االجتماعية على أسـاس الشـهادة من بني احلـائـزين على
شهـادات يف هذه الشعبة من املعـاهد الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعايل شـبه الـطـيب ،ويـ ــتم االلتحاق ب ــال ـ ـتـ ـكـ ــوين يف
هذه املعاهد على أساس املسابقة مـن بني املرتشحني احلائزين شهادة البكالوريا.
الفرع الخامس :القابالت

تكلف القابالت مبهام ضمان الفحوص يف جمال اختصاصهن ،تشخيص احلمل ومراقبته ،القيام بعملية
ال ـتـ ـولـ ـيــد ،استقبال املولود اجلديد والتكفل به ،متابعة بـعــد الــوضع وم ـراف ـقــة املـرأة يف الرضاعة الطبيعية ،ت ـن ـظــيم
وتـ ـن ـشــيط ن ـشــاطــات الــوقــايــة وال ـت ـرب ـيــة بشأن صحة األم ،احلــرص عــلى تـوفــر ال ـعـتــاد واألدويــة الـضــرورية
1
للمداومة.
تـوظف القابالت عـ ـلـى أس ــاس الـ ـش ـ ـه ــادة من بني املـ ـتـ ــرشـ ـح ــات ال ـ ـلـ ـوايت تلقني دراستهن مبعهد وطين
للتكوين العايل للقابالت ،وي ـتـم االل ـت ـحــاق بــهذا ال ـت ـك ــوين من ضــمن املتــرش ـحــات احلــاصـالت عــلى ش ـهــادة
الب ـكــالــوريــا.
الفرع السادس .البيولوجيين في الصحة العمومية

ي ـ ـتـم ال ـ ـت ـ ــوظ ـ ـيـف يف أسالك الـبيولـوجيني يف الصـحة الـعمومـية من بـني املرشحني الـذين يـث ـبـتـون مـؤهـالت
أو شـهـادات يف اخ ـتـصـاصـات علم األحياء الدقيقة ،علم الطفيليات ،فيزيولوجيا احليوان .ويـ ـكـ ـلـفون بتـطبيق
الـربوتوكول املـعمول به يف نـقل ومعاجلة املـواد الكـيمـياويـة والبـيولـوجيـة طبـقا لـلتـشريع املـعمول به ،الـقيـام
بالـتـحالـيل البـيولـوجيـة الطـبيـة وقراءتـها وشرحها واملشاركة يف التشخيص وال ـت ـص ــديق ع ــلى ن ـت ــائجها ،القيام
باخلربة واستغالل نتائجها ،إجناز دعائم خاصة لربوتوكوالت أخذ العينات ،ضمـان اليـقظة من الـتسـممات
2
والـعدوى وأمراض الدم واإلشعاعات واألخطار البيولوجية.
الفرع السابع :األعـوان الطبـيـون فـي التـخـدير واإلنعـاش لـلصحة العمومية

يـ ـ ـ ـك ـ ـ ـل ــف األعوان الطبيون يف التخدير واالنعاش للصحة العمومية حتـت س ـ ـل ـ ـطـ ــة املسؤول السلمي الطيب
مبهام استقبال املريض وتقدمي الدعم النفسي له ،القيام بإعــداد م ـشــروع الـ ـت ـخــديــر وت ـخ ـطــيط ال ـن ـشــاطــات
املرتبطة به ،م ـراق ـبـة ع ـتــاد الـت ـخــديـر وحت ـض ـيـره حــسب حــالـة املريض ونوع العملية اجلراحية ومدهتا ،تـ ـس ـ ـيـ ـي ــر

 .1املادتني  51و 50من املرسوم التنفيذي رقم  055-00امل ـ ــؤرخ يف  51مـ ــارس  ،2011املتضمن ال ـ ـق ــان ــون األسـ ــاسي اخل ــاص باملوظفات املنتميات لسلك القابالت
يف الصحة العمومية ،ج.ر.ع  08امل ـ ــؤرخة يف  51مـ ــارس .2011
 .2املواد  58-7من املرسوم التنـفيذي رقم  025-00املؤرخ يف  14أفريل  ،5100املتـ ـضـ ــمن الـ ـق ــان ــون األســاسـي اخلــاص باملوظفني املنتمني لألسالك البيولوجيني يف
الصحة العمومية ،ج.ر.ع  50امل ـ ــؤرخة يف  14أفريل .2011
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إج ـ ـراء الـ ـت ـ ـخ ــدي ــر واإلن ـ ـع ــاش خالل العملية اجلراحية وبعدها ،م ـ ــسك بـ ــروتـ ــوك ـ ــول ت ـ ـخـ ــديـ ــر وإنـ ـ ـعـ ــاش
1
املـ ـريض وحتيينه.
من خالل التصنيفات السابقة ميكن التمييز بني ثالث أنواع من مهام التمريض ،وهي:
 الرعاية املباشرة للمرضى :تتضمن اخلدمات الصحية اليت يقدمها املمرض للمريض باملؤسسة االستشفائيةمثل ،تركيب األمصال عن طريق الوريد وتقدمي األدوية.
 الرعاية غري املباشرة للمرضى :واليت تتم بعيدا عن املريض ،وتشمل عدة نشاطات مثل ،حتضري األدويةوتنسيق الرعاية.
املهام غري التمريضية :يؤدي املمرض أيضا مهاما غري سريرية ،واليت ميكن القيام هبا من قبل عاملني آخرينمثل ،اإلشراف على املمرضني أو تكوين طلبة التمريض.
المطلب الثاني :تقييم أداء األسالك شبه الطبية
خيضع أداء األسالك شبه الطبية للتقييم من عدة جوانب كمية وسلوكية ،وذلك حسب اهلدف املرجو من

عملية التقييم.

الفرع األول :تعريف تقييم أداء األسالك شبه الطبية
يقصد بأداء األسالك شبه الطبية تنفيذ املمرضون لعمل أو إجناز أو الوفاء مبسؤوليات التمريض وفقا
2
للمهام املوكلة هلم.
3
ويعرف أيضا بأنه فعالية املمرض خالل قيامه بأدواره ومسؤولياته املتعلقة بالرعاية املباشرة للمرضى.
وقت أطول مع املرضى أكثر من أي مقدمي رعاية صحية آخرين ،فإن اخلدمة
مبا أن املمرضني يقضون ً
الصحية اليت تقدمها املؤسسة االستشفائية تتأثر جبودة الرعاية التمريضية ،وبالتايل ميكن أن تتحقق التحسينات
يف خدمة املرضى من خالل حتسني أداء املمرض4.ويعترب تقييم األداء أحد املسؤوليات اهلامة للمؤسسة
االستشفائية للتأكد من جودة األداء واخلدمات املقدمة ،ويف هذا السياق يتم تقييم نشاط املمرضني من
5
خالل الوقوف على مستوى العناية باملريض ورضا هذا األخري عن اخلدمة املقدمة له.
ويعترب تقييم أداء األسالك شبه الطبية كعملية مستمرة يتم إجراؤها سنويا أو على فرتات قصرية منتظمة،
ويقوم هبذه العملية غالبا املمرض رئيس املصلحة الذي يتواجد يف اتصال مباشر مع طاقم التمريض ،وذلك
 .1املادة  51من املرسوم التنفيذي رقم  542-00املؤرخ يف  14جويلية  ، 2011املتـضمن الـقانون األس ــاســي اخلـ ــاص باملوظفني املنتمني ألسالك األعـوان الطبيني فـي
التـخـدير واإلنعـاش لـلصحة العمومية ،ج.ر.ع  47امل ـ ــؤرخة يف  12جويلية .2011
. Aisyah Supri et al, Nurses’ performance assessment based on nursing clinical authority: a qualitative descriptive
study, Journal of nursing practice, Vol 2, N° 2, 2019, pp 81-82.
3
. Mokhtar KM, Mohamed M, Job performance among nurses in pediatric department (Khartoum State 2015),
Nursing & healthcare international journal, Vol 1, Issue 4, 2017, p02.
4
. Patricia R. Delucia et al, Performance in nursing, reviews of human factors and ergonomics, Vol 5, 2009, p 01.
5
. Kiani Fateme, Safarzaei Enayatollah, The study of nurses' performance from the viewpoints of head nurses in
the special and general wards of the instructional hospitals of Zahedan in 2015, International journal of medical
research & health sciences, 2016, 5(9S), p p 212-213.
2
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على أساس إجراءات التمريض املعتمدة ،للوقوف على نقاط القوة لديهم والعمل على تعزيزها ونقاط الضعف
من أجل معاجلتها.
الفرع الثاني :مجاالت تقييم أداء األسالك شبه الطبية
من بني أهم اجلوانب اليت خيضع فيها أداء األسالك شبه الطبية للتقييم ما يلي:
 .1كمية العمل المنجز :يقصد به املخرجات الكمية للمهام اليت يقوم هبا املمرض مثل ،عدد احلقن اليت
قدمها للمرضى يف اليوم ،ومن بني الطرق املستخدمة للوقوف على كمية العمل املنجز يتم االطالع على
السجالت اليت توثق أنشطة وعمليات التمريض.
 .2السلوك :يتمثل يف االهتمام باملريض والتعامل معه بود ولطف والتعاطف معه ،امتالك روح املبادرة،
احلماس يف العمل ،االنضباط ،قضاء الوقت الكايف يف تقدمي العالج للمرضى ،مهارات االتصال مع اآلخرين،
احرتام الزمالء والرؤساء ،احرتام االجراءات والتعليمات املنظمة للعمل.
وللسلوك أمهية كبرية يف أداء األسالك شبه طبية ،ملا له من تأثري على نتائج عالج املرضى ،فعلى سبيل
املثال ،فيما يتعلق باإلصابة بالعدوى االستشفائية املكتسبة تؤثر سلوكيات التمريض على معدل العدوى من
خالل ممارسات مثل ،تغيري الضمادات ،تركيب القسطرة وأنابيب الصدر ،غسل اليدين ،وتعترب املعدالت
1
األعلى للعدوى مؤشرات على تدين جودة الرعاية التمريضية.
 .3الكفاءات :بشكل عام تتجلى الكفاءات شبه الطبية من خالل التطبيق الفعال للمعارف املتعلقة بالتمريض
واحلكم على وضعية املريض بشكل صحيح واملهارات املتوقعة من املمرض اليت تشمل عدة ممارسات مثل،
تقدمي العناية الشخصية للمريض ،إدارة الدواء ،احلقن الوريدي الدقيق ،...ويتم تقييم هذه الكفاءات بشكل
دوري للتأكد من أن املمرضني ميلكون املهارات والقدرات الالزمة لتقدمي خدمات صحية ذات جودة ،وأهنم
يطلعون على قضايا الرعاية الصحية احلديثة .ويؤخذ بعني االعتبار يف تقييم كفاءات املمرضني عدة عوامل،
مبا يف ذلك التعليم واملهام املوكلة هلم والوحدة اليت يعملون هبا والظروف احمليطة بعملهم.
وحسب األمر  13-10املؤرخ يف  75جويلية  ،2110املتضمن ال ـقــانـون األساسي العام للوظيفة العمومية،
يتم تقييم القدرات واملؤهالت املهنية للممرض بشكل مستمر ودوري ،واهلدف من هذا التقييم هو :الرتقية
يف الدرجات ويف الرتبة ،حساب املردودية ،مكافأة املمرض ،تقليص الفحوة بني األداء احلايل واألداء املطلوب
من خالل عملية التدريب .وتعود سلطة التقييم إىل السلطة السلمية املؤهلة ،وذلك بناءً على معايري هتدف
2
إىل تقدير مستوى كفاء وفعالية أداء املمرض للمهام والواجبات املوكلة له.

. Patricia R. Delucia et al, op.cit, p 05.

1

 .2املواد  010-27من األمر  ،14-12مرجع سبق ذكره.
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المطلب الثالث :معوقات أداء األسالك شبه الطبية
تواجه األسالك شبه الطبية أثناء قيامها بعملها عدة عراقيل ميكن أن تؤثر سلبا على أدائها ،ومن أهم
هذه العراقيل ما يلي:
الفرع األول :العوامل المادية للعمل

من بني عوامل البيئة املادية للمؤسسات االستشفائية اليت تؤثر سلبا على أداء األسالك شبه الطبية لعملها
ما يلي:
 .1الضوضاء :هناك عدة عوامل ميكن أن تكون مصدرا للضوضاء باملؤسسات االستشفائية ،كأجهزة مراقبة
املرضى وأجهزة اإلنذار واهلواتف ،واليت ميكن أن تسبب التوتر أو االنزعاج أو الصداع أو اإلرهاق للممرضني،
مما قد يفقدهم القدرة على الرتكيز ألداء مهامهم.
 .2اإلضاءة غير الكافية :عدم كفاية اإلضاءة قد يؤدي إىل ارتكاب أخطاء خالل تقدمي خدمات
التمريض مثل ،تقدمي دواء للمريض بكمية أقل أو أكرب من الكمية املطلوبة.
 .3تصميم مكان العمل :التصميم غري املالئم لوحدات املؤسسة االستشفائية وغرف املرضى ومساحات
عمل التمريض واملمرات وأماكن ختزين معدات وأدوات العمل ميكن أن يؤدي إىل أخذ وقت أطول يف املشي
ويف تقدمي خدمات التمريض وحىت يف غسل اليدين.
ويف هذا السياق أشارت دراسة أجريت على وحدات للعناية املركزة إىل أنه باملقارنة مع التصميم املستطيل
فإن التصميم الدائري يوفر للممرضني رؤية أكرب للمرضى وتنقل أقل يف املمرات ،مما نتج عنه رضا أكرب من
قبل طاقم التمريض ،وباملثل ،فإن الوحدة اجلراحية الطبية الدائرية دفعت املمرضني إىل قضاء املزيد من الوقت
1
مع املرضى ووقت أقل يف التنقل مقارنة بتصميمات املدخل الفردي واملزدوج.
الفرع الثاني :االضطرابات العضلية الهيكلية المتعلقة بالعمل

تشمل هذه االضطرابات إصابة األعصاب أو األوتار أو العضالت أو مشاكل يف الرقبة أو الكتف أو
الظهر أو املعصمني أو الساقني2.ومن بني ظروف العمل اليت تساهم يف خطر إصابات الظهر يف التمريض:
العمل بدوام كامل ،العمل املتغري ،عدم كفاية املعلومات حول تقنيات نقل املرضى.
وجتدر اإلشارة إىل أن التعليم والتدريب وحدمها غري كافيني لتقليل االضطرابات العضلية اهليكلية ،فيجب
أيضا توفري الضوابط اهلندسية املناسبة مثل ،تغيري أو إعادة تصميم أدوات حمطة العمل وتوفري أجهزة الرفع،
باإلضافة إىل ضرورة تقليل احلواجز عند استخدام معدات التعامل مع املريض واالستفادة من فرق رفع املرضى
عند االقتضاء والتشجيع على استخدام أجهزة أكثر تطورا حتد من االحتكاك واستخدام املصاعد الكهربائية

. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 21.
. Ibid, p 27.
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يف حالة نقل املريض من طابق إىل طابق آخر يف نفس املبىن 1،كلها طرق تساعد على القضاء أو التقليل من
الرفع اليدوي والتحريك ونقل املرضى.
الفرع الثالث :العوامل التنظيمية

هناك العديد من العوامل التنظيمية اليت ميكن أن تؤدي إىل نقص كفاءة وفعالية أداء األسالك شبه الطبية،
ومن بني هذه العوامل ما يلي:
 .1ساعات العمل :ميكن أن تربمج املؤسسة االستشفائية عمل املمرض لساعات طويلة بدون توقف ،كأن
يعمل ملدة اثين عشرة ساعة أو أكثر يف اليوم وبدون فرتات راحة أو وجبات ،وهو األمر الذي قد يتسبب له
يف إرهاق وفقدان القدرة على الرتكيز يف أداء مهامه ،مما يؤدي إىل زيادة مستوى اخلطأ يف اخلدمة التمريضية.
 .2عبء العمل :ميكن أن يؤدي عبء العمل اإلضايف وغري املدروس إىل زيادة خماطر اإلرهاق وعدم الرضا
الوظيفي ،خاصة إذا تعلق األمر باملهام غري التمريضية اليت ميكن أن تقلل من الوقت الذي يقضيه املمرض يف
مراقبة املريض .باإلضافة إىل ذلك هناك عوامل أخرى تزيد من عبء العمل ،مثل ،العدد الكبري من املرضى،
صعوبة حالة املريض ،ارتفاع معدل دوران املرضى ،قلة اخلربة لدى املمرض ،قلة عدد موظفي الدعم ،نقص
عدد املمرضني مقارنة بعدد األسرة وطبيعة اخلدمات التمريضية املقدمة ،ختطيط الوحدة غري املالئم .كما يؤثر
عبء العمل أيضا على وترية غسل اليدين ،هذه األخرية اليت تعترب الطريقة األكثر فعالية لتقليل العدوى
املكتسبة باملؤسسات االستشفائية.
وبالتايل فإن نقص عدد املمرضني وزيادة عبء العمل ،ميكن أن يساهم يف اخنفاض األداء لدى املمرض،
مما يؤثر سلبا على جودة اخلدمة الصحية ،فاملؤسسات االستشفائية اليت لديها طاقم متريض ال ميكنه التحكم
بكفاءة يف مجيع املهام املسندة له تكون فيها معدالت أعلى من األحداث السلبية ،مثل ،الفشل يف إنقاذ
املرضى.
 .3التوظيف :توظيف املؤسسة االستشفائية ملمرض ال تتناسب مؤهالته البدنية والتعليمية والنفسية مع
طبيعة املهام املوكلة له سوف يؤثر سلبا على جودة اخلدمة املقدمة للمرضى ،ويؤدي إىل زيادة األخطاء
التمريضية ومدة إقامة املرضى وارتفاع معدل دوران العمل ،لذا من املهم أن يكون هناك تطابق بني كفاءات
املمرض ومتطلبات الوظيفة اليت يعني فيها.
وجيب أن تقوم املؤسسة االستشفائية بتحديد احتياجاهتا من املمرضني حسب عدد األسرة املوجودة
لديها ،حيث أنه كلما كان عدد املمرضني أقل من احتياجاهتا يزيد من احتمالية سوء اخلدمات املقدمة
للمرضى أو صعوبة اكتشاف تدهور احلالة الصحية للمريض أو حىت وفاته يف احلاالت احلرجة والفشل يف
إنقاذه ،وذلك نظرا لوجود زيادة يف حجم اخلدمة مع حد أدىن من الكفاءة ،فهذا الوضع ميتص الكثري من
. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 25.
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الطاقة واجلهد 1كما أن إضافة مريض واحد لكل ممرض فوق املستوى املطلوب سيزيد من اإلرهاق لدى هذا
األخري واخنفاض الرضا الوظيفي لديه.
 .4التدريب :قد يقضي املمرضون الذين تلقوا تدريبا أقل وقتا أطول نسبيا يف توفري الرعاية املباشرة للمرضى
مقارنة باملمرضني املدربني جيدا ،مما يؤدي إىل زيادة العبء على القوى العاملة التمريضية األخرى.
هناك عوامل أخرى ميكن أن تعطل السري احلسن لعمل املمرضني مثل ،فقدان املعدات واإلمدادات،
غياب زميل له عالقة باخلدمة التمريضية اليت ستقدم ،الوثائق الزائدة عن احلاجة أو غري ذات الصلة ،األعمال
الورقية ،التوثيق املفرط ،الكتابة اليدوية غري املقروءة ،التصميم السيء للملصقات ،عدد األسرة (عدد املرضى)
يف الغرفة ،أداء األنشطة غري التمريضية ،كلها عوامل تؤدي إىل سوء استخدام الوقت واملوارد ،مما يرتتب عنها
نقص يف الكفاءة يف العمل التمريضي وزيادة عبء املهام للممرضني وتقليل الوقت الذي يقضونه يف مراقبة
2
املريض.
كما يؤدي غياب كل من الرضا الوظيفي ،االلتزام التنظيمي ،املستوى العلمي ،اخلربة ،الدعم من زمالء
العمل ،دعم اإلشراف ،االعرتاف ،التسيري اجليد للمسار املهين ،الدافع ،احلوافز واملكافآت ،الرتقية إىل اخنفاض
مستوى أداء املمرضني.
المطلب الرابع :تحسين أداء األسالك شبه الطبية
من الضروري حتسني مستوى أداء األسالك شبه الطبية يف خمتلف مستويات نظام الرعاية الصحية ،مع
األخذ يف االعتبار عدة متغريات يرتبط هبا هذا األداء مثل ،العمر ،احلالة الوظيفية ،طبيعة العمل ،سنوات
اخلربة ،االهتمامات اخلاصة ،املصلحة اليت يعملون هبا3.وتتم عملية التحسني من خالل:
 توفري بيئة عمل مالئمة ال ختلو فقط من العوامل الضارة ولكن تكون أيضا معززة للصحة ،من خالل حتديداملخاطر املهنية والتقييم املستمر هلا ،وتوفري املعلومات الالزمة للمرضني عن القضايا الصحية وحتسني العوامل
4
التنظيمية ودعم املمارسات واهلياكل؛
 استخدام تقنيات متطورة لتقليل أخطاء التمريض مثل ،مضخات التسريب الذكية ،الرتميز الشريطي ،إدخالأوامر املزود احملوسب ،سجالت إدارة األدوية احملوسبة ،تطبيق السجالت الصحية اإللكرتونية ،أنظمة وصف
5
األدوية اإللكرتونية ،أجهزة مراقبة الغلوكوز ،أجهزة تنظيم ضربات القلب اإللكرتونية التلقائية؛

. Aisyah Supri et al, op.cit, p p 83-87.
. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 15.
3
. Kiani Fateme, Safarzaei Enayatollah, op.cit, p p 212-213.
4
. Mokhtar K.M, Mohamed M, op.cit, p 02.
5
. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 31.
1
2

711

الفصل الثالث ـــــــــــــــــ أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية
 توفري املعلومات اليت تساعد املمرضني على توقع احلالة الصحية للمريض ،مبا يقلل من عبء العمل املعريف،فبناءً على فهمهم للحالة الصحية للمريض وطريقة عالجه واملسار النموذجي للمرض ،ميكنهم من توقع
احتياجات املريض الصحية على املدى القصري وتقدمي اخلدمات التمريضية املناسبة حلالته؛
 تقدمي مكافآت مادية ومعنوية للممرضني اجملتهدين ،لكي يشعروا بالتقدير وأن جهودهم املبذولة تأخذبعني االعتبار ،مما حيفزهم على تقدمي أداء أفضل؛
 يعمل املمرضون يف ظل أعباء معرفية وإدراكية وبدنية كبرية تؤثر على أدائهم  ،نظرا لتعاملهم مع أفراد لديهمتوجهات وأفكار ومعتقدات وقيم خمتلفة ،سواء كان هؤالء األفراد زمالء يف العمل أو مرضى ،إىل جانب
قضائهم لقدر كبري من وقتهم يف املشي أو العمل لفرتة طويلة واالتصاالت اليت يقومون هبا أثناء تسليم املريض،
باإلضافة إىل آثار االنقطاعات على أداء التمريض مثال ،بسبب عطلة األمومة أو العطل السنوية ،لذا البد
من إعادة تصميم نظام عمل يساعد على تقليل هذه األعباء وميكن من استيعاب حدود وقدرات املمرضني،
من أجل تعزيز أدائهم وحتسني خدمتهم للمرضى؛
 ختزين ووضع لوازم التمريض واألدوية واإلمدادات األكثر أمهية واألكثر استخداما يف أماكن مناسبة ميكن1
للممرض الوصول إليها بسهولة؛
 تصميم برامج تدريب تتناسب مع احتياجات وطبيعة عمل كل فئة من املمرضني ،باإلضافة إىل تشجيعالتطوير والتعليم الذايت واملشاركة يف امللتقيات العلمية الكتساب املعرفة واملهارات املطلوبة يف العمل؛
 فرض فرتات راحة تتناسب مع حجم وطبيعة العمل؛ اعتماد التدوير الوظيفي ،حيث يتناوب املمرضون يف مصاحل خمتلفة تتناسب مع طبيعة تكوينهم وختصصهمجتنبا للملل والروتني أو الكتساب مهارات جديدة؛
-التخطيط السليم للمسار املهين ومنح فرص عادلة للرتقية بني املمرضني تكون قائمة على أساس الكفاءة.

. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, 25.
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المبحث الرابع :تدقيق الصحة والسالمة المهنية كأداة لتحسين أداء العاملين
يعترب تدقيق الصحة والسالمة املهنية من أهم اجلوانب اليت هتتم هبا املؤسسة وتستخدمها كأداة تساعدها
على كشف النقائص واالحنرافات املوجودة يف بيئة العمل والظروف املهنية وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسينها،
خاصة إذا تعلق األمر ببيئة عمل عالية اخلطورة مثل ،املؤسسات االستشفائية ،حيث يوجد األطباء واملمرضون
يف مواجهة مباشرة مع هذه املخاطر ،وما لذلك من تأثري على حالتهم النفسية والبدنية وسالمتهم وعالقتها
بتحسني أدائهم وتقدمي خدمات صحية ذات جودة.
المطلب األول :عالقة التدقيق بأداء العاملين
تشري أفضل ممارسات املوارد البشرية إىل اعتماد عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من كفاءة وفعالية أداء
العاملني وتقييم العوامل املؤثرة فيه ،وذلك من أجل مساعدة املؤسسة على التحسني املستمر هلذا األداء ،ويف
هذا اإلطار يقوم املدقق بفحص عدة جوانب.
الفرع األول :تدقيق أداء العاملين

يقوم املدقق يف هذا اإلطار بتدقيق مواقف العامل اجتاه عمله أو اجتاه خمتلف األطراف اليت يتعامل معها
أثناء أدائه لعمله ،وذلك من خالل اآليت:
 .7مدى التزام العامل بتعليمات وقواعد العمل باملؤسسة اليت يعمل هبا ،كاالنضباط يف مواقيت العمل؛
 .2سلوكيات العامل اجتاه الزمالء واملشرفني والرؤساء؛
 .3نسبة إجناز العامل لألهداف املطلوب منه حتقيقها يف إطار املهام املوكلة له؛
 .4سلوكيات العامل اجتاه العمالء؛
 .5الوقت املستغرق يف تنفيذ املهام.
الفرع الثاني :تدقيق العوامل المؤثرة في أداء العاملين

يقوم املدقق بتدقيق العوامل املؤثرة يف أداء العاملني من خالل التحقق مما يلي:
 .7مدى اهتمام املؤسسة حمل التدقيق بتصميم برامج التدريب ،والتحقق من فعالية الربامج اليت مت تنفيذها يف
حتسني وتطوير معارف ومؤهالت وسلوكيات العاملني ،ومدى مالءمتها الحتياجاهتم التدريبية ،باإلضافة إىل
فحص برامج تدريب املقيِّمني لتحسني كفاءهتم يف القيام بعملية التقييم؛
 .2التأكد من صرف األجور واملكافآت بشكل عادل على أساس الكفاءة والنتائج احملققة ،أي ربط
التعويضات مبستوى األداء املقدم؛
 .3دور اإلشراف يف تعليم العاملني وتوجيهم بشكل سليم حنو حتقيق األهداف املسطرة ،واالصغاء
النشغاالهتم ومساعدهتم على جتاوز العراقيل واملشاكل اليت تواجههم أثناء أدائهم ملهامهم ،ومدى إشراكهم
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يف اختاذ القرارات املتعلقة بعملهم ،وطبيعة العالقة بني املشرف وبني العاملني ،ودوره يف إرشاد العاملني الذين
مت توظيفهم حديثا ومساعدهتم على االندماج والتكيف باملؤسسة؛
 .4مدى توفري املؤسسة لإلمكانيات املالية واملادية واملعلومات الكافية وظروف العمل املناسبة للعاملني،
باإلضافة إىل التحقق من توفري العدد الكايف من املوارد البشرية إلجناز العمل حىت ال يتجاوز عبء العمل
قدرات العامل وال يشعر هذا األخري بضغوط العمل .كما يقوم املدقق بالتحقق من توفر اخلدمات االجتماعية
باملؤسسة حمل التدقيق مثل ،دور احلضانة ،غرف الراحة والغداء ،مرافق للرتفيه والرياضة؛
 .5التحقق من وجود وصف وتوصيف جلميع الوظائف باملؤسسة حمل التدقيق ،مبا ميكن املؤسسة من اختيار
أفضل املرتشحني ،ولضمان مطابقة مؤهالهتم مع متطلبات الوظيفة اليت سوف يشغلوهنا؛
 .0فحص نظم االتصال اليت تستخدمها املؤسسة للتواصل مع العاملني وأشكاهلا ،وطرق حصول العاملني
على التغذية العكسية حول أدائهم؛
 .1دور املؤسسة يف تسوية النزاعات بني العاملني أو بني العاملني واملشرفني خللق جو عمل مالئم ،والطرق
املستخدمة لتحديد وتسوية النازعات ،وعدد وشكل شكاوى العاملني ،وفحص عدد ونتائج اإلجراءات
التأديبية ،من خالل االطالع على امللف التأدييب للعاملني واالطالع على احصائيات الغيابات وأسباهبا ،وما
إذا كانت مربرة أو غري مربرة؛
 .8مدى اعتماد املؤسسة على فرق العمل يف إجناز املهام؛
 .9أوقات عمل العاملني وفرتات الراحة املمنوحة هلم خالل العمل ،وختطيط العطل ومعايري منحها؛
 .71فحص نظام تقييم األداء الذي تعتمده املؤسسة ،ومدى فعاليته وكفاءته يف حتقيق األهداف املرجوة منه،
من خالل االطالع على تقارير تقييم األداء والتحقق من جودهتا ومدى كفاءهتا وسالمتها وطريقة إعدادها،
واملعايري اليت مت اعتمادها يف عملية التقييم ،واملالحظات اليت قدمها املقيِّمون ،والتحقق من الفرتات اليت يتم
فيها تقييم األداء ،وهل تتم بشكل منتظم ،وعلى ضوء ذلك يتم حتديد الفجوة واختاذ اإلجراءات الالزمة
لسدها ،ووضع تصور ملا يستهدف يف الفرتة القادمة؛
 .77كيفية توزيع املهام واملسؤوليات واألدوار بني العاملني ،ومدى معرفتهم ملا هو مطلوب منهم يف أعماهلم
بوضوح.
الفرع الثالث :توصيات المدقق كأداة لتحسين أداء العاملين

بناء على النتائج اليت يتوصل إليها املدقق يقوم بتقدمي جمموعة من التوصيات ،وبذلك فإنه يساعد املؤسسة
حمل التدقيق على ما يلي:
 .7حتفيز العاملني على تقدمي أداء أفضل؛
 .2حتسني عملية التغذية العكسية ،من أجل معاجلة االحنرافات يف الوقت املناسب؛
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 .3الكشف عن أفضل الكفاءات اليت تتوفر عليها املؤسسة؛
 .4حتسني جودة اإلنتاج؛
 .5االستثمار يف املوارد البشرية إلعادة تشكيل القدرات التنافسية للمؤسسة؛
 .0الكشف عن العراقيل واملشاكل اليت تواجه العاملني أثناء أدائهم ملهامهم والعمل على القضاء عليها أو
تقليلها ،وحتديد الفرص املتوفرة لتحسني األداء؛
 .1حتسني نظام تقييم أداء العاملني ،من خالل الوقوف على االختالالت املوجودة فيه وحتليل أسباهبا وطرق
تصحيحها ،ملا له من تأثري على أداء العاملني وعلى بقية نشاطات إدارة املوارد البشرية ،كالتكوين والرتقية
واألجور؛
 .8سد الفجوة يف بني أداء العاملني احملقق واألداء املتوقع.
المطلب الثاني عالقة تدقيق الصحة والسالمة المهنية بأداء العاملين
يتعامل تدقيق الصحة والسالمة املهنية مع ظروف العمل ووسائل الراحة يف مكان العمل ،ويكون له دور
يف حتسني أداء العاملني من خالل فحص جمموعة من العوامل.
الفرع األول :تدقيق العوامل المادية

يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بفحص عوامل بيئة العمل املادية املوجودة باملؤسسة حمل التدقيق،
وتقييم مدى تأثريها على صحة وسالمة العاملني وعلى أدائهم لعملهم ،ومن أهم العوامل البيئية اليت يقوم
بتدقيقها ،واليت ميكن أن تؤثر على صحة العاملني البدنية والنفسية وعلى سالمتهم ما يلي:
 .7اإلضاءة ،األلوان ،الضوضاء ،درجة احلرارة والربودة ،التهوية ،النظافة .فالعوامل البيئية غري املناسبة وغري
اآلمنة تولد ضغوطا نفسية لدى العاملني وتؤثر سلبيا على رغبتهم يف العمل ،وقد تؤدي إىل تعرضهم ملشاكل
صحية ،مما يولد توترا يف العالقات بني اإلدارة والعاملني ،األمر الذي يؤثر سلبا على مستوى األداء الفردي
والتنظيمي1.فالضوضاء املرتفعة مثال هلا تأثري مباشر يف القدرة على العمل ،حيث أهنا تتسبب يف إجهاد
األعصاب وتؤدي إىل تشتيت الذهن وتفقد العاملني تركيزهم ،لذلك جيب توفري الوسائل الكفيلة بتخفيف
هذه الضوضاء حفاظا على مسعهم ،مثل:
 استخدام مواد عازلة للصوت تغلف هبا اجلدران والسقوف؛ جتديد اآلالت ما أمكن ذلك ،أو تركيب أجزاء ميكانيكية على اآلالت مصدر األصوات املزعجة؛ توفري وسائل احلماية الشخصية للعاملني تتناسب مع طبيعة عملهم والظروف السائدة يف مكان العمل،فيحقق بذلك رضاهم ويتحسن أداءهم.

 .1عادل حممد عبد اهلل ،حممد مشعل سلطان ،مرجع سبق ذكره ،ص.87
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 .2التدابري اليت تعتمدها املؤسسة حمل التدقيق للقضاء على املخاطر يف مكان العمل أو تقليلها إىل مستوى
مقبول ،من أجل محاية التجهيزات واملعدات واملباين واحلفاظ عليها من أي تلف أو ضرر ميكن أن يلحق هبا
نتيجة احلوادث املهنية؛
الفرع الثاني :تدقيق العوامل االجتماعية

يقوم املدقق بالتحقق من توفر الظروف االجتماعية اليت تساعد العاملني على أداء عملهم يف جو مريح،
ومن أهم العوامل اليت يقوم بتدقيقها ما يلي:
 .7الرعاية االجتماعية اليت تقدمها املؤسسة للعاملني ،واليت تساعدهم على حتسني حياهتم االجتماعية وختفف
عنهم ضغوط العمل؛
 .2توفري الضمان االجتماعي للعاملني وتقدمي إعانات املرض واحلوادث واستفادة العاملني من تعويضات يف
حالة العجز ،مما يشعر العاملني بأمهيتهم وحرص املؤسسة على احلفاظ على حياهتم ،وجيعلهم ميارسون عملهم
بارتياح؛
 .3توفري اخلدمات الطبية للعاملني وإدارة ملف الرعاية الطبية اخلاص بكل عامل ،واستخدام املعلومات
املوجودة فيه لتنصيب العامل يف املنصب الذي يتالءم مع قدراته البدنية والنفسية؛
الفرع الثالث :تدقيق العوامل التنظيمية

من بني العوامل التنظيمية اليت يقوم املدقق بتدقيقها هبدف تقدمي توصيات لتحسني أداء العاملني ما يلي:
 .7مدى مالءمة ساعات العمل لقدرات العاملني النفسية والبدنية ،فال جيب أن تتعدى احلد املعقول ،كما
ينبغي أن تتوفر على فرتات الراحة اليت تعد مبثابة فرتة جتديد النشاط.
 .2فحص سجالت األمراض واحلوادث املهنية ،واالطالع على أسباهبا وآثارها على أداء العاملني وعلى أداء
املؤسسة ككل؛
 .3توزيع املسؤوليات واألدوار يف برامج الصحة والسالمة املهنية ،حىت ميكن لكل عامل أو مشرف أو مسؤول
الرتكيز على ما هو مطلوب منه القيام به للوقاية من املخاطر املهنية أثناء أدائه ملهامه سواء املتعلقة بإدارة
الصحة والسالمة املهنية أو تلك املتعلقة بالوظيفة اليت يشغلها ،لتجنب اإلصابة باألمراض أو احلوادث اليت
ميكن أن تعرقل حتقيق األهداف املسطرة على املستوى الفردي للعامل واملستوى الكلي للمؤسسة.
المطلب الثالث :عالقة تدقيق الصحة والسالمة المهنية بأداء األسالك الطبية وشبه الطبية

تلجأ املؤسسات االستشفائية لتدقيق الصحة والسالمة املهنية لتحسني أداء أسالكها الطبية وشبه الطبية
إذا الحظت أن أسباب تراجع هذا األخري تعود لبيئة وظروف العمل وارتفاع اإلصابات باألمراض واحلوادث
املهنية يف وسط هذه األسالك ،ويف هذه احلالة من بني اجملاالت اليت يشملها هذا النوع من التدقيق ما يلي:
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الفرع األول :العوامل التنظيمية

تؤثر العوامل التنظيمية السيئة باملؤسسات االستشفائية سلبا على أداء االسالك الطبية وشبه الطبية،
حيث أن اإلرهاق الناتج عن ساعات العمل الطويلة واملناوبات ميكن أن يؤدي إىل سوء الرتكيز وعدم القدرة
على أداء العمل بكفاءة ،فإذا مل تتوفر ساعات العمل املناسبة أثر ذلك على معنوياهتم ويسبب هلم ضغوطات
يف العمل ،مما قد يؤدى إىل سوء اخلدمة الصحية.
كما أن اإلجهاد الناتج عن كثرة املهام اليت تفوق قدرات الطبيب أو املمرض أو ال تتناسب مع تكوينهم
ميكن أن يتسبب يف امللل والتعب ،سواء كان اجلهد فكريا ،كإجراء عدد كبري من الفحوصات الطبية والتواصل
مع املرضى أو عضليا مثل ،إجراء عمليات جراحية معقدة بالنسبة ألطباء ال تتوفر فيهم الكفاءة الالزمة أو
نقل املرضى من قبل املمرضني .باإلضافة إىل ذلك فإن املشاكل والضغوطات املتكررة يف مكان العمل سواء
من الزمالء أو من اإلشراف ميكن أن تؤدي إىل اضطرابات نفسية تؤثر بشكل أو بآخر على سلوك األطباء
وشبه الطبيني يف أداء عملهم.
يساعد تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني العوامل التنظيمية باملؤسسة حمل التدقيق من خالل
الوقوف على أسباهبا ومعاجلتها ،مثل ،حتقق املدقق من قيام املؤسسة االستشفائية بعملية التدريب اليت تسمح
لألطباء واملمرضني بتعلم كيفية الوقاية من املخاطر املهنية التنظيمية ،وكفاية برامج التدريب لتغطية احتياجاهتم
التدريبية ،مما ينعكس إجيابا على الصحة البدنية والنفسية لألسالك الطبية وشبه الطبية ،وتكون لديهم القدرة
على أداء عملهم يف ظروف تنظيمية أفضل .فأهم ما يفكر فيه الطبيب أو املمرض هو أن ميارس نشاطه
وهو يف كامل قواه البدنية والنفسية ،أي ال وجود لضغوطات وال أمراض تؤثر على عمله .فاهتمام اإلدارة
بصحتهم وسالمتهم له أمهية كبرية يف حتقيق رضاهم وتبعث يف نفوسهم االرتياح والسكينة ،مما تساعد على
تقدمي أداء أفضل وخدمات صحية ذات جودة.
الفرع الثاني :الرعاية االجتماعية

إن األطباء واملمرضني الذين ترغمهم ظروفهم االجتماعية على البقاء يف عملهم مهما كان نوعه أو
الظروف احمليطة به قد يولد لديهم صراعا داخليا يزداد يوما بعد يوم ،ألنه دائم التفكري يف وسطه االجتماعي
واملهين ،األمر الذي جيعل من عملهم مصدرا للضغوط ،مما ينعكس سلبا على معنوياهتم وأدائهم ،ويف املقابل
إذا وفرت املؤسسة االستشفائية ظروف اجتماعية مرحية ومالئمة يبعث يف نفوسهم االرتياح ويزيد لديهم
الدافع والرغبة يف العمل ،وتكون حالتهم النفسية أبعد عن املشاكل واالضطرابات.
وبالتايل توفري ظروف املؤسسة لظروف اجتماعية مرحية له دور كبري يف حتفيز األطباء واملمرضني وشعورهم
باالستقرار واالرتياح يف املؤسسة االستشفائية اليت يعملون هبا ،وهذا ما يعطي هلم الرغبة يف العمل بشكل
أكرب ويتوجه بسلوكهم حنو األداء املرغوب فيه ،مبا يعود بالفائدة على طاليب اخلدمة الصحية.
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الفرع الثالث :العوامل المادية

يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بالتحقق من مدى توفر العوامل املادية اليت ميكن أن تؤثر على الصحة
والسالمة املهنية باملؤسسة االستشفائية حمل التدقيق ،هذه العوامل ميكن أن تؤثر أيضا على أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية ،كوهنا حتيط بعملهم وتؤثر يف صحتهم ويف تصرفاهتم وميوهلم اجتاه عملهم واجتاه الفريق
الذي يعملون معه واملؤسسة االستشفائية اليت ينتمون إليها.
فللطبيب أو املمرض حدود للتحمل للعوامل املادية كاإلضاءة ،احلرارة ،التهوية ،الربودة ،الضوضاء،
االهتزاز ،النظافة ،وانطالقا من تأثريها على درجة حتمله فإنه يؤثر أيضا على درجة تقبله لبيئة العمل ،وبالتايل
على أدائه يف العمل .لذا على إدارة املؤسسة االستشفائية توفري مجيع الظروف املالئمة جلعل حميط العمل
آمن ومساعد على العمل وفقاً للمعايري املتعارف عليها لتتناسب مع مجيع العاملني هبا حسب طبيعة عملهم
ووحدات العمل اليت يعملون هبا.
ومن أهم ما حيتاجه الطبيب أو املمرض هو اإلضاءة املناسبة لتأدية العمل بإتقان ،فالعمل ال يتم إال
حتت مستوى جيد من اإلضاءة ،وأن األعمال مبستوياهتا املختلفة حتتاج إىل مستويات خمتلفة من اإلضاءة،
حيث أن هناك مهام حتتاج إىل وظائف بصرية قوية وإنارة عالية مثل ،إجراء العمليات اجلراحية أو القيام
بالفحوصات الطبية املتخصصة .وغالبا ما يقل مستوى اخلطأ لدى األطباء وشبه الطبيني إذا كانت اإلضاءة
مناسبة ،فاإلضاءة اجليدة تساعدهم على أداء عملهم من حيث الكم والكيف بكفاءة ،وبالتايل تقدمي
خدمات صحية ذات جودة وحتقيق رضا طاليب اخلدمة الصحية،كما تساهم اإلضاءة الكافية يف التقليل
من حوادث العمل واألمراض املهنية ،نظرا لوضوح الرؤية أثناء استخدام التجهيزات واملعدات واملواد وجتنب
االصطدام باألشياء أثناء السري يف املمرات وغرف املرضى.
كما تؤثر درجة احلرارة يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فإذا كانت معتدلة ومناسبة هلم كان
أداؤهم أحسن ،ولذلك البد من توفري وسائل للتكييف املالئمة لطبيعة املؤسسات االستشفائية وجيب احرتام
املعايري املعتمدة القتنائها ،وما يقاس على احلرارة يقاس على الربودة ،حيث جيب توفري وسائل التدفئة ،لتجنب
األمراض واحلوادث املهنية النامجة عن احلرارة املرتفعة أو الربودة ،حىت ميكن أداء العمل يف ظروف أفضل.
باإلضافة إىل أن تلوث اهلواء الداخلي باملؤسسة االستشفائية نتيجة أسباب متعددة ،ميكن أن حنصرها
أساسا يف طبيعة العمل نفسه كالتلوث الناتج عن املواد الكيمائية أو املواد املشعة ،ميكن أن يؤثر سلبا على
صحة األطباء وشبه الطبيني ،لذلك جيب دائما جتديد اهلواء الداخلي يف مكان العمل من خالل تركيب
أجهزة لتنقية اهلواء أو استخدام وسائل للوقاية الشخصية مثل ،الكمامات .وإذا مل يتم التحكم يف التلوث
ميكن أن يؤثر ذلك على حالتهم البدنية والنفسية ،ويعيقهم عن أداء مهامهم وعلى بذل اجلهد املطلوب.
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كما يلعب تصميم املباين ووضعية التجهيزات واملعدات وأماكن تواجدها ونظافتها وتعقيمها دورا مهما
يف احلفاظ على صحة وسالمة األسالك الطبية وشبه الطبية ويساعدهم على أداء عملهم بأرحيية ،مما ينعكس
إجيابا على أدائهم.
إذا فتدقيق الصحة والسالمة املهنية يساهم يف حتسني أداء األطباء وشبه الطبيني ويزيد من رغبتهم يف
العمل وبذل جهود أكرب ،وذلك من خالل التوصيات اليت يقدمها املدقق لتحسن ظروف العمل املادية.
الفرع الرابع :الرعاية النفسية

يتحقق املدقق من حصول األطباء واملمرضني على التكفل النفسي الكايف ،ملساعدهتم على التخفيف
من اإلرهاق وضغوط العمل بسبب الظروف احمليطة بعملهم أو نظرا لطبيعة املهام اليت يزاولوهنا ،كتواجدهم
يف بعض املصاحل اليت يتم فيها التعامل مع حاالت مرضية معقدة أو تعرف حاالت وفيات مرتفعة مثل،
االستعجاالت اجلراحية ومصلحة الطب الشرعي.
الفرع الخامس :الرعاية الطبية

يتحقق مدقق الصحة والسالمة املهنية من إجراء الفحوصات والتحاليل لألطباء واملمرضني ،سواء اليت
ختص عملية التوظيف أو تلك اليت تتعلق بطبيعة عملهم واملصلحة اليت يعملون هبا مثل ،الفحوصات املتعلقة
بالتعرض لألشعة للعاملني مبصلحة األشعة ،وذلك إلبعاد املخاوف من إصابتهم بأي مرض ،مما يساعدهم
على أداء عملهم يف ظروف صحية أفضل ،وبالتايل حتقيق نتائج أفضل.

الفرع السادس :الوقاية الشخصية

يتأكد املدقق من مدى احرتام معايري الوقاية عند التعامل مع املعدات والتجهيزات وكذلك مع املرضى،
ومدى التزام األطباء واملمرضني بارتداء معدات الوقاية الشخصية ،وهل توفر املؤسسة االستشفائية اإلمكانيات
الالزمة للوقاية من املخاطر املهنية ،فتوفري مثل هذه املعدات لألطباء واملمرضني جيعلهم يشعرون باألمان يف
تعاملهم مع املرضى ،وبالتايل يؤدون عملهم بأرحيية وتقدمي أداء أحسن.
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خالصة الفصل الثالث
تناول هذا الفصل يف بدايته تعريف أداء العاملني وعالقته مبفهومي الفعالية والكفاءة ،وأهم العوامل
الشخصية والتنظيمية واملادية اليت ميكن أن تؤثر عليه إجيابا يف حالة توفرها .كما تطرق إىل إدارة هذا األداء
بتعريفها وذكر أهدافها واملراحل اليت متر هبا هذه العملية .وتناول أيضا أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية
وتقييمه واخلطوات اليت يتم اتباعها لتحقيق األهداف املرجوة من عملية التقييم.
ويف املبحث الثاين مت الرتكيز على أداء األسالك الطبية ،بالتطرق إىل تصنيفها حسب التشريعات
والتنظيمات اجلزائرية ،والتعرض إىل تعريف تقييم أداء هذه األسالك واألهداف املرجوة منه ،وجماالت أداء
األطباء اليت تشملها عملية التقييم والطرق املعتمدة يف ذلك ،حيث يتم استخدام كل طريقة بناءً على اهلدف
املراد حتقيقه.
ومت التطرق يف املبحث الثالث إىل أداء األسالك شبه الطبية ،باإلشارة إىل تصنيف هذه األسالك حسب
التنظيمات اجلزائرية ،باإلضافة إىل تناول تقييمها بالوقوف على اجلوانب الكمية والنوعية للعمل املنجز،
واملعوقات اليت تؤثر سلباً على أداء املمرضني وطرق حتسني خدمة التمريض.
أما ملبحث األخري هلذا الفصل فقد تناول تدقيق الصحة والسالمة املهنية كأداة لتحسني أداء العاملني
بصفة عامة وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية بصفة خاصة.
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الفصل الرابع :دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
تمهيد
بعد التعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة بتدقيق الصحة والسالمة املهنية وأداء األسالك الطبية وشبه
الطبية من خالل الفصول النظرية ،سيتناول هذا الفصل دراسة ميدانية حول دور تدقيق الصحة والسالمة
املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فكان املركز اإلستشفائي اجلامعي سعادنة حممد عبد النور
بسطيف هو دراسة احلالة حمل البحث ،وهذا يف حدود ما مت احلصول عليه من معلومات ،إلجياد إجابة مؤيدة
كانت أو معارضة هلذا الدور ،ومدى مالئمة الواقع مع املعطيات النظرية املتعلقة بكال املتغريين.
ومن أجل عرض الدراسة امليدانية مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ،حيث سيتم التطرق يف
املبحث األول إىل املنهج املعتمد يف الدراسة امليدانية اليت ختص املركز االستشفائي اجلامعي سطيف وعينة
الدراسة وحدودها املكانية والزمانية واملوضوعية والبشرية ،باإلضافة إىل التعرف على األدوات املعتمدة جلمع
البيانات ،مث التعرف يف املبحث الثاين على كيفية تصميم أداة الدراسة واختبار صدقها وثباهتا وأساليب املعاجلة
اإلحصائية للبيانات اليت يتم مجعها .أما املبحث الثالث سيتناول حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها ،وذلك
باستعمال برنامج  ،SPSS.23ليتم بعدها اختبار فرضيات البحث.
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المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة
يف إطار هذا املبحث سيتم استعراض املنهج املعتمد يف البحث واجملتمع املعين بالدراسة امليدانية والعينة
اليت مشلتها وجماالهتا املكانية والزمانية واملوضوعية والبشرية ،للتعرف بعدها على األدوات اليت مت استخدامها
يف مجع املعلومات.
وقبل ذلك البد من التذكري بالفرضيات املراد اختبارها من خالل الدراسة امليدانية ،وهي كما يلي:
 يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق الصحة والسالمة املهنية باملركز االستشفائي اجلامعيسطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية (السن ،اجلنس ،اخلبة ،املستوى التعليمي ،الوظيفة)؛
 لتدقيق الصحة البدنية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة؛ لتدقيق الصحة النفسية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حملالدراسة؛
 لتدقيق الصحة االجتماعية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حملالدراسة؛
 لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة.المطلب األول :المنهج المستخدم وعينة الدراسة
يف إطار هذا املطلب سيتم التعرف على املنهج الذي مت استخدامه يف هذه الدراسة واجملتمع الذي مشلته
وعينة الدراسة.
الفرع األول :منهج الدراسة

نظرا الختالف املواضيع املدروسة من قبل الباحثني فإن مناهج البحث العلمي كذلك ختتلف باختالف
هذه املواضيع ،وذلك باعتبار املنهج هو األسلوب الذي يتبعه الباحث واإلطار الذي يرمسه لبلوغ أهداف
حبثه .ويتوقف اختيار املنهج على عدد من االعتبارات تتمثل يف قدرة الباحث على الوصول إىل األدوات
اليت هلا صدق وثبات ،وعلى الوقت املتاح والتكلفة اليت يتحملها ،وعلى طبيعة املشكلة .وعلى هذا األساس
يعتب املنهج الوصفي التحليلي األنسب لطبيعة موضوع البحث ،املتمثل يف دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية
يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ،والذي يعد من املناهج
الواسعة االستعمال وال سيما يف البحوث االجتماعية.
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ويعرف هذا املنهج بأنه "أسلوب من أساليب التحليل الـذي يعتمـد علـى معلومات وبيانات كافية ودقيقة
عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل مدة أو حقبات معلومة ،للوصول إلـى نتائج علمية واضحة ميكننا
1
تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة".
2
ويتميز املنهج الوصفي التحليلي يف البحث العلمي مبجموعة من اخلصائص ،واليت تتمثل فيما يلي:
 يقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة املدروسة؛ يوضح العالقة بني الظواهر املختلفة والعالقة يف الظاهرة نفسها؛ يساعد يف التنبؤ مبستقبل الظاهرة نفسها.وباعتماد املنهج الوصفي التحليلي يف هذا البحث مت تسليط الضوء على موضوع البحث ،من خالل وصفه
وحتديد متغرياته ومجع البيانات اليت أمكن احلصول عليه وحتليلها بطريقة موضوعية وعلمية ،ومبساعدة أدوات
منهجية أو حبثية معينة ،ومن مث استخالص الدالالت واملعاين املختلفة اليت تنطوي عليها هذه البيانات،
وحماولة الربط بني هذه متغريات ،والوصول إىل النتائج اليت تدعم هذه الدراسة.
ويف إطار هذا املنهج قامت الباحثة باالطالع على األدبيات األكادميية من كتب وجمالت ودوريات ورسائل
واملواقع االلكرتونية ذات الصلة مبوضوع الدراسة بثالثة لغات هي العربية واالجنليزية والفرنسية ،ومراجعتها
وحتليل ما جاء فيها ،ويف اجلانب التطبيقي مت استعمال وسائل التحليل اإلحصائي الستغالل البيانات اليت
تضمنتها إجابات املبحوثني لفقرات االستبيان املوزع على عينة الدراسة ،وحتليلها والتعليق عليها بناءً على ما
مت مالحظته واالطالع عليه من واقع املركز االستشفائي اجلامعي بسطيف.
الفرع الثاني :مجتمع البحث وعينة الدراسة

يصعب يف كثري من األحيان إجراء حبوث تتضمن مجيع مفردات اجملتمع املبحوث ،بسبب الصعوبات
الكثرية اليت يتعرض هلا الباحث يف الوصول إىل كل مفردة من مفرداته ،والتكاليف واجلهد والوقت الذي تتطلبه
عملية مجع البيانات ،لذا يتم اللجوء اىل دراسة عينة من هذا اجملتمع .وهذا ما ينطبق على جمتمع الدراسة
احلالية الذي يتكون من  399طبيب و 3809ممرض من املوظفني مبختلف مصاحل املركز االستشفائي اجلامعي
بسطيف ،وذلك حسب إحصائيات  93أكتوبر  .0808وقد مت اختيار عينة عشوائية طبقية من اجملتمع
املبحوث حددت نسبتها ب %38من كل فئة مع من قبلوا التعاون مع هذا البحث ،وبالتايل مشلت الدراسة
 39طبيب و 383ممرض.
 .1حممد هادي جاسم ،تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية وأثرها يف تدعيم عملية البحث العلمي املكتبة املركزية يف جامعة بابل منوذجا ،جملة جامعة بابل
للعلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،02العدد  ،3العراق ،0833 ،ص .331
 .2نباس املندالوي ،استخدام مناهج البحث العلمي يف الرسائل اجلامعية ،جملة آداب املستنصرية ،اجمللد  ،98العدد  ،23العراق ،0832 ،ص .82
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المطلب الثاني :حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة امليدانية احلالية يف كل من احلدود املكانية والزمانية واملوضوعية والبشرية ،واليت سيتم
توضيحها من خالل العناصر التالية:
الفرع األول :الحدود المكانية

مت اختيار املركز االستشفائي اجلامعي سطيف إلجراء الدراسة امليدانية ،والذي تأسس إبان اإلستعمار
الفرنسي وكان ذلك سنة  ،3399وبعد االستقالل مت حتويله مبوجب القرار رقم  989-02املؤرخ يف  32ديسمب
 3302إىل مركز استشفائي جامعي وإعطائه إسم الشهيد سعادنة حممد عبد النور .وخيضع يف تسيريه وتنظيمه
إىل املرسوم التنفيذي  922-32املـؤرخ يف  80ديسمب  ،3332والذي حيدد قواعد إنشاء املراكز اإلستشفائية
اجلامعية وتنظيمها.
املركز االستشفائي اجلامعي سطيف هو عبارة عن مؤسسة استشفائية ذات طابع إداري ،تتمتع بالشخصية
املعنوية واالستقالل املايل ،وتتمثل مهامه يف التشخيص والعالج والوقاية والدراسة والتكوين والبحث العلمي،
وهو تابع لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،كما ميارس الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث
العلمي الوصاية البيداغوجية عليه .طاقة استيعابه  331سرير ،ويغطي االحتياجات الصحية لسكان والية
سطيف إضافة إىل واليات برج بوعريريج واملسيلة وجباية وبعض مناطق ميلة.
يتكون املركز االستشفائي من  99مصلحة موزعة على ثالثة وحدات تابعة له وهي:
 املستشفى املركزي :تبلغ مساحته  12318م 2طاقة استيعابه  219سرير ،منها 310سرير خمصص لقطبطب األطفال ،والذي تقدر مساحته ب 22400م2؛
 وحدة األم والطفل :تبلغ مساحتها  0988م ،2ويوجد هبا  302سرير؛ وحدة طب العيون واألذن واألنف واحلنجرة :تقدر مساحتها ب  008م ،2إىل جانب مصلحيت األمراضالعقلية وطب العمل التابعتني هلا مبساحة  3901م ،2وهلذه الوحدة قدرة استيعاب ب  21سرير.
يأيت على رأس اهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي لوالية سطيف املدير العام ،الذي يسهر
على السري احلسن للمستشفى وتطبيق القوانني والتنظيمات اليت تنظم هذا األخري ،وخيضع حتت إمرته مكتب
األمني العام ،مكتب الصفقات والشؤون القانونية ،مكتب اإلعالم واالتصال ،مكتب األمن واملراقبة العامة،
واليت من خالهلا تنظم وتسري مجيع عالقات املستشفى الداخلية واخلارجية ،ويتفرع عن املديرية العامة جمموعة
من الوحدات واملديريات التابعة هلا ،واملتمثلة يف:
 مديرية املوارد البشرية؛ مديرية املالية واملراقبة؛ مديرية الوسائل املادية؛391
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 مديرية النشاطات الطبية والشبه الطبية؛ وحدة أمراض العيون واألنف واألذن واحلنجرة؛ وحدة األم والطفل.الفرع الثاني :الحدود الزمنية

أي دراسة تتطلب فرتة زمنية إلجرائها ،وتتحدد هذه الفرتة حسب طبيعة البحث ،وأيضا قدرة الباحث
على مجع البيانات اليت ختدم موضوعه ،وذلك للتأكد من مدى صحة فرضيات البحث واإلجابة على
إشكاليته ،ويف هذا الصدد فقد مت إجراء الدراسة باملركز االستشفائي اجلامعي يف الفرتة املمتدة ما بني 83
نوفمب  0808إىل غاية  93جانفي .0803
الفرع الثالث :الحدود الموضوعية

احنصر البحث يف موضوع دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه
الطبية باملؤسسات االستشفائية اجلزائرية ،وكان املركز االستشفائي اجلامعي سطيف ميدانا للبحث.

الفرع الرابع :الحدود البشرية
يشمل اجملتمع املبحوث األسالك الطبية وشبه الطبية املوظفني باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،والذين يبلغ

عددهم  2102موظفا ،وذلك حسب إحصائيات  30أكتوبر  ،2121موزعني كما يلي:

 082 -طبيب أستاذ باحث استشفائي جامعي؛

  323ممارس طيب متخصص يف الصحة العمومية؛ 993 -طبيب مقيم؛

  332ممارس طيب عام يف الصحة العمومية؛ 0103-شبه طيب.

المطلب الثالث :أدوات جمع البيانات
يتطلب استخدام أي منهج علمي االستعانة مبجموعة من األدوات والوسائل املناسبة ،اليت متكن الباحث
من الوصول إىل البيانات الالزمة يف امليدان حمل البحث ،وتفرض طبيعة املوضوع اخلاضع للبحث وخصوصيته
استخدام االستبيان ،الذي هو عبارة عن منوذج يضم جمموعة من الفقرات اليت توجه ملفردات عينة الدراسة،
هبدف احلصول على بيانات عن املوضوع املبحوث .وقد مت االعتماد على هذه األداة بشكل أساسي يف مجع
البيانات املتعلقة بالبحث احلايل ،حيث مت توزيع االستبيان على جمموعة من األطباء واملمرضني باملركز
االستشفائي اجلامعي سطيف .وقد مت إعداد هذا االستبيان بناءً على إشكالية موضوع البحث وفرضياته،
حيث أنه تضمن جمموعة من الفقرات البسيطة ،وحىت يكون االستبيان منظما يف شكله العلمي من حيث
البساطة والشكل واملضمون ووفقا للموضوع املدروس ،فقد مر باخلطوات التالية:
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 .3إعداد استبيان أويل ،وقد تضمن  20فقرة؛
 .0عرض االستبيان على املشرف ،من أجل تقييم مدى صحته ومالءمته جلمع البيانات يف املؤسسة حمل
الدراسة؛
 .9عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني ،وهم جمموعة من األساتذة (أنظر امللحق رقم)0؛
 .9إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبيان مع تسجيل مالحظات وانطباعات املبحوثني وإجراء
التعديالت الالزمة؛
 .1عرض االستبيان على املشرف من أجل املصادقة عليه؛
 .2توزيع االستبيان النهائي الذي تضمن  19فقرة على مفردات عينة الدراسة.
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المبحث الثاني :جمع بيانات الدراسة
يتناول هذا املبحث تصميم االستبيان من حيث سلم التنقيط واحملاور اليت تضمنها ،كما تطرق إىل اختبار
صدقه وثباته واألساليب املستخدمة للمعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة امليدانية اليت مت مجعها.
المطلب األول :تصميم أداة الدراسة
تضمن االستبيان جمموعة من الفقرات موضوعة وفق مقياس مخاسي ،ومت تنقيط كل إجابة كما يوضحها
اجلدول أدناه:
الجدول رقم ( :)07سلم تنقیط إجابات أفراد العینة
درجة الموافقة
العالمات

غري موافق بشدة

غري موافق

حمايد

موافق

موافق بشدة

3

0

9

9

1

المصدر :من إعداد الباحثة
بعد إعداد االستبيان املوضح يف امللحق رقم ( ،)3مت توزيع  089استبيان على املبحوثني ،حيث قاموا
باإلجابة عنه ،وتضمن فقرات توزعت حول ثالث حماور كما يلي:
المحور األول :يضم معلومات شخصية حول األفراد املبحوثني ،واليت تتمثل يف اجلنس والسن واملستوى
التعليمي واألقدمية والوظيفة اليت يشغلوهنا.
المحور الثاني :يقيس هذا احملور مدى تطبيق أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة من
وجهة نظر املبحوثني ،حيث اشتمل على أربعة جمموعات متثل األبعاد األساسية لتدقيق الصحة والسالمة
املهنية ،واملتمثلة يف :تدقيق الصحة البدنية املهنية ،تدقيق الصحة النفسية املهنية ،تدقيق الصحة االجتماعية
املهنية ،تدقيق السالمة املهنية.
متت ترمجة هذه اجملموعات إىل  99سؤاال ،موزعة كما يلي:
 اجملموعة األوىل :تتعلق هذه اجملموعة ببعد تدقيق الصحة البدنية املهنية ،حيث مت قياس ذلك من خاللالفقرات من (.)38-3
 اجملموعة الثانية :تتعلق هذه اجملموعة ببعد تدقيق الصحة النفسية املهنية ،حيث مت قياس ذلك من خاللالفقرات من (.)32-33
 اجملموعة الثالثة :تتعلق هذه اجملموعة ببعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية ،حيث مت قياس ذلك منخالل الفقرات من (.)09-30
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 اجملموعة الرابعة :تتعلق هذه اجملموعة ببعد تدقيق السالمة املهنية ،حيث مت قياس ذلك من خالل الفقراتمن (.)99-09
المحور الثالث من خالل هذا احملور مت دراسة أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة من
وجهة نظر املبحوثني ،وقد اشتمل على األسئلة من (.)19-99

المطلب الثاني :اختبار صدق وثبات أداة الدراسة

للتأكد من مدى صالحية االستبيان جلمع البيانات اليت ختدم موضوع الدراسة باملركز االستشفائي
اجلامعي سطيف البد من اختبار مدى صدقه وثباته ،من خالل اتباع جمموعة من اخلطوات ،واليت تتمثل فيما
يلي:
الفرع األول :الصدق الظاهري لالستبيان

مت استخدام االستبيان كأداة للحصول على البيانات من عينة الدراسة ،لذلك توجب اختبار صدقه ملا
له من أمهية يف جناح الدراسة .ويقصد باختبار صدق األداة التحقق من أهنا صاحلة لقياس ما هتدف إىل
قياسه ،باإلضافة إىل وضوح فقراهتا ومفرداهتا ،حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها .وقد مت التأكد من
صدق أداة الدراسة من خالل عرض االستبيان على عدد من احملكمني من األساتذة اجلامعيني ذوي
االختصاص (انظر امللحق رقم  ،)2هبدف معرفة مدى وضوح العبارات اليت تضمنتها فقرات االستبيان ومدى
صالحية هذه الفقرات لقياس حماور الدراسة ،واألخذ مبالحظاهتم من حيث اإلضافة أو التعديل أو احلذف،
ويف ضوء ذلك مت إعداد االستبيان يف شكله النهائي كما هو موضح بامللحق رقم (.)1
الفرع الثاني :اختبار ثبات االستبيان في الدراسة االستطالعية

مت قياس مدى ثبات هذه األداة يف الدراسة االستطالعية من خالل حساب معامل ألفا -كرونباخ
) (conbach’s Alphaباستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( SPSSاإلصدار ،)09وكانت
النتائج كما هي موضحة يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)08قیاس مدى ثبات االستبیان في الدراسة االستطالعیة
عدد البنود

معامل الثبات (ألفا-كرونباخ)

المحور
تدقيق الصحة والسالمة املهنية

99

8.399

أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

03

8.200

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات حملور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يقدر بـ ( )8,399وقيمته
مبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يقدر بـ ( ،)8,200ومها أكب من احلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة
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بـ ( ،)8,28وبالتايل ميكن القول أن هذين احملورين ثابتني ،مبعىن أن املبحوثني يفهمون فقرات هذين احملورين
بنفس الطريقة وكما يقصدها الباحث .وعليه مبا أن األداة صادقة وثابتة فإنه ميكن االعتماد عليها يف هذه
الدراسة امليدانية ،لكون نسبة حتقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقهما مرة أخرى على نفس العينة أو عينة
مشاهبة هلا تقدر بالتقريب ب ( )%39,9و( )%20,0على التوايل.
الفرع الثالث :اختبار الثبات في الدراسة الميدانية

لقياس مدى ثبات االستبيان مت حساب معامل ألفا-كرونباخ ) (conbach’s Alphaباستخدام
برنامج اجملموعة اإلحصائية ( SPSSاإلصدار  ،)09وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)09قیاس مدى ثبات االستبیان في الدراسة المیدانیة
عدد البنود

معامل الثبات (ألفا-كرونباخ)

المحور
تدقيق الصحة والسالمة املهنية

99

8.301

أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

03

8.293

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23
نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات حملور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يقدر بـ ( )8,301وقيمته
مبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يقدر بـ ( ،)8,293ومها أكب من احلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة
بـ ( ،)8,28وبالتايل ميكن القول أن هذين احملورين ثابتني ،مبعىن أن املبحوثني يفهمون فقرات هذين احملورين
بنفس الطريقة وكما يقصدها الباحث ،وعليه ميكن اعتماد هذا االستبيان يف هذه الدراسة امليدانية ،لكون
نسبة حتقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقهما مرة أخرى على نفس العينة أو عينة مشاهبة هلا تقدر بالتقريب
ب ( )%30,1و( )%29,3على التوايل.
المطلب الثالث :أساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة الميدانية
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اجملمعة مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
اإلصدار  09والذي يرمز له ب ( ،)SPSS.09وهو برنامج حيتوي على جمموعة كبرية من االختبارات
اإلحصائية اليت تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل :التكرارات ،املتوسطات ،االحنرافات املعيارية،... ،
وضمن اإلحصاء االستداليل مثل :معامالت االرتباط ،التباين األحادي واملتعدد ،...،وبالنظر إىل طبيعة
املوضوع وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة فإن أنسب املقاييس اإلحصائية اليت تتطلبها هذه الدراسة هي:
 اختبار ألفا-كرونباخ " :"Alpha de Cronbachأستخدم حلساب معامالت ثبات االستبياناملستعمل يف الدراسة على مرحلتني ،مها ثبات املقياس يف الدراسة االستطالعية وثبات املقياس يف الدراسة
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امليدانية ،وهو من بني االختبارات األكثر استعماال لدقته واختصاره للوقت ،لكونه يعتمد على توزيع األداة
مرة واحدة فقط عكس اختبارات الثبات األخرى اليت تتطلب عادة توزيع األداة على مرحلتني تفصل بينهما
فرتة ال تقل عن شهرين.

 التكرارات والنسب المئوية " :"Effectifs" et "Pourcentageمت االعتماد عليها يف حمور البياناتالشخصية من أجل وصف خصائص أفراد عينة الدراسة.
 الرسومات البیانیة " :"Diagramme en barresمت استعمال األعمدة البيانية من أجل توضيحخصائص أفراد العينة ،وهي األنسب عندما تكون البيانات إمسية.
 المتوسط الحسابي" :"Moyenneأستعمل من أجل معرفة متوسط إجابات املبحوثني حول عباراتوحماور االستبيان ،ومن مثة حتديد مستواها ،مما مينح الفرصة للمقارنة بينه وبني املتوسط الفرضي.
 المتوسط الفرضي " :"Valeur du testيتم مقارنة املتوسطات احلسابية للعبارات واملتغريات معه منأجل حتديد اجتاه إجابات املبحوثني حول عبارات وحماور االستبيان ،ويف هذه الدراسة تقدر قيمته بـ(،)89
فكل عبارة تنقط من ( )83إىل ( ،)81وعليه فاملتوسط الفرضي يتم حسابه هبذه الطريقة
[(.]1/)1+9+9+0+3
وقد مت اعتماد ترميز فقرات االستبيان كالتايل:
- درجة ( )3لإلجابة ب :غري موافق بشدة؛
- درجة ( )0لإلجابة ب :غري موافق؛
- درجة ( )9لإلجابة ب :حمايد؛
- درجة ( )9لإلجابة ب :موافق؛

- درجة ( )1لإلجابة ب :موافق بشدة.
 االنحراف المعیاري " :"Ecart typeمت االعتماد عليه لتحديد قيمة ومستوى الفروق الفردية يف إجاباتاملبحوثني حول عبارات وحماور االستبيان.
 اختبار كولموكروف سمیرنوف " :"Kolmogorov-Smirnovيستعمل من أجل حتديد طبيعة التوزيع،أي مدى خضوع البيانات إىل توزيع طبيعي (بارا مرتي) أو غري طبيعي (البارا مرتي) ،ألن كل نوع منهما
خيضع ملعاجلة إحصائية خاصة ،ويف هذه الدراسة متغرياهتا ختضع للتوزيع الطبيعي.
 اختبار"ت" لعینة واحدة " :"Test pour échantillon uniqueيستعمل من أجل املقارنة بنياملتوسط احلسايب للعبارات واحملاور مع املتوسط الفرضي ،من أجل حتديد اجتاه إجابات املبحوثني ،شريطة أن
تكون البيانات كمية والتوزيع طبيعي.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 اختبار"ت" لعینتین مستقلتین" :"Test d'échantillons indépendantsيستعمل من أجل املقارنةبني عينتني مستقلتني بياناهتما كمية ،شريطة أن يكون التوزيع طبيعي ،هدفه حتديد درجة واجتاه الفروق يف
إجابات املبحوثني حول حماور االستبيان.
 اختبار تحلیل التباين "ف" لعدة عینات مستقلة" :"ANOVA à 1 facteurيستعمل من أجلاملقارنة بني عدة عينات مستقلة بياناهتما كمية ،شريطة أن يكون التوزيع طبيعي ،هدفه حتديد مدى وجود
الفروق يف إجابات املبحوثني حول حماور االستبيان حسب متغري حيتوي على ثالثة بدائل أو أكثر.
 اختبار"بون فروني" " :"Bonferroniهو اختبار مكمل الختبار حتليل التباين "ف" ،هدفه حتديد اجتاهالفروق يف إجابات املبحوثني حول حماور االستبيان ،عندما يكون حجم العينات غري متساوي.
 اختبار االنحدار الخطي البسیط " :" Régression linéaire simpleيستعمل من أجل حتديددرجة واجتاه تأثري متغري على آخر عندما تكون بياناهتما كمية ،شريطة أن يكون التوزيع طبيعي ،هدفه حتديد
درجة واجتاه تأثري حماور االستبيان (جمموع احملور) على بعضها البعض.
 اختبار االنحدار الخطي المتعدد " :"Régression linéaire multipleيستعمل من أجل حتديددرجة واجتاه تأثري عدة متغريات على متغري واحد عندما تكون بياناهتم كمية ،شريطة أن يكون التوزيع طبيعي،
هدفه يف هذه الدراسة هو حتديد درجة واجتاه تأثري أبعاد حماور االستبيان (أبعاده الفرعية) على جمموع احملور.
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المبحث الثالث :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
يف إطار هذا املبحث سيتم حتليل بيانات الدراسة املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية واختبار فرضيات
البحث ،فبعد مجع االستبيانات مت تفريغ البيانات املتحصل عليها وحتليلها باستعمال برنامج اجملموعة اإلحصائية
(.)SPSS .23

المطلب األول :عرض وتحليل البيانات الخاصة بمحور المعلومات الشخصية للمبحوثين
سيتم يف هذا املطلب عرض البيانات املتعلقة باملعلومات الشخصية ألفراد عينة البحث والقيام بتحليلها.
الفرع األول :حسب متغير الجنس

الجدول رقم ( :)10توزيع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس
الجنس

الوظیفة

ذكور
التكرارات

إناث
التكرارات

النسبة

المجموع
التكرارات

النسبة

النسبة

طبیب

92

%90,3

90

%13,3

39

%388

ممرض

13

%92,0

10

%19,0

383

%388

ع

المجمو

79

601

302

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23
يتضح من خالل اجلدول رقم ( )10أن ما نسبته  % 90,3من األطباء املبحوثني هم من الذكور

و %13,3هي لإلناث ،وأن نسبة املمرضني الذكور املبحوثني هي  ،% 92,0أما اإلناث فقد بلغت نسبتهن
 ،%19,0وهذا يعين أن هناك تكافؤ للفرص يف العمل باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف بني الذكور
واإلناث.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الشكل رقم ( :)00توزيع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس

المصدر :خمرجات برنامج .SPSS.23

الفرع الثاني :حسب متغير السن

الجدول رقم ( :)66توزيع عینة الدراسة حسب متغیر السن
المتغیر

السن

الفئات

األطباء
التكرارات

المجموع

الممرضون
النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

أقل من 98

22

09,1%

25

%00,3

47

%23,2

 98إىل 93

38

%40,4

50

91,3%

88

%43,3

 98إىل 93

21

00,9%

22

08,0%

43

%21,2

أكثر من 18

13

%13,8

12

11%

25

%12,3

94

%388

109

%388

089

% 388

المجموع

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )33الذي يظهر نسبة توزيع أفراد عينة البحث حسب متغري السن أن
أكب نسبة ضمن هذا االستقصاء لفئة األطباء كانت للمبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني 98سنة و93
سنة ،حيث وصلت نسبتهم إىل  ،% 98,9لتليها الفئة أقل من  98سنة بنسبة  ،% 09,9أما الفئة اليت
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
ترتاوح ما بني  98و 93سنة فقدرت بنسبة  ،% 00,9ويالحظ أيضا من اجلدول السابق أن نسبة
املبحوثني للفئة العمرية اليت تفوق  18سنة بلغت  ،% 39,0وذلك نظرا ألن الكثري من األطباء يغادرون املركز
االستشفائي اجلامعي سطيف بعد االنتهاء من اخلدمة املدنية املقدرة بثالثة سنوات.
أما بالنسبة للمرضني فكانت النسبة األكب للمبحوثني للفئة العمرية اليت ترتاوح بني  98و 93سنة بنسبة
 ،% 43,3لتليها الفئة األقل من  98سنة بنسبة  ،% 23,2أما املبحوثني الذي ترتاوح أعمارهم بني 98
و 93فنسبتهم بلغت  ،%21,2والنسبة األقل تعود للفئة األكب من  18سنة ب ،% 12,3وذلك نظرا خلروج
عدد كبري من املمرضني إىل التقاعد ،سواء لوصوهلم إىل سن التقاعد أو بسبب االستفادة من التقاعد املسبق
قبل بداية سنة  ،0832تفاديا للوقوع حتت طائلة القانون رقم  31-32املؤرخ يف  93ديسمب  0832واملتعلق
بالتقاعد ،والذي ال يسمح باإلحالة على التقاعد إال بعد بلوغ  28سنة بالنسبة للذكور و11سنة بالنسبة
لإلناث.
الشكل رقم ( :)05توزيع عینة الدراسة حسب متغیر السن

المصدر :خمرجات برنامج .SPSS.23
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الفرع الثالث :حسب متغير المستوى التعليمي

الجدول رقم ( :)12توزيع عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي
المتغیر
المستوى
التعلیمي

الفئات

األطباء
التكرار

المجموع

الممرضون
التكرار

النسبة

النسبة

النسبة

التكرار

جامعي

39

%388

29

%58,7

158

%77,8

ثانوي

88

%88

90

%38,5

42

%20,7

متوسط

88

%2,8

3

%1,5

%388

089

% 388

%88
%388

9

94
المجموع
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يتبني من خالل اجلدول رقم ( ،)12أن  %388من األطباء املبحوثني هم من املستوى اجلامعي ،وذلك
نظرا لطبيعة وشروط التكوين يف جمال الطب ،أما بالنسبة للمرضني فقد بلغت نسبة اجلامعيني ،% 10,2
وذلك ألن أغلب ختصصات التمريض يشرتط فيها املستوى اجلامعي ،أما املستوى الثانوي فقد حظي بنسبة
 ،%90,1أغلبهم من املمرضني املساعدين ،حيث يعتمد يف توظيفهم على املستوى الثانوي ،أما النسبة
املتبقية فهي املستوى املتوسط وتقدر ب ،%0,0وهم ينتمون إىل الفئة العمرية اليت تتجاوز  18سنة.
الشكل رقم ( :)06توزيع عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي

المصدر :خمرجات برنامج .SPSS.23
021

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع الرابع :حسب متغير األقدمية

الجدول رقم ( :)13توزيع عینة الدراسة حسب متغیر األقدمیة
الفئات

المتغیر

األقدمیة

المجموع

األطباء
التكرار

المجموع

الممرضون
التكرار

النسبة

النسبة

التكرار

النسبة

أقل من 1

33

%35,1

18

%16,5

51

%25,1

 1إىل 38

32

%34

40

%36,7

72

%35,5

 33إىل 31

14

%14,9

18

%16,5

32

%15,8

أكثر من 31

15

%16

33

%30,3

48

23,6%

94

%388

109

%388

089

% 388

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23
يتبني من خالل اجلدول رقم ( ،)13والذي يظهر توزيع أفراد العينة حسب متغري األقدمية ،أن أكب نسبة
لفئة األطباء بلغت  % 91,3لألفراد الذين ال تتجاوز مدة عملهم باملؤسسة حمل الدراسة  1سنوات ،وكذلك
للفئة اليت جتاوزت أقدميتها 1سنوات بنسبة  ،% 99أما األطباء الذين تزيد مدة خدمتهم عن  31سنة فقد
بلغت نسبتهم  ،% 32وقد بلغت نسبة األطباء الذين زاولوا عملهم لفرتة ما بني  33إىل  31سنة .% 39,3
وبالنسبة لفئة املمرضني كانت النسبة األكب للفئة اليت ترتاوح خبهتا بني  1إىل  38سنوات ب،% 92,2
يليها املبحوثني الذين تتجاوز خبهتم  31سنة ،مث الفئتني ألقل من  1سنوات ومن  33إىل  31سنوات بنفس
النسبة ،أي .%32,1
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الشكل رقم ( :)07توزيع عینة الدراسة حسب متغیر األقدمیة

المصدر :خمرجات برنامج .SPSS.23
المطلب الثاني :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
سيتم من خالل هذا العنصر عرض النتائج املتعلقة بفقرات احملورين املتعلقني باالستبيان ،من خالل
التعرف على البيانات األولية للدراسة وحتديد آراء أفراد العينة خبصوص فقرات كل حمور،كما سيتم استخدام
املتوسط احلسايب وذلك ملعرفة درجة املوافقة من قبل املبحوثني ،ليتم بعد ذلك حساب قيمته اإلمجالية يف كل
حمور ،وذلك ملعرفة درجة املوافقة الكلية ،مع األخذ يف االعتبار قيمة االحنراف املعياري الذي يقيس درجة
تشتت إجابات املبحوثني.
لتحليل النتائج يتم االعتماد على مايلي:
 يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل الفقرات عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81 -املتوسط الفرضي لكل فقرة هو (.]1/ )1+9+9+0+3([ )89
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع األول :عرض وتحليل نتائج فقرات محور تدقيق الصحة والسالمة المهنية

من خالل هذا العنصر سيتم حتليل البيانات اليت مت مجعها حول حمور تدقيق الصحة والسالمة املهنية وأبعاده.
 .6نتائج تحليل بعد تدقيق الصحة البدنية المهنية

الجدول رقم ( :)14تحلیل فقرات بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .3يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باألمراض
املهنية مبؤسستكم.

2,40

 .0يتم مراقبة عملية تعقيم املعدات الطبية.

2,93

 .9يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة
باحلماية من األمراض البدنية املهنية.

2,38

 .9يتم التأكد من مالءمة الوظائف لقدراتكم
البدنية.

2,68

دال (غري موافق
,000 -3,581 1,254
بشدة)

3,10

 ,196 1,297 1,136غري دال (حمايد)

 .2يتم إجراء عملية تدقيق ملدى توفري املستشفى
لوسائل الوقاية الشخصية.

2,40

دال (غري موافق
,000 -6,839 1,252
بشدة)

 .2يتم التحقق من مدى التزامكم بارتداء
معدات احلماية من األمراض املهنية.

2,50

دال (غري موافق
,000 -5,661 1,252
بشدة)

 .0حيرص املستشفى على مراقبة توفر شروط
النظافة الضرورية.

2,43

دال (غري موافق
,000 -6,715 1,202
بشدة)

 .1حيرص املستشفى على تدقيق السجالت
اخلاصة بالفحوصات الطبية اليت ختضعون هلا.

 .3هناك رقابة على مدى قيام املستشفى بعملية
التلقيح ضد األمراض املهنية.
 .38يقوم املستشفى بتدقيق شروط إدارة
النفايات الطبية.
تدقیق الصحة البدنیة المهنیة

2,64

2,85

دال (غري موافق
,000 -7,066 1,212
بشدة)
 ,381 -,879 1,198غري دال (حمايد)
دال (غري موافق
,000 -6,942 1,274
بشدة)

,000 -3,911 1,310

دال (غري موافق
بشدة)

 ,076 -1,783 1,181غري دال (حمايد)

دال (غري موافق
,000 -6,439 ,81424 2,6320
بشدة)

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لتدقیق الصحة البدنیة المهنیة يف املركز
االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )80,29باحنراف معياري قدره ( ،)8,03وهو أصغر من املتوسط
الفرضي املقدر ب ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على معظم عبارات بعد تدقیق

الصحة البدنیة المهنیة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( ،)-6,433وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,88إذا املركز االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد النور يعتمد على
بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة بدرجة قلیلة جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا البعد من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:

المستوى األول :متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات غري
دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العبارات
اليت أجاب عليها املبحوثني مبحايد ،وهي:
 يتم مراقبة عملية تعقيم املعدات الطبية ،مبتوسط حسايب ( )80,39واحنراف معياري ()83,33؛ حيرص املستشفى على تدقيق السجالت اخلاصة بالفحوصات الطبية اليت ختضعون هلا ،مبتوسط حسايب( )89,38واحنراف معياري ()83,39؛
 يقوم املستشفى بتدقيق شروط إدارة النفايات الطبية ،مبتوسط حسايب ( )80,01واحنراف معياري ()83,30؛المستوى الثاني :متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات سالبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي
متثل العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق بشدة ،وهي:
 يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باألمراض املهنية مبؤسستكم ،مبتوسط حسايب ( )82,40واحنراف معياري()3,03؛
 يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة باحلماية من األمراض البدنية املهنية ،مبتوسط حسايب( )0,90واحنراف معياري ()3,02؛
 يتم التأكد من مالءمة الوظائف لقدراتكم البدنية ،مبتوسط حسايب ( )0,20واحنراف معياري ()3,01؛ يتم إجراء عملية تدقيق ملدى توفري املستشفى لوسائل الوقاية الشخصية ،مبتوسط حسايب ( )0,98واحنرافمعياري ()3,01؛

033

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 يتم التحقق من مدى التزامكم بارتداء معدات احلماية من األمراض املهنية ،مبتوسط حسايبواحنراف معياري ()3,01؛
 حيرص املستشفى على مراقبة توفر شروط النظافة ،مبتوسط حسايب ( )0,99واحنراف معياري ()3,08؛ هناك رقابة على مدى قيام املستشفى بعملية التلقيح ضد األمراض املهنية ،مبتوسط حسايب ()0,29واحنراف معياري (.)3,93
()0,18

إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة بالمركز االستشفايي الجامعي

سطیف بدرجة صغیرة جدا.

 .3نتائج تحليل بعد تدقيق الصحة النفسية المهنية

الجدول رقم ( :)15تحلیل فقرات بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط االنحراف

قیمة ""t

مستوى

الحسابي

المعیاري

 .33حيرص املستشفى على تقييم مستوى
اإلشراف.

2,57

1,202

 .30يتم مراجعة الضغوط النامجة عن أوقات
العمل.

2,14

دال (غري موافق
,000 -10,177 1,200
بشدة)

 .39يتم فحص إحصائيات التعرض للعنف
اللفظي.

دال (غري موافق
,000
بشدة)

-5,138

الداللة

القرار

دال (غري موافق
,000
بشدة)

2,25

1,255

-8,500

2,14

1,034

,000 -11,874

 .31يتم تقييم مستواكم يف التعامل مع
املرضى.

2,59

1,245

 .32يتم تدقيق مدى توفر البامج
املخصصة لالهتمام باجلانب النفسي لكم.

1,80

دال (غري موافق
,000 -16,309 1,050
بشدة)

 .39حيرص املستشفى على فحص
صعوبات التواصل لديكم مع الزمالء.

 .32يقوم املدقق بفحص الشكاوى اليت
تقدموهنا حول ظروف العمل.
تدقیق الصحة النفسیة المهنیة

2,46

2,2773

1,255

-6,149
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بشدة)

دال (غري موافق
,000
بشدة)

,000

,000 -12,779 ,80582
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-4,734

دال (غري موافق

دال (غري موافق
بشدة)
دال (غیر
موافق بشدة)

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة يف
املركز االستشفائي اجلامعي (سعادنة عبد النور سطيف) تقدر بـ ( )80,02باحنراف معياري قدره ()8,08
وهو أصغر من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على مجيع
عبارات بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( ،)-12,77وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره (.)8,88
كل املتوسطات احلسابية إلجابات املبحوثني حول عبارات هذا البعد أصغر من املتوسط الفرضي (،)89
وقيمة " "tلتلك العبارات سالبة ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة
أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق بشدة.
إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة في المركز االستشفايي

الجامعي سطیف بدرجة صغیرة جدا.

 .2نتائج تحليل بعد تدقيق الصحة االجتماعية المهنية
الجدول رقم ( :)16تحلیل فقرات بعد تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

االنحراف

المتوسط

المعیاري

الحسابي

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .30يتم التأكد من استعدادكم ملساعدة اآلخرين2,52 .

1,162

,000 -5,860

دال (غري موافق
بشدة)

 .33يتم تقييم تأثري احلياة األسرية على أدائكم
لعملكم.

1,98

1,085

13,387

,000

دال (غري موافق
بشدة)

 .08يتم تقييم تأثري ثقافة اجملتمع على أدائكم
لعملكم.

2,23

1,067

10,258

,000

دال (غري موافق
بشدة)

 .03يتم تقييم مشاركتكم يف األنشطة االجتماعية2,23 .

1,142

,000 -9,647

دال (غري موافق
بشدة)

 .00يتم فحص قدرتكم على التكيف مع
الظروف االجتماعية يف املستشفى.

2,22

1,119

,000 -9,908

دال (غري موافق
بشدة)

 .09يتم التحقق من توفري املستشفى للرعاية
االجتماعية الالزمة لكم.

1,56

,933

21,957

,000

دال (غري موافق
بشدة)

تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة

2,1240

,55904

22,327

,000
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دال (غیر موافق
بشدة)

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة
يف املركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )80,30باحنراف معياري قدره ( ،)8,11وهو أقل من املتوسط
الفرضي املقدر بـ ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على مجيع عبارات بعد تدقیق

الصحة االجتماعیة المهنیة.

وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ ( )-22,32وهي دالة عند درجات احلرية (،)080
ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره (.)8,88
كل املتوسطات احلسابية إلجابات املبحوثني حول عبارات هذا البعد أصغر من املتوسط الفرضي (،)89
وقيمة " "tلتلك العبارات سالبة ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة
أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق بشدة،
إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة في المركز االستشفايي

الجامعي سطیف بدرجة صغیرة جدا.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .4نتائج تحليل بعد تدقيق السالمة المهنية

الجدول رقم ( :)17تحلیل فقرات بعد تدقیق السالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط االنحراف
الحسابي المعیاري

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .09حيرص املستشفى على حتديد العوامل اليت
ميكن أن تسبب حوادث مهنية.

2,27

 .01يتوفر املستشفى على إدارة متخصصة يف إدارة
األمن.

2,82

1,243

 .02يتم تقييم ظروف العمل املادية.

2,51

دال (غري موافق
,000 -5,420 1,295
بشدة)

 .02هناك مراقبة لإلجراءات األمنية املتوفرة

دال (غري موافق
,000 -8,494 1,223
بشدة)
-2,089

,038

دال (غري موافق

2,10

1,123

 .00يتم التحقق من التزامكم بالتعليمات املتعلقة
بالوقاية من احلوادث املهنية.

2,54

دال (غري موافق
,000 -5,317 1,228
بشدة)

 .03يتم مراقبة األجهزة الطبية بصفة دورية.

2,43

دال (غري موافق
,000 -6,662 1,222
بشدة)

 .98يقوم املستشفى بعمليات تفتيش للوقوف على
مدى التزامكم باستعمال وسائل الوقاية من 2,52
احلوادث املهنية.

دال (غري موافق
,000 -5,493 1,252
بشدة)

2,28

دال (غري موافق
,000 -9,085 1,128
بشدة)

حلمايتكم.

 .93يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باحلوادث
املهنية.
 .90تركز التحقيقات على حتديد األسباب اجلذرية

,000 -11,373

دال (غري
موافق)

بشدة)

دال (غري موافق

2,37

1,115

-8,055

,000

 .99يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة
باحلماية من حوادث العمل.

3,13

1,073

1,700

,091

تدقیق السالمة المهنیة

دال (غري موافق
,000 -9,377 ,76497 2,4966
بشدة)

لكل حادث مهين.

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81
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بشدة)
غري دال
(حمايد)

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد تدقیق السالمة المهنیة يف املركز
االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )80,93باحنراف معياري قدره ( ،)8,22وهو أقل من املتوسط الفرضي
املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على معظم عبارات بعد تدقیق السالمة

المهنیة ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ ( ،)-3,92وهي دالة عند درجات احلرية (،)080
ومستوى اخلطأ ( )8.81مبستوى داللة قدره (.)8,88
إذا املركز االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد النور يعتمد على بعد تدقیق السالمة المهنیة بدرجة صغیرة

جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا البعد من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:
المستوى األول :متوسطها احلسابية قريبة جداً من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارة غري دالة
عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العباراة اليت
أجاب عليها املبحوثني مبحايد ،وهي:
 يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة باحلماية من حوادث العمل ،مبتوسط حسايب ()89,39واحنراف معياري (.)83,82
المستوى الثاني :متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات سالبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي
متثل العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق وغري موافق بشدة ،وهي:
 حيرص املستشفى على حتديد العوامل اليت ميكن أن تسبب حوادث مهنية ،مبتوسط حسايب ()80,02واحنراف معياري ()83,00؛
 يتوفر املستشفى على إدارة متخصصة يف إدارة األمن ،مبتوسط حسايب ( )80,00واحنراف معياري()83,09؛
 يتم تقييم ظروف العمل املادية ،مبتوسط حسايب ( )80,13واحنراف معياري ()83,03؛ هناك مراقبة لإلجراءات األمنية املتوفرة حلمايتكم ،مبتوسط حسايب ( )80,38واحنراف معياري ()83,30؛ يتم التحقق من التزامكم بالتعليمات املتعلقة بالوقاية من احلوادث املهنية ،مبتوسط حسايب ()80,19واحنراف معياري ()83,00؛
 -يتم مراقبة األجهزة الطبية بصفة دورية ،مبتوسط حسايب ( )80,99واحنراف معياري ()83,00؛
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 يقوم املستشفى بعمليات تفتيش للوقوف على مدى التزامكم باستعمال وسائل الوقاية من احلوادث املهنية،مبتوسط حسايب ( )80,10واحنراف معياري ()83,01؛
 يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باحلوادث املهنية ،مبتوسط حسايب ( )80,00واحنراف معياري ()83,30؛ تركز التحقيقات على حتديد األسباب اجلذرية لكل حادث مهين ،مبتوسط حسايب ( )80,92واحنرافمعياري (.)83,33
إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد تدقیق السالمة المهنیة بالمركز االستشفايي الجامعي

سطیف بدرجة صغیرة جدا.

 .5نتائج تحليل محور تدقيق الصحة والسالمة المهنية
الجدول رقم ( :)18نتايج إجابات المبحوثین حول تطبیق المؤسسة محل الدراسة تدقیق الصحة والسالمة المهنیة

المحور
تدقیق الصحة والسالمة المهنیة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري

2,3825

,61461

قیمة ""t

-14,316

مستوى
الداللة
,000

القرار
دال (غري موافق
بشدة)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لتدقیق الصحة والسالمة المهنیة باملركز
االستشفائي اجلامعي (سعادنة عبد النور سطيف) تقدر بـ ( )82,38باحنراف معياري قدره ( ،)8,61وهو
أقل من املتوسط الفرضي املقدر بـ ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على معظم عبارات
حمور تدقیق الصحة والسالمة المهنیة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة ب( ،)-14,316وهي دالة عند درجات احلرية ()080
ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره (.)8,80
إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر تدقیق الصحة والسالمة المهنیة بالمركز االستشفايي الجامعي

سطیف بدرجة صغیرة جدا.

الفرع الثاني :عرض وتحليل نتائج فقرات محور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

من خالل هذا العنصر سيتم حتليل البيانات اليت مت مجعها حول احملور املتعلق بأداء األسالك الطبية وشبه
الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف ،حيث يتم استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف
املعياري وحساب قيمة "."t
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .6نتائج تحليل بعد النشاط العلمي والبحثي في أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( )19يوضح :رأي المبحوثین في النشاط العلمي والبحثي في المؤسسة محل الدراسة
* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

العبارات

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعیاري

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .99أعمل على حتديث معاريف حول الرعاية
الصحية باستمرار.

2,91

 ,279 -1,085 1,229غري دال (حمايد)

 .91أطبق معاريف الطبية احلديثة يف عملي.

2,78

دال (غري موافق
,016 -2,424 1,303
بشدة)

 .92أساهم يف البحث العلمي مبؤسسيت.

2,32

دال (غري موافق
,000 -8,469 1,143
بشدة)

 .92مشاركيت يف التدريبات املتعلقة بعملي
تساهم يف حتسني أدائي.
النشاط العلمي والبحثي

2,46
2,6158

-6,149

,000

1,255

-6,529 ,83852

,000

دال (غري موافق
بشدة)
دال (غیر موافق
بشدة)

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد النشاط العلمي والبحثي في أداء
األسالك الطبیة وشبه الطبیة باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )80,23باحنراف معياري قدره
( ،)8,09وهو أقل من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على
معظم عبارات بعد النشاط العلمي والبحثي.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( )-82,10وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره (.)8,88
إذا املركز االستشفائي اجلامعي سطيف يعتمد على بعد النشاط العلمي والبحثي بدرجة صغیرة جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:
المستوى األول :متوسطها احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارة غري دالة
عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العبارة اليت
أجاب عليها املبحوثني مبحايد ،وهي:
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 أعمل على حتديث معاريف حول الرعاية الصحية باستمرار ،مبتوسط حسايب ( )82,91واحنراف معياري(.)81,22
المستوى الثاني :متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات سالبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي
متثل العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق بشدة ،وهي:
 أطبق معاريف الطبية احلديثة يف عملي ،مبتوسط حسايب ( )82,78واحنراف معياري (.)81,30 أساهم يف البحث العلمي مبؤسسيت ،مبتوسط حسايب ( )82,32واحنراف معياري (.)81,14 مشاركيت يف التدريبات املتعلقة بعملي تساهم يف حتسني أدائي ،مبتوسط حسايب ( )82,46واحنراف معياري(.)81,25
إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد النشاط العلمي والبحثي في أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف بدرجة صغیرة جدا .وذلك يرجع إىل عدة أسباب من بينها
أن فئة املمرضني ،خاصة مساعدي التمريض ال يهتمون كثرياً بالنشاطات العلمية والبحثية.
 .3نتائج تحليل بعد االتصال في أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( :)20رأي المبحوثین في االتصال في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط االنحراف

قیمة ""t

مستوى

الحسابي

المعیاري

 .90أتعامل مع املرضى بكل لطف.

2,87

1,201

-1,578

 .93عالقيت باملشرفني على العمل جيدة.

2,58

1,296

-4,602

3,11

1,234

1,251

 ,212غري دال (حمايد)

2,68

1,302

-3,505

,001

دال (غري موافق
بشدة)

-3,386 ,80312

,001

 .98أتواصل باستمرار مع زمالئي بالعمل
لتبادل املعلومات املتعلقة بالعمل.
 .93أشارك غالبا يف اختاذ القرارات اليت
ختص عملي.
االتصال

2,8091

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23
039

الداللة

القرار

 ,116غري دال (حمايد)
دال (غري موافق
,000
بشدة)

دال (غیر
موافق بشدة)

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد االتصال في أداء األسالك الطبیة

وشبه الطبیة باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )80,08باحنراف معياري قدره ( ،)8,08وهو أقل
من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا بغري موافق بشدة على معظم عبارات بعد
االتصال.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( )-89,90وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره ( .)8,883إذا املركز االستشفائي اجلامعي سطيف يعتمد على بعد االتصال

بدرجة صغیرة جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:

المستوى األول :متوسطاهتا احلسابية قريبة جداً من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارتني غري
دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العبارتني
اللتني أجاب عليهما املبحوثني مبحايد ،وهي:
 أتعامل مع املرضى بكل لطف ،مبتوسط حسايب ( )82,87واحنراف معياري (.)81,20 أتواصل باستمرار مع زمالئي بالعمل لتبادل املعلومات املتعلقة بالعمل ،مبتوسط حسايب ( )83,11واحنرافمعياري (.)81,23
المستوى الثاني :متوسطاهتا احلسابية أصغر من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارتني سالبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل
العبارتني اللتني أجاب عليهما املبحوثني بغري موافق بشدة ،وهي:
 عالقيت باملشرفني على العمل جيدة ،مبتوسط حسايب ( )82,58واحنراف معياري (.)81,29 أشارك غالبا يف اختاذ القرارات اليت ختص عملي ،مبتوسط حسايب ( )82,68واحنراف معياري (.)81,30إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد االتصال في أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز

االستشفايي الجامعي سطیف بدرجة صغیرة جدا.

002

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .3نتائج تحليل بعد أخالقيات المهنة في أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( :)21رأي المبحوثین في أخالقیات المهنة في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .90أحرص على احرتام السر املهين
يف عملي.

4,19

1,022

,000 16,555

دال (موافق بشدة)

 .99أمارس عملي بنزاهة.

3,54

1,178

6,492

,000

دال (موافق بشدة)

 .99أتعامل بشفافية مع اآلخرين.

4,32

,944

,000 19,862

دال (موافق بشدة)

 .91أمنح الوقت الكايف لتقدمي الرعاية
الصحية للمريض.

2,91

1,166

,280 -1,084

غري دال (حمايد)

أخالقیات المهنة

3,7377

 ,000 16,487 ,63750دال (موافق بشدة)

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد أخالقیات المهنة في أداء األسالك

الطبیة وشبه الطبیة باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )89,29باحنراف معياري قدره (،)8,29
وهو أكب من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق بشدة على معظم عبارات
بعد أخالقيات املهنة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( )32,90وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,888إذا املركز االستشفائي اجلامعي سطيف يعتمد على بعد

أخالقيات املهنة بدرجة كبیرة جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:

المستوى األول :متوسطاهتا احلسابية أكب من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل
العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني مبوافق بشدة ،وهي:
 أحرص على احرتام السر املهين يف عملي ،مبتوسط حسايب ( )89,33واحنراف معياري ()83,80؛ أمارس عملي بنزاهة ،مبتوسط حسايب ( )83,54واحنراف معياري ()81,17؛ أتعامل بشفافية مع اآلخرين ،مبتوسط حسايب ( )84,32واحنراف معياري (.)8,94003

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
المستوى الثاني :متوسطها احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارة غري
دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العبارة اليت
أجاب عليها املبحوثني مبحايد ،وهي:
 أمنح الوقت الكايف لتقدمي الرعاية الصحية للمريض ،مبتوسط حسايب ( )82,91واحنراف معياري (.)81,16إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد أخالقیات المهنة في أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا.

 .0نتائج تحليل بعد القدرات المهنية في أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( :)22رأي المبحوثین في القدرات المهنیة في المؤسسة محل الدراسة
المتوسط

االنحراف

قیمة مستوى

الحسابي

المعیاري

الداللة

 .92أرى بأن قدرايت املهنية تتوافق مع
املهام اليت أقوم هبا.

2,91

1,369

 .92استخدم كل مهاريت ألداء عملي.

3,15

1,431

 .90لدي القدرة على التحكم يف
مشاكل عملي.

3,45

1,178

 .93تساعدين خبيت املهنية يف تقدميي
ألداء أفضل.

3,36

1,196

,000 4,342

3,41

1,237

,000 4,710

3,2571

,75851

,000 4,830

العبارات

 .18ميكنين التكيف بسهولة مع املهام
اجلديدة.
القدرات المهنیة

" "t

القرار

 ,357 -,923غري دال (حمايد)
 ,143 1,472غري دال (حمايد)
دال (موافق
,000 5,482
بشدة)
دال (موافق
بشدة)
دال (موافق
بشدة)
دال (موافق
بشدة)

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد القدرات المهنیة في أداء األسالك

الطبیة وشبه الطبیة باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )89,01باحنراف معياري قدره (،)8,21
وهو أكب من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق بشدة على معظم عبارات
بعد أخالقيات املهنة.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( ،)89,09وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,88إذا املركز االستشفائي اجلامعي سطيف يعتمد على بعد القدرات
املهنية بدرجة كبیرة جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:
المستوى األول :متوسطاهتا احلسابية أكب من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل
العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني مبوافق بشدة ،وهي:
 لدي القدرة على التحكم يف مشاكل عملي ،مبتوسط حسايب ( )83,45واحنراف معياري ()81,17؛ تساعدين خبيت املهنية يف تقدميي ألداء أفضل ،مبتوسط حسايب ( )83,36واحنراف معياري ()81,19؛ ميكنين التكيف بسهولة مع املهام اجلديدة ،مبتوسط حسايب ( )83,41واحنراف معياري ()81,23؛المستوى الثاني :متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارتني غري
دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة تفوق ( ،)8,81وهي متثل العبارتني
اللتني أجاب عليها املبحوثني مبحايد ،وهي:
 أرى بأن قدرايت املهنية تتوافق مع املهام اليت أقوم هبا ،مبتوسط حسايب ( )82,91واحنراف معياري (.)81,36ويرجع ذلك لتوجيه املؤسسة حمل الدراسة لألطباء العامني واملمرضني العاملني هبا إىل املصاحل حسب
االحتياجات الكمية من املوظفني ،وال يأخذ بعني االعتبار يف كثري من األحيان قدراهتم املهنية ،أما بالنسبة
لألطباء الذين ختصصوا يف جمال طيب معني غالبا ما يوجهون حسب ختصصاهتم؛
 استخدم كل مهاريت ألداء عملي ،مبتوسط حسايب ( )83,15واحنراف معياري (.)81,43إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد القدرات المهنیة في أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .5نتائج تحليل بعد االنضباط في أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( :)23رأي المبحوثین في االنضباط في المؤسسة محل الدراسة
العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعیاري

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

 .13ألتزم بتنفيذ كافة املهام
املطلوبة مين.

3,68

1,062

9,186

,000

دال (موافق بشدة)

 .10ألتزم باملواعيد اليت أحددها
للمرضى.

2,54

1,166

-5,660

,000

دال (غري موافق
بشدة)

 .19ألتزم بأوقات العمل
مبؤسستنا.

3,32

1,131

4,035

,000

دال (موافق بشدة)

3,51

1,041

6,947

,000

دال (موافق بشدة)

3,2623

,65237

5,729

 ,000دال (موافق بشدة)

 .19أحرتم القواعد املنظمة لعمل
املستشفى.
االنضباط

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لبعد االنضباط في أداء األسالك الطبیة

وشبه الطبیة باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )89,02باحنراف معياري قدره ( ،)8,21وهو
أكب من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق بشدة على معظم عبارات
بعد االنضباط.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( )81,20وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,88إذا املركز االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد النور يعتمد على
بعد االنضباط بدرجة كبرية جدا.
ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا احملور من عبارة ألخرى،
مقسومة إىل مستويني:
المستوى األول :متوسطاهتا احلسابية أكب من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارات موجبة
ودالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل
العبارات اليت أجاب عليها املبحوثني مبوافق بشدة ،وهي:
 ألتزم بتنفيذ كافة املهام املطلوبة مين ،مبتوسط حسايب ( )83,68واحنراف معياري ()81,06؛001

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 ألتزم بأوقات العمل مبؤسستنا ،مبتوسط حسايب ( )83,32واحنراف معياري ( ،)81,13يف هذا السياقالتزام املمرضون أكب من األطباء ،ألن املمرضون ملزمون بإثبات حضورهم يوميا عند الدخول واخلروج يف
سجل إثبات احلضور وإال فإهنم يتعرضون لعقوبات كاخلصم من األجر ،يف حني أن األطباء ال خيضعون هلذا
النظام ،وهم أقل انضباطا.
 أحرتم القواعد املنظمة لعمل املستشفى ،مبتوسط حسايب ( )83,51واحنراف معياري (.)81,04المستوى الثاني :متوسطها احلسايب أصغر من املتوسط الفرضي ( ،)89وقيمة " "tلتلك العبارة سالبة ودالة
عند درجات احلرية ( )080ومستوى اخلطأ ( )8,81مبستويات داللة أقل أو يساوي ( ،)8,83وهي متثل
العبارة اليت أجاب عليها املبحوثني بغري موافق بشدة ،وهي:
 ألتزم باملواعيد اليت أحددها للمرضى ،مبتوسط حسايب ( )82,54واحنراف معياري (.)81,16إذا بصفة عامة ميكن القول أنه :يتوفر بعد االنضباط في أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز

االستشفايي الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا.

 .1نتائج تحليل محور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول رقم ( :)24إجابات المبحوثین حول محور أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمؤسسة محل الدراسة

المحور
أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتوسط

االنحراف

قیمة

مستوى

الحسابي

المعیاري

" "t

الداللة

3,1049

,53131

2,814

,005

القرار
دال (موافق بشدة)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسطات احلسابية لمحور أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة
باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف تقدر بـ ( )89,38باحنراف معياري قدره ( ،)8,19وهو أكب من املتوسط
الفرضي املقدر بـ( ،)89وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق بشدة على معظم عبارات حمور أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( ،)80,03وهي دالة عند درجات احلرية ( )080ومستوى
اخلطأ ( )8,81مبستوى داللة قدره (.)8,881

إذا بصفة عامة ميكن القول أن :مستوى أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمركز االستشفايي الجامعي

سطیف مرتفع بدرجة كبیرة جدا.

001

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
المطلب الثالث :تحليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة

يف هذا املطلب سيتم اختبار فرضيات الدراسة باستعمال األساليب اإلحصائية املالئمة ،وهذا هبدف
تأكيد أو رفض الفرضيات.
الفرع األول :اختبار الفرضية األولى

ومفادها" :يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملركز
االستشفائي اجلامعي سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية (اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي،
اخلبة ،الوظيفة)".

 .6الفروق في تطبيق تدقيق الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب الجنس
الجدول رقم ( :)25الفروق في تطبیق تدقیق الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب الجنس

حجم

المتوسط

االنحراف

العینة

الحسابي

المعیاري

ذكر

97

2,5969

,88453

أنثى

106

2,6642

,74695

غري دال
,558 -,587
(ال توجد فروق)

ذكر

97

2,1694

,82410

أنثى

106

2,3760

,77956

غري دال
,068 -1,836
(ال توجد فروق)

تدقيق الصحة االجتماعية ذكر
املهنية
أنثى

97

2,0498

,55181

106

2,1918

,55957

غري دال
,071 -1,818
(ال توجد فروق)

ذكر

97

2,4052

,76911

أنثى

106

2,5802

,75510

غري دال
,104 -1,635
(ال توجد فروق)

ذكر

97

2,3053

,62826

أنثى

106

2,4530

,59608

غري دال
,087 -1,719
(ال توجد فروق)

الجنس
تدقيق الصحة البدنية املهنية
تدقيق الصحة النفسية
املهنية

تدقيق السالمة املهنية
تدقيق الصحة والسالمة
املهنية

قیمة ""t

مستوى
الداللة

القرار

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )083ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية من
وجهة نظر املبحوثني الذكور يقدر ب( )80,98باحنراف معياري ( ،)8,20وهو قريب من املتوسط احلسايب
لإلناث املقدر ب( )80,91باحنراف معياري ( ،)8,13وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق
الصحة والسالمة املهنية بني الذكور واإلناث.

001

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)-1,719وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,802إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة
والسالمة املهنية حسب اجلنس.
أما عن أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،فاملتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية
املهنية من وجهة رأي الذكور يقدر ب( )80,13باحنراف معياري ( ،)8,00وهو قريب من املتوسط احلسايب
لإلناث املقدر ب( )80,22باحنراف معياري ( ،)8,29وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق
الصحة البدنية املهنية بني الذكور واإلناث.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)-8,10وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,558إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة
البدنية املهنية حسب اجلنس.
وبالنسبة للمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية من وجهة نظر املبحوثني الذكور
يقدر ب( )80,32باحنراف معياري ( ،)8,00وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب()80,92
باحنراف معياري ( ،)8,22وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية بني
الذكور واإلناث.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)-1,836وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,068إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة
النفسية املهنية حسب اجلنس.
أما املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية من وجهة نظر املبحوثني الذكور
فيقدر ب( )80,89باحنراف معياري ( ،)8,11وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب()80,33
باحنراف معياري ( ،)8,11وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية
بني الذكور واإلناث.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)-1,818وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,071إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية حسب اجلنس.
وبالنسبة للمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية من وجهة نظر املبحوثني الذكور يقدر
ب( )80,98باحنراف معياري ( ،)8,22وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب( )80,10باحنراف
معياري ( ،)8,21وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية بني الذكور واإلناث.
001

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)-1,635وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,104إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة
املهنية حسب اجلنس باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر املبحوثني.

 .3الفروق في تطبيق تدقيق الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب السن
الجدول رقم ( :)26الفروق في تطبیق تدقیق الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب السن

تدقيق الصحة
البدنية املهنية
تدقيق الصحة
النفسية املهنية
تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية
تدقيق السالمة
املهنية
تدقيق الصحة
والسالمة املهنية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات " "Fالداللة

1,473

3

,491

داخل المجموعات 132,449

199

,666

المجموع

133,922

202

بین المجموعات

1,860

3

,620

داخل المجموعات 129,310

199

,650

المجموع

131,169

202

بین المجموعات

,391

3

,130

داخل المجموعات 62,739

199

,315

المجموع

63,130

202

غري دال
,744 ,413
(ال توجد فروق)

بین المجموعات

1,690

3

,563

غري دال
(ال توجد فروق)

بین المجموعات

داخل المجموعات 116,518

199

المجموع

118,208

202

بین المجموعات

,981

3

,327

داخل المجموعات 75,324

199

,379

76,305

202

المجموع

,586

قیمة مستوى

القرار

غري دال
,531 ,738
(ال توجد فروق)

,416 ,954

,412 ,962

غري دال
(ال توجد فروق)

غري دال
,461 ,864
(ال توجد فروق)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب
السن تقدر ب( ،)8,02وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ()333
ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,92وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة
البدنية املهنية حسب السن تقدر ب( ،),73وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل
اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,53وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
وقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية حسب السن تقدر ب( ،)8,31وهي غري
دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة
قدره ( ،)8,93وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية
املهنية حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
أما قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب السن تقدر ب( ،)8,93وهي
غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى
داللة قدره ( ،)8,29وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
وبالنسبة لقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق السالمة املهنية حسب السن تقدر ب( ،)8,32وهي غري
دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة
قدره ( ،)8,93وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية
حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.2الفروق في تطبيق تدقيق الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب المستوى التعليمي

الجدول رقم ( :)27الفروق في تطبیق تدقیق الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب المستوى التعلیمي

تدقيق الصحة
البدنية املهنية
تدقيق الصحة
النفسية املهنية
تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية
تدقيق السالمة
املهنية
تدقيق الصحة
والسالمة املهنية

مجموع

درجات متوسط

قیمة مستوى

المربعات

الحرية المربعات

الداللة

2,014

2

1,007

داخل المجموعات 131,908

200

,660

133,922

202

,965

2

,483

داخل المجموعات 130,204

200

,651

131,169

202

,465

2

,232

داخل المجموعات 62,665

200

,313

المجموع

63,130

202

غري دال
,478 ,741
(ال توجد فروق)

بین المجموعات

1,193

2

,597

داخل المجموعات 117,014

200

,585

118,208

202

غري دال
,362 1,020
(ال توجد فروق)

,910

2

,455

داخل المجموعات 75,396

200

,377

76,305

202

غري دال
,301 1,207
(ال توجد فروق)

بین المجموعات
المجموع
بین المجموعات
المجموع
بین المجموعات

المجموع
بین المجموعات
المجموع

""F

القرار

غري دال
,220 1,526
(ال توجد فروق)

,741

,478

غري دال
(ال توجد فروق)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب
املستوى التعليمي تقدر ب( ،)1,20وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )80وداخل اجملموعات
( )088ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,98وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب املستوى التعليمي من وجهة نظر املبحوثني.
كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة
البدنية املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر ب( ،)1,52وهي غري دالة عند درجات احلرية بني
اجملموعات( )80وداخل اجملموعات ( )088ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,22وهذا يعين
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب املستوى
التعليمي من وجهة نظر املبحوثني.
وقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر ب(،)8,74
وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )80وداخل اجملموعات ( )088ومستوى اخلطأ 8,81
مبستوى داللة قدره ( ،)8,47وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق
الصحة النفسية املهنية حسب املستوى التعليمي من وجهة نظر املبحوثني.
أما قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر
ب( ،)8,74وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )80وداخل اجملموعات ( )088ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,47وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق
تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب املستوى التعليمي من وجهة نظر املبحوثني.
وبالنسبة لقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق السالمة املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر ب(،)1,02
وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )80وداخل اجملموعات ( )088ومستوى اخلطأ 8,81
مبستوى داللة قدره ( ،)8,92وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق
السالمة املهنية حسب املستوى التعليمي من وجهة نظر املبحوثني.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .0الفروق في تطبيق تدقيق الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب األقدمية

الجدول رقم ( :)28الفروق في تطبیق تدقیق الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب األقدمیة

مجموع

درجات متوسط

قیمة مستوى

المربعات الحرية المربعات " "Fالداللة
بین المجموعات
تدقيق الصحة
البدنية املهنية

داخل
المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل

تدقيق الصحة
النفسية املهنية المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل

تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية المجموعات
المجموع
بین المجموعات
تدقيق السالمة داخل
املهنية
المجموعات
المجموع
بین المجموعات
داخل

تدقيق الصحة
والسالمة املهنية المجموعات
المجموع

,104

3

,035

133,818

199

,672

133,922

202

,631

3

,210

130,538

199

,656

131,169

202

,399

3

,133

62,730

199

,315

63,130

202

,321

3

,107

117,887

199

,592

118,208

202

,113

3

,038

76,192

199

,383

76,305

202

القرار

غري دال
,984 ,052
(ال توجد فروق)

غري دال
,810 ,321
(ال توجد فروق)

غري دال
,737 ,422
(ال توجد فروق)

غري دال
,910 ,181
(ال توجد فروق)

غري دال
,961 ,099
(ال توجد فروق)

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب
األقدمية تقدر ب( ،)8,09وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ()333
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,32وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب األقدمية من وجهة نظر املبحوثني.
كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة
البدنية املهنية حسب األقدمية تقدر ب( ،)8,81وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات()89

وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة قدره ( ،)8,98وهذا يعين أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب األقدمية من وجهة نظر املبحوثني.

وقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية حسب األقدمية تقدر ب( ،)8,90وهي غري
دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى داللة
قدره ( ،)8,81وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية
املهنية حسب األقدمية من وجهة نظر املبحوثني.
أما قيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب األقدمية تقدر ب(،)8,42
وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ 8,81
مبستوى داللة قدره ( ،)8,29وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق
الصحة االجتماعية املهنية حسب األقدمية من وجهة نظر املبحوثني.
وبالنسبة لقيمة " "Fللفروق يف تطبيق تدقيق السالمة املهنية حسب األقدمية تقدر ب( ،)8,18وهي
غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات( )89وداخل اجملموعات ( )333ومستوى اخلطأ  8,81مبستوى
داللة قدره ( ،)8,33وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة
املهنية حسب األقدمية من وجهة نظر املبحوثني.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 .5الفروق في تطبيق تدقيق الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب الوظيفة

الجدول رقم ( :)29الفروق في تطبیق تدقیق الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب الوظیفة

حجم

المتوسط

االنحراف

قیمة

مستوى

العینة

الحسابي

المعیاري

" "t

الداللة

تدقيق الصحة

طبيب

94

2,7021

,76552

البدنية املهنية

ممرض

109

2,5716

,85289

1,140

,256

تدقيق الصحة
النفسية املهنية

طبيب

94

2,3237

,78643

ممرض

109

2,2372

,82369

,762

,447

غري دال
(ال توجد فروق)

طبيب

تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية ممرض

94

2,1826

,61980

109

2,0734

,49816

1,391

,166

غري دال
(ال توجد فروق)

طبيب

94

2,6468

,73816

ممرض

109

2,3670

,76728

2,637

,009

دال (توجد فروق
لصاحل األطباء)

طبيب

94

2,4638

,60281

109

2,3123

,61879

الوظیفة

تدقيق السالمة
املهنية

تدقيق الصحة
والسالمة املهنية ممرض

1,761

,080

القرار
غري دال
(ال توجد فروق)

غري دال
(ال توجد فروق)

* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية ( )083ومستوى اخلطأ (.)8,81

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية من
وجهة نظر األطباء املبحوثني يقدر ب( )80,92باحنراف معياري ( ،)8,28وهو قريب من املتوسط احلسايب
للممرضني املقدر ب( )80,93باحنراف معياري ( ،)8,23وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق
تدقيق الصحة والسالمة املهنية بني األطباء واملمرضني.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)1,761وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  .8,808إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة والسالمة املهنية
حسب الوظيفة من وجهة نظر املبحوثني.
أما عن أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،فاملتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية
املهنية من وجهة نظر األطباء يقدر ب( )80,28باحنراف معياري ( ،)8,22وهو قريب من املتوسط احلسايب
للممرضني املقدر ب( )80,12باحنراف معياري ( ،)8,01وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق
تدقيق الصحة البدنية املهنية بني األطباء واملمرضني املبحوثني.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)1,140وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  ،8,012إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة البدنية املهنية
حسب الوظيفة من وجهة نظر املبحوثني.
وبالنسبة للمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية من وجهة نظر األطباء يقدر
ب( )80,90باحنراف معياري ( ،)8,20وهو قريب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب()80,09
باحنراف معياري ( ،)8,00وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية بني
األطباء واملمرضني املبحوثني.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)8,762وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  ،8,992إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة النفسية املهنية
حسب الوظيفة من وجهة نظر املبحوثني.
ويقدر املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية من وجهة نظر املبحوثني األطباء
ب( )80,30باحنراف معياري ( ،)8,23وهو قريب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب()80,82
باحنراف معياري ( ،)8,93وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية
بني األطباء واملمرضني املبحوثني.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)1,391وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  ،8,322إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية
املهنية حسب الوظيفة من وجهة نظر املبحوثني.
أما بالنسبة للمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية من وجهة نظر األطباء يقدر
ب( )80,29باحنراف معياري ( ،)8,29وهو أكب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب()80,92
باحنراف معياري ( ،)8,22وهذا يعين أن األطباء هم الذين يؤكدون أكثر من املمرضني على وجود تدقيق
السالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة.
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاملقدرة ب( ،)2,63وهي غري دالة عند درجة احلرية  083ومستوى اخلطأ
 8,81مبستوى داللة قدره  ،8,883إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة
املهنية حسب الوظيفة باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر املبحوثني.
ويرجع تأكيد األطباء املبحوثني أكثر من املمرضني على وجود تدقيق السالمة املهنية باملؤسسة حمل
الدراسة ،كون املمرضون هم أكثر تعامال مع طاليب اخلدمات الصحية والزائرين ،وبالتايل يزيد احتمال تعرضهم
للعنف مقارنة باألطباء ،باإلضافة إىل أن املمرضني هم من يقوم بتحضري التجهيزات واملعدات الطبية وتنظيفها
وتعقيمها ،مما جيعلهم أكثر عرضة لإلصابة باحلوادث املهنية.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع الثاني :اختبار الفرضية الثانية

ومفادها" :لتدقيق الصحة البدنية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة
حمل الدراسة ".

.6نتائج اختبار االنحدار البسيط بين تدقيق الصحة البدنية المهنية وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول ( :)30نتايج اختبار االنحدار الخطي البسیط بین بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة وأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

معادلة االنحدار

المتغیرات
المستقلة

المعامالت

(المفسرة)
العوامل األخرى)
أداء األسالك
الطبیة وشبه الطبیة

المعیاري

""Bêta

قیمة
""t

1,150

,324

/

3,555

,000

,477

,103

,311

4,645

,000

المعنوية الكلیة للنموذج

القرار

مستوى
الداللة

""B

الثابت (باقي

الخطأ

معامالت

اختبار""T-Test

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

21,581

المعنوية ()Sig

10111

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,832
8,933

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني تدقيق الصحة البدنية املهنية وأداء األسالك
الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري
املستقل كما يلي:

 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( ،)03,10وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،أي أن املتغري املستقل له
تأثري معنوي على املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (تدقيق الصحة البدنية
املهنية) على املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية).
 القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد " " املقدرةبـ( ،)8,832واليت تدل على أن ( )%83,28من التباين يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية)
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
يفسره املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تدرج يف
النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,933يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة البدنيةاملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية  ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tلبعد
تدقيق الصحة البدنية املهنية تقدر بـ( )89,29وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهو ما يؤكد على
تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية .وحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف
املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية) يقابله تغري بـ( )8,92يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة
وشبه الطبية) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة
كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها (.)8,888
وعليه ميكن القول أن :لتدقیق الصحة البدنیة المهنیة دور إيجابي قوي جدا في تحسین أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.3نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق الصحة البدنية المهنية وأبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول( :)31نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة وأبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات المستقلة
(المفسرة)

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة

القرار

مستوى

""t

الداللة

1,477

,401

/

3,680

,000

,200

,077

,206

2,597

,010

االتصال

,145

,081

,143

1,793

 ,075غیر دال (ال يؤثر)

أخالقيات املهنة

,032

,095

,025

,335

 ,738غیر دال (ال يؤثر)

القدرات املهنية

,070

,084

,065

,838

 ,403غیر دال (ال يؤثر)

االنضباط

-,037

,090

-,030

-,414

 ,679غیر دال (ال يؤثر)

الثابت (باقي
العوامل األخرى)
النشاط
والبحثي

العلمي

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

المعنوية الكلیة للنموذج

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

5,004

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,339
8,992

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية وأبعاد أداء
األسالك الطبية وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل كما
يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية " "Fتقدر بـ( ،)81,889وهي دالة إحصائيامبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاالً معنوي ومقبول إحصائياً ،أي يوجد لبعد
تدقيق الصحة البدنية املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع ،وأيضاً وجود
داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقیق الصحة البدنیة المهنیة) على املتغري التابع (أبعاد أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة) يف املؤسسة حمل الدراسة.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 -القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد

"

" املقدرة

بـ( ،)8,339واليت تدل على أن ( )%33,9من التباين يف املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة) يفسره املتغري املستقل (تدقیق الصحة البدنیة المهنیة) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل
تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,992يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج وأبعاد املتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج: وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على بعد النشاطالعلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة ""t

له تقدر ب ( ،)80,13وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,838وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل
اإلجيايب والقوي جدا على بعد النشاط العلمي والبحثي؛
 عدم وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبهالطبية التالية :االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط يف املؤسسة حمل الدراسة ،فوفقا للنتائج
املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tهلم تقدر على التوايل بـ()-8,93( ،)8,09( ،)8,99( ،)83,23
وهي غري دالة مبستويات داللة قدرها( )8,223( ،)8,989( ،)8,290( ،)8,821على التوايل ،وهو ما يؤكد
على عدم تأثريه على أبعاد االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط ألداء األسالك الطبية
وشبه الطبية.
فحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل (تدقيق الصحة البدنية املهنية)

يقابله تغريات مبقدار ( )-8,89( ،)8,82( ،)8,89( ،)8,39( ،)8,08على التوايل ألبعاد املتغري التابع أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية،
االنضباط) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية

جدا على أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة،
القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة مبستوى داللة قدره (.)8,888
إذا بصفة عامة ميكن القول أن لتدقيق الصحة البدنية املهنية دور إجيايب قوي جدا يف حتسني بعد النشاط
العلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي لوالية سطيف ،يف حني ال
يؤثر بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية يف كل من االتصال وأخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع الثالث :اختبار الفرضية الثالثة
ومفادها" :لتدقيق الصحة النفسية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل
الدراسة".
.3نتائج اختبار االنحدار البسيط بين تدقيق الصحة النفسية المهنية وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الجدول ( :)32نتايج اختبار االنحدار الخطي البسیط بین بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة وأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات المستقلة
(المفسرة)

الثابت (باقي
العوامل األخرى)
أداء األسالك
الطبیة وشبه الطبیة

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة
""t

,715

,318

/

2,250

,026

,503

,101

,332

4,985

,000

المعنوية الكلیة للنموذج

القرار

مستوى
الداللة

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

24,849

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
𝟐

( 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,338
8,990

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية وأداء األسالك
الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري
املستقل كما يلي:
 معنوية النموذج :يتبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( ،)09,09وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،أي أن املتغري املستقل له
تأثري معنوي على املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة النفسية
املهنية) على املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية).
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد " " املقدرةبـ( ،)8,338واليت تدل على أن ( )%33من التباين يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية) يفسره
املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,990يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحةالنفسية املهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة
" "tلبعد تدقيق الصحة النفسية املهنية تقدر بـ( )84,98وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهو ما
يؤكد على تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية .وحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة
واحدة يف املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية) يقابله تغري بـ( )8,18يف املتغري التابع (أداء
األسالك الطيبة وشبه الطبية) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر إجيابا
وبدرجة كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها
(.)8,802
وعليه ميكن القول أن :لتدقیق الصحة النفسیة المهنیة دور إيجابي قوي جدا في تحسین أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.3نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق الصحة النفسية المهنية وأبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)33نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین بعد تدقیق الصحة النفسیة وأبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)
الثابت (باقي
العوامل األخرى)

معادلة االنحدار
المعامالت
""B
,763

الخطأ
المعیاري

معامالت
""Bêta

/

,394

اختبار""T-Test

قیمة
""t
1,937

القرار

مستوى
الداللة

 ,054غیر دال (ال تؤثر)
دال (يؤثر إيجابا

النشاط العلمي
والبحثي

,236

,075

,246

3,127

,002

االتصال

,117

,079

,116

1,472

 ,143غیر دال (ال يؤثر)

أخالقيات املهنة

,127

,093

,100

1,362

 ,175غیر دال (ال يؤثر)

القدرات املهنية

-,004

,082

-,004

-,052

 ,958غیر دال (ال يؤثر)

االنضباط

,034

,089

,027

,378

 ,706غیر دال (ال يؤثر)

المعنوية الكلیة للنموذج

وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

5,796

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,300
8,910

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية وأبعاد أداء
األسالك الطبية وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل كما
يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية " "Fتقدر بـ( ،)81,232وهي دالة إحصائيامبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا ،أي يوجد لبعد
تدقيق الصحة النفسية املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع ،وأيضا وجود
داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة) على املتغري التابع (أبعاد أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة) باملؤسسة حمل الدراسة.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 -القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد

"

" املقدرة

بـ( ،)8.300واليت تدل على أن ( )%30.0من التباين يف املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة) يفسره املتغري املستقل (بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى
مل تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,910يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج وأبعاد املتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج: وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على بعد النشاطالعلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة ""t
له تقدر ب ( ،)89,30وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,880وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل
اإلجيايب والقوي جدا على بعد النشاط العلمي والبحثي؛
 عدم وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبهالطبية (االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة ،فوفقا للنتائج املبينة
يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tهلم تقدر على التوايل بـ( )8,92( ،)-8,810( ،)83,92( ،)83,92وهي
غري دالة مبستويات داللة قدرها( )8,28( ،)8,31( ،)8,32( ،)8,39على التوايل ،وهو ما يؤكد على عدم
تأثريه على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط).
فحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة النفسية
املهنية) يقابله تغريات مبقدار ( )8,89( ،)-,004( ،)8,30( ،)8,33( ،)8,09على التوايل ألبعاد املتغري
التابع أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات
املهنية ،االنضباط) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة
كبرية جدا على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة،
القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة.
إذا بصفة عامة ميكن القول أن لتدقيق الصحة النفسية املهنية دور إجيايب قوي جدا يف حتسني بعد النشاط
العلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،يف حني ال يؤثر
بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية يف كل من االتصال وأخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع الرابع :اختبار الفرضية الرابعة

ومفادها" :لتدقيق الصحة االجتماعية املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
باملؤسسة حمل الدراسة ".
.6نتائج اختبار االنحدار البسيط بين تدقيق الصحة االجتماعية المهنية وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)34نتايج اختبار االنحدار الخطي البسیط بین تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة وأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)
الثابت (باقي
العوامل األخرى)
أداء األسالك
الطبیة وشبه الطبیة

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة
""t

,806

,214

/

3,769

,000

,424

,068

,403

6,249

,000

المعنوية الكلیة للنموذج

القرار

مستوى
الداللة

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

39,049

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,329
8,989

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية وأداء
األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية
املتغري املستقل كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( )93,89وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،أي أن املتغري املستقل له
تأثري معنوي على املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية) على املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية).
 القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد " " املقدرةبـ( ،)8,329واليت تدل على أن ( )%32,9من التباين يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية)
011

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
يفسره املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تدرج
يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,989يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحةاالجتماعية املهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة
" "tلبعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية تقدر بـ( ،)82,09وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهو
ما يؤكد على تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية .وحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة
واحدة يف املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية) يقابله تغري بـ( )8,90يف املتغري التابع (أداء
األسالك الطيبة وشبه الطبية) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضاً
إجيابا وبدرجة كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها
(.)8,888
وعليه ميكن القول أن :لتدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة دور إيجابي قوي جدا في تحسین أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف.

011

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.3نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق الصحة االجتماعية المهنية وأبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)35نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة وأبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

معامالت

اختبار""T-Test
القرار

مستوى

""Bêta

قیمة ""t

,446

,244

/

1,831

 ,069غیر دال (ال تؤثر)

النشاط العلمي
والبحثي

,067

,047

,101

1,443

 ,151غیر دال (ال يؤثر)

االتصال

,247

,049

,354

5,021

,000

أخالقيات املهنة

-,024

,058

-,027

-,413

 ,680غیر دال (ال يؤثر)

القدرات املهنية

-,018

,051

-,024

-,348

 ,728غیر دال (ال يؤثر)

االنضباط

,293

,055

,342

5,337

(المفسرة)
الثابت (باقي
العوامل األخرى)

""B

المعیاري

المعنوية الكلیة للنموذج

الداللة

,000

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

17,428

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
𝟐

( 𝐑)
معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,982
8,119

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية وأبعاد
أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل
كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية " "Fتقدر بـ( )32,900وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا ،أي يوجد لبعد تدقيق
الصحة االجتماعية املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع ،وأيضا وجود
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة) على املتغري التابع (أبعاد أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة) باملؤسسة حمل الدراسة.

 -القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد "

" املقدرة

بـ( ،)8,982واليت تدل على أن ( )%98,2من التباين يف املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه
الطبیة) يفسره املتغري املستقل (تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى
مل تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,119يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج وأبعاد املتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج: وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على بعدياالتصال واالنضباط يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة
" "tلكال البعدين تقدر ب ( )81,80و( )81,99على التوايل ،وهي دالة مبستوى داللة قدره ()8.888
و( )8.888على التوايل ،وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل اإلجيايب والقوي جدا على بعدي االتصال
واالنضباط؛
 عدم وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبيةوشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية) يف املؤسسة حمل الدراسة ،فوفقا
للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tهلم تقدر على التوايل بـ()8,990( ،)-8,939( ،)83,99
على التوايل ،وهي غري دالة مبستويات داللة قدرها ( )8,200( ،)8,208( ،)8,313على التوايل ،وهو ما
يؤكد على عدم تأثريه على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،أخالقيات
املهنة ،القدرات املهنية).
فحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل (بعد تدقيق الصحة االجتماعية
املهنية) يقابله تغريات مبقدار ( )8,03( ،)-8,830( ،)-8,80( ،)8,09( ،)8,22على التوايل ألبعاد املتغري
التابع أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات
املهنية ،االنضباط) ،مع عدم تسجيل عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر على أبعاد أداء
األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية،
االنضباط) باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها (.)8,069
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
إذا بصفة عامة ميكن القول أن لتدقيق الصحة االجتماعية املهنية دور إجيايب قوي جدا يف حتسني بعدي
االتصال واالنضباط يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،يف حني ال
يؤثر بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية يف كل من النشاط العلمي والبحثي وأخالقيات املهنة والقدرات
املهنية.
الفرع الخامس :اختبار الفرضية الخامسة

ومفادها" :لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل
الدراسة".
.6نتائج اختبار االنحدار البسيط بين تدقيق السالمة المهنية وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)36نتايج اختبار االنحدار الخطي البسیط بین تدقیق السالمة المهنیة وأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)
الثابت (باقي
العوامل األخرى)
أداء األسالك
الطبیة وشبه الطبیة

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة
""t

,705

,293

/

2,404

,017

,577

,093

,401

6,203

,000

المعنوية الكلیة للنموذج

القرار

مستوى
الداللة

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

38,483

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,323
8,983

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني بعد تدقيق السالمة املهنية وأداء األسالك الطيبة
وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل
كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( )90,90وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،أي أن املتغري املستقل له
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
تأثري معنوي على املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقيق السالمة املهنية)
على املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية).
 القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد " " املقدرةبـ( ،)8,323واليت تدل على أن ( )%32,3من التباين يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية)
يفسره املتغري املستقل (بعد تدقيق السالمة املهنية) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,983يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق السالمةاملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tلبعد
تدقيق السالمة املهنية تقدر بـ( )82,08وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهو ما يؤكد على تأثريها
على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية .وحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري
املستقل (بعد تدقيق السالمة املهنية) يقابله تغري بـ( )8,12يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية)،
مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على
أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها (.)8,832
وعليه ميكن القول أن :لتدقیق السالمة المهنیة دور إيجابي قوي جدا في تحسین أداء األسالك

الطبیة وشبه الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.3نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق السالمة المهنية وأبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)37نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین تدقیق السالمة المهنیة وأبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة

القرار

مستوى

""t

الداللة

,946

,361

/

2,618

,010

النشاط العلمي
والبحثي

,239

,069

,262

3,447

,001

االتصال

,177

,073

,186

2,432

,016

أخالقيات املهنة

,019

,085

,016

,222

 ,825غیر دال (ال يؤثر)

القدرات املهنية

,071

,075

,071

,948

 ,344غیر دال (ال يؤثر)

االنضباط

,038

,081

,033

,469

 ,639غیر دال (ال يؤثر)

الثابت (باقي
العوامل األخرى)

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

المعنوية الكلیة للنموذج

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

8,960

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,301
8,998

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق السالمة املهنية وأداء األسالك الطبية
وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية " "Fتقدر بـ( )80,328وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا ،أي يوجد لبعد تدقيق
السالمة املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية
لتأثري املتغري املستقل (بعد تدقیق السالمة المهنیة) على املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة) باملؤسسة حمل الدراسة.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 -القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد

"

" املقدرة

بـ( ،)8.998واليت تدل على أن ( )%99من التباين يف املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة) يفسره املتغري املستقل (تدقیق السالمة المهنیة) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تدرج يف
النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,310يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج وأبعاد املتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج: وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق السالمة املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على بعدي النشاط العلميوالبحثي واالتصال يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة
" "tلكال البعدين تقدر ب ( )89,99و( )80,99على التوايل ،وهي دالة مبستوى داللة قدره ()8,883
و( )8,832على التوايل ،وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل اإلجيايب والقوي جدا على بعدي النشاط
العلمي والبحثي واالتصال؛
 عدم وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق السالمة املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية(أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله
يتبني أن قيمة " "tهلم تقدر على التوايل ب ( ،)8,92( ،)8,39( ،)8,00وهي غري دالة مبستويات داللة
قدرها ( )8,293( ،)8,999( ،)8,001على التوايل ،وهو ما يؤكد على عدم تأثريه على أبعاد أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية (أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط).
فحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل (تدقيق السالمة املهنية) يقابله
تغريات مبقدار ( )8,89( ،)8,82( ،)8,83( ،)8,32( ،)8,09على التوايل ألبعاد املتغري التابع أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط) ،مع
تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا على أبعاد
أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية،
االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة مبستوى داللة قدره (.)8,838
إذا بصفة عامة ميكن القول أن لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب قوي جدا يف حتسني بعدي النشاط
العلمي والبحثي واالتصال يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،يف حني
ال يؤثر بعد تدقيق السالمة املهنية يف كل من أخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
الفرع السادس :اختبار الفرضية الرئيسية

ومفادها" :لتدقيق الصحة والسالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز
االستشفائي اجلامعي سطيف".
.6نتائج اختبار االنحدار البسيط بين تدقيق الصحة والسالمة المهنية وأداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)38نتايج اختبار االنحدار الخطي البسیط بین تدقیق الصحة والسالمة المهنیة وأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)
الثابت (باقي
العوامل األخرى)

معادلة االنحدار
المعامالت
""B
,844

الخطأ
المعیاري
,232

معامالت
""Bêta

/

اختبار""T-Test

قیمة

مستوى

""t

الداللة

3,635

,000

أداء األسالك
الطبیة وشبه

,495

,074

,428

الطبیة
المعنوية الكلیة للنموذج

6,720

القرار

,000

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

45,155

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
( 𝟐 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,309
8,900

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني تدقيق الصحة والسالمة املهنية وأداء األسالك
الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري
املستقل كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( ،)91,31وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،أي أن املتغري املستقل له
تأثري معنوي على املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل (تدقيق الصحة والسالمة
املهنية) على املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية).
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد " " املقدرةبـ( ،)8,309واليت تدل على أن ( )%30,9من التباين يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية)
يفسره املتغري املستقل (تدقيق الصحة والسالمة املهنية) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تتدرج يف
النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,900يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة والسالمةاملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة " "tلتدقيق
الصحة والسالمة املهنية تقدر بـ( )82,20وهي دالة مبستوى داللة قدره ( ،)8,888وهو ما يؤكد على تأثريها
على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية .وحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري
املستقل (تدقيق الصحة والسالمة املهنية) يقابله تغري بـ( )8,93يف املتغري التابع (أداء األسالك الطيبة وشبه
الطبية) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية
جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،إذ بلغ مستوى داللتها (.)8,888
وعليه ميكن القول أن :لتدقیق الصحة والسالمة المهنیة دور إيجابي قوي جدا في تحسین أداء

األسالك الطبیة وشبه الطبیة بالمركز االستشفايي الجامعي سطیف.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
.3نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق الصحة والسالمة المهنية وأبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
الجدول رقم ( :)39نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین تدقیق الصحة والسالمة المهنیة وأبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة

المتغیرات
المستقلة
(المفسرة)

معادلة االنحدار
المعامالت

الخطأ

""Bêta

قیمة

القرار

مستوى

""t

الداللة

,908

,285

/

3,181

,002

النشاط العلمي
والبحثي

,185

,055

,253

3,391

,001

االتصال

,171

,058

,224

2,979

,003

أخالقيات املهنة

,038

,067

,040

,570

,570

غیر دال (ال يؤثر)

القدرات املهنية

,030

,060

,037

,502

,616

غیر دال (ال يؤثر)

االنضباط

,082

,064

,087

1,272

,205

غیر دال (ال يؤثر)

الثابت (باقي
العوامل األخرى)

""B

المعیاري

معامالت

اختبار""T-Test

المعنوية الكلیة للنموذج

دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)
دال (يؤثر إيجابا
وبدرجة كبیرة جدا)

القوة التفسیرية للنموذج

قیمة ()F

10,635

المعنوية ()Sig

8,888

معامل التحديد
𝟐

( 𝐑)

معامل االرتباط
المتعدد ()R

8,039
8,923

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS.23

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني تدقيق الصحة والسالمة املهنية وأداء األسالك
الطبية وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج وقوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقل كما يلي:
 معنوية النموذج :تبني نتائج اجلدول أعاله أن قيمة " "Fتقدر بـ( )38,291وهي دالة إحصائيا مبستوىداللة قدره ( ،)8,888وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا ،أي يوجد لتدقيق الصحة
والسالمة املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع ،وأيضا وجود داللة
إحصائية لتأثري املتغري املستقل (تدقیق الصحة والسالمة المهنیة) على املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك

الطبیة وشبه الطبیة) باملؤسسة حمل الدراسة.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
 -القوة التفسیرية للنموذج :تقاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد

"

" املقدرة

بـ( ،)8.039واليت تدل على أن ( )%03,9من التباين يف املتغري التابع (أبعاد أداء األسالك الطبیة وشبه

الطبیة) يفسره املتغري املستقل (تدقیق الصحة والسالمة المهنیة) ،والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل
تدرج يف النموذج.
كما أن معامل االرتباط " "Rالذي بلغت قيمته ( )8,923يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية
جدا بني املتغري املستقل للنموذج وأبعاد املتغري التابع.
 معنوية المتغیر المستقل :أثبت اختبار معنوية النموذج: وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة والسالمة املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جدا على بعدي النشاطالعلمي والبحثي واالتصال يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني
أن قيمة " "tلكال البعدين تقدر ب( )89,93و( )80,32على التوايل ،وهي دالة مبستوى داللة قدره ()8.883
و( )8.889على التوايل ،وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل اإلجيايب والقوي جدا على بعدي النشاط
العلمي والبحثي واالتصال؛
 عدم وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبهالطبية (أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة ،فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول
أعاله يتبني أن قيمة " "tهلم تقدر على التوايل بـ ( ،)3,02( ،)8,18( ،)8,12وهي غري دالة مبستويات داللة
قدرها ( )8,08( ،)8,23( ،)8,12على التوايل ،وهو ما يؤكد على عدم تأثريه على أبعاد أداء األسالك الطبية
وشبه الطبية (أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية ،االنضباط).
فحسب قيمة املعامالت " "Bفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل (تدقيق الصحة والسالمة
املهنية) يقابله تغريات مبقدار ( )8,80( ،)8,89( ،)8,89( ،)8,32( ،)8,30على التوايل ألبعاد املتغري التابع
أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة ،القدرات املهنية،
االنضباط) ،مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة (الثابت) تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية
جدا على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبية (النشاط العلمي والبحثي ،االتصال ،أخالقيات املهنة،
القدرات املهنية ،االنضباط) يف املؤسسة حمل الدراسة مبستوى داللة قدره (.)8,880
إذا بصفة عامة ميكن القول أن لتدقيق الصحة والسالمة املهنية دور إجيايب قوي جدا يف حتسني بعدي
النشاط العلمي والبحثي واالتصال يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف،
يف حني ال يؤثر تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف كل من أخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط.
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الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
خالصة الفصل الرابع
تناول هذا الفصل الدارسة امليدانية اليت متحورت حول دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني
أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف ،من خالل توضيح املنهج املعتمد يف
هذا البحث ،وحتديد عينة البحث ،وكذلك أداة الدراسة اليت استخدمت جلمع املعلومات املتمثلة يف االستبيان،
الذي مت تناوله من حيث تصميمه ووصف فقراته ومتغريات البحث ،كما مت التطرق إىل صدقه بعرضه على
عدد من األساتذة احملكمني وقياس ثباته من خالل حساب معامل ألفا -كرونباخ باستخدام برنامج احلزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( SPSSاإلصدار.)09
إضافة إىل ذلك فقد مت التطرق إىل أهم أدوات التحليل اإلحصائي اليت اعتمدت لتحليل الدراسة امليدانية،
كالنسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامل االرتباط ،اليت تفيد يف وصف
وحتليل إجابات املبحوثني.
كما تناول هذا الفصل وصفا وحتليال للخصائص الشخصية لعينة الدراسة املكونة من أطباء وممرضني
عاملني باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف من ناحية السن واملستوى التعليمي واجلنس واألقدمية والوظيفة.
وأخريا اختبار الفرضيات اليت وضعت يف مستهل البحث ،وقد دلت نتائج التحليل على نفي الفرضية
الفرعية األوىل اليت تقول أنه يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق الصحة والسالمة املهنية باملركز
االستشفائي اجلامعي سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية (السن ،اجلنس ،اخلبة ،املستوى
التعليمي ،الوظيفة) ،وتأكيد بقية الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية ،أي هناك تأثري للمتغري املستقل على
املتغري التابع.
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الخاتمة

الخاتمة
الخاتمة
تناول هذا البحث تدقيق الصحة والسالمة املهنية ودوره يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسات

االستشفائية اجلزائرية ،وكان املركز االستشفائي اجلامعي بسطيف ميدانا للبحث ،وللتفصيل أكثر يف املوضوع
مت التطرق يف اجلانب النظري إىل موضوع الصحة والسالمة املهنية ،وذلك من خالل عرض نشأة هذا املفهوم
بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة ،وتعريفه واألهداف املرجوة منه ،باإلضافة إىل االتفاقيات الدولية
واالقليمية واللوائح اجلزائرية اليت اهتم بالصحة والسالمة املهنية ،وايهياات الدولية واإلقليمية والحملية اليت
تسهر على محاية صحة وسالمة العاملني .ومت اإلشارة إىل هذه املخاطر املهنية وأنواعها وأسباهبا واآلثار النامجة
عنها واليت تؤثر سلبا على العاملني وعلى أسرهم واجملتمع الذي يتواجدون فيه ،كما متتد آثارها إىل إحلاق
الضرر باملؤسسة اليت يعملون هبا واالقتصاد الوطين ككل .وللحديث عن كيفية الوقاية من األمراض واحلوادث
يف مكان العمال مت التطرق إىل إدارة الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها واألسس والطرق اليت ميكن االعتماد
عليها لنجاحها .ولتوفري اإلطار الذي ميكن اعتماده للوقاية من املخاطر املهنية مت عرض أهم نظم إدارة الصحة
والسالمة املهنية واملتمثلة يف مواصفة  10881ومواصفة .10881
واستعرض الدراسة يف الفصل الثاين التطور التارخيي ملفهوم التدقيق منذ العصور القدمية إىل غاية
العصر احلديث ،وتعريف التدقيق وأهدافه وأنواعه من حيث :نطاق الفحص ،اإللزام القانوين ،الشخص القائم
بالتدقيق ،ايهدف منه ،باإلضافة إىل األخالقيات والصفات اليت جيب أن تتوفر يف القائم بعملية التدقيق.
ونظرا ألن البحث احلايل يهتم بقطاع الصحة مت التطرق إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية ،حيث مت التعريف
هبذه املؤسسات وأنواعها وأهم اخلدمات اليت تقدمها ،والتعريف بتدقيق املؤسسات االستشفائية وأهدافه
واملعايري اليت جيب أن يلتزم هبا املدقق أثناء القيام بعملية التدقيق ،واملتمثلة يف املعايري ومعايري العمل امليداين
ومعايري إعداد التقرير .وكما تناول هذا الفصل بعض اجملاالت اليت تشملها مهمة التدقيق باملؤسسات
االستشفائية ،واملتمثلة يف التدقيق البياي وتدقيق اجلودة والتدقيق اجلبائي وتدقيق نظم املعلومات والتدقيق
االجتماعي ،هذا األخري يتفرع منه تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،هذا األخري مت التطرق إىل تعريفة وإبراز
أمهيته وأهدافه واملستويات اليت يطبق فيها ،واملتمثلة يف تدقيق املطابقة وتدقيق الفعالية والتدقيق االستاتيجي،
مع اإلشارة إىل املنهجية املعتمدة يف هذا النوع من التدقيق ابتداءً مبرحلة التحضري مرورا مبرحلة التنفيذ إىل غاية
مرحلة عرض النتائج ،مع التكيز يف هذا البحث على تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات االستشفائية
بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة ،باعتبار تدقيق الصحة والسالمة املهنية كأداة حلماية العاملني هبا من
األمراض واحلوادث اليت ميكن أن تصيبهم خالل ممارستهم لعملهم الذي يتسم خبطورة عالية.
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كما استعرض الدراسة يف الفصل الثالث مفهوم أداء العاملني بشكل عام والعوامل اليت تؤثر يف مستواه
وكيفية إدارته ،مع التطرق إىل أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية ،والتكيز على أداء األسالك الطبية وشبه
الطبية ،واإلشارة إىل تصنيفها واجاالت تقييم األداء يهذه األسالك والطرق املستخدمة يف تقييمها من أجل
احلصول على أداء أفضل.
ومن أجل اختبار فرضيات البحث جاءت الدراسة التطبيقية ،واليت اختذت املركز االستشفائي اجلامعي
سطيف لبحث هذا املوضوع ،وفيها مت استخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات ،والذي قسم إىل ثالث
حماور ،يتعلق الحمور األول منه بالبيانات الشخصية للمبحوثني ،ويتعلق الحمور الثاين بتدقيق الصحة والسالمة
املهنية بأبعاده املتمثلة يف ،تدقيق الصحة البدنية املهنية ،تدقيق الصحة النفسية املهنية ،تدقيق الصحة
االجتماعية املهنية ،تدقيق السالمة املهنية ،وتناول الحمور الثالث أداء األسالك الطبية وشبه الطبية.
أجري الدراسة امليدانية على عينة تضم أطباء وممرضني عاملني باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف،
وقد مت حتليل البيانات املتحصل عليها باستخدام اجموعة من األدوات اإلحصائية ،باالعتماد على برنامج
احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( SPSSاإلصدار  ،)32وذلك من خالل حتليل البيانات الشخصية
اخلاصة باملبحوثني ،وحتليل البيانات اليت تتعلق بكل فرضية واختبار كافة الفقرات.
بناءً على ما مت التطرق إليه يف اجلانب النظري وحماولة إسقاطه على اجلانب التطبيقي ،واختبار فرضيات
البحث من خالل الدراسة امليدانية ،ميكن عرض اجموعة من النتائج املستخلصة وتقدمي بعض املقتحات.
أوال .النتائج

من خالل هذ البحث مت التوصل إىل اجموعة من النتائج سيتم تلخيصها كاآليت:
 .1يعترب تدقيق الصحة والسالمة املهنية من التوجهات احلديثة اليت هتدف اىل تطوير الصحة والسالمة املهنية
ومنع املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض يها العاملون أو تقليها إىل أدىن حد ممكن ،وذلك من خالل
الكشف عن االختالالت واالحنرافات املوجودة يف نظام أو ممارسات الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات
حمل التدقيق ،وتقدمي التوصيات املناسبة اليت تساعد هذه املؤسسات على اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
ملعاجلة هذه النقائص يف الوق املناسب؛
 .3يطبق تدقيق الصحة والسالمة املهنية على املستوى الكلي له ويف خمتلف أبعاده باملركز االستشفائي اجلامعي
سطيف بدرجة منخفضة من وجهة نظر املبحوثني ،وهذا يدل على أنه مل حيظ باالهتمام الكايف من قبل
املؤسسة حمل الدراسة على الرغم من أن املخاطر املهنية باملؤسسات االستشفائية مرتفعة؛
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية
بأبعاده (تدقيق الصحة البدنية املهنية ،تدقيق الصحة النفسية املهنية ،تدقيق الصحة االجتماعية املهنية ،تدقيق
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السالمة املهنية) باختالف اجموعة من العوامل الشخصية (اجلنس ،السن ،اخلربة ،املستوى التعليمي ،الوظيفة)
باملؤسسة حمل الدراسة ،حيث تؤكد آراء املبحوثني على اخنفاض مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية
بأبعاده ،ما عدا الفروق املتعلقة ببعد تدقيق السالمة املهنية حسب الوظيفة ،أين توجد فروق ذات داللة
احصائية لصاحل األطباء ،والذي يعين أن األطباء يؤكدون أكثر من املمرضني على وجود تدقيق السالمة املهنية
باملؤسسة حمل الدراسة؛
 .1مستوى أداء األسالك الطبية وشبه الطبيه باملؤسسة حمل الدراسة كان مرتفعا من وجهة نظر املبحوثني يف
كل من أبعاد أخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط على عكس كل من بعدي النشاط العلمي والبحثي
واالتصال اللذان كان فيهما مستوى األداء منخفضا ،وبالتايل حيتاجان اىل مزيد من االهتمام لتحسني أداء
األطباء واملمرضني ،من أجل تقدمي خدمات صحية ذات جودة؛
 .0لتدقيق الصحة والسالمة املهنية دور هام يف حتسني أداء األطباء واملمرضني باملركز االستشفائي اجلامعي
سطيف ،بعد أن تبني وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة لتدقيق الصحة والسالمة املهنية بأداء األسالك الطبية
وشبه الطبية على املستوى الكلي للمحورين ،وعالقة ارتباط معنوية موجبة لكل بعد من أبعاد تدقيق الصحة
والسالمة املهنية مبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة ،وهذا يعين أنه كلما كان
هناك اهتمام مبحور تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده كلما أدى ذلك إىل حتسني أداء األسالك الطبية
وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف؛
 .6وجود تأثري ذو داللة إحصائية لتدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده املختلفة على حمور أداء األسالك
الطبية وشبه الطبية ككل باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر املبحوثني؛
 .7وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة والسالمة املهنية إجياباً على بعدي النشاط العلمي والبحثي
واالتصال يف حمور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف؛
 .0عدم وجود داللة إحصائية لتأثري تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف كل من أبعاد أخالقيات املهنة ،القدرات
املهنية ،االنضباط يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يف املؤسسة حمل الدراسة؛
 .9وجود تباين يف أمهية تأثري أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف من وجهة نظر املبحوثني ،وقد برز ذلك يف تدقيق الصحة االجتماعية
املهنية الذي كان أكثر تأثريا ،مث يليه بعد تدقيق السالمة املهنية ،مث تدقيق الصحة النفسية املهنية ،مث أخريا
بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية.
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ثانيا .المقترحات:

تأسيسا على ما مت التوصل اليه من نتائج ميكن تقدمي بعض املقتحات اليت من شأهنا أن تساهم يف
حتسني أداء األطباء واملمرضني وتطوير سياسة الصحة والسالمة املهنية ،من خالل اعتماد تدقيق الصحة
والسالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة ،تتمثل هذه املقتحات يف اآليت:
 .1ضرورة تبين املركز االستشفائي اجلامعي سطيف نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية حلماية العاملني به
من املخاطر املهنية ،وإنشاء قسم متخصص بالصحة والسالمة املهنية يساهم يف وضع سياسة الصحة والسالمة
املهنية وفقا للقوانني والتنظيمات واملعايري املعمول هبا ومتابعة تطبيقها ،مع ضرورة إشراك العاملني وممثليهم يف
هذه العملية؛
 .3نشر ثقافة الصحة والسالمة املهنية يف أوساط املسؤولني والعاملني باملؤسسة حمل الدراسة ،من خالل
الربامج التدريبية والندوات والحماضرات واملؤمترات والربامج اإلذاعية واإلعالنات مواقع األنتن  ،وتشجيعهم
على املشاركة يف هذه النشاطات هبدف تسهيل تطبيق متطلبات الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل،
وتوعيتهم حول الطرق الصحية والسليمة للعمل ،وتعريفهم بأمهية استخدام وسائل الوقاية الشخصية اليت
جتنبهم اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية؛
 .2اعتماد نظام جلمع البيانات حول مؤشرات الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة ،لتوفري معلومات
وإحصاءات دقيقة حول عدد اإلصابات باألمراض واحلوادث املهنية هبا وأنواعها وأسباهبا ،واستعمال هذه
املعلومات يف عملية التخطيط ووضع السياسات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛
 .1ضرورة إنشاء جلان متخصصة يف تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة ،مع حتديد مهام
ومسؤوليات أعضاء كل جلنة ،كون هذا النوع من التدقيق ميثل أسلوب هام يف التعرف على املخاطر املهنية
اليت ميكن أن يتعرض يها العاملون هبا ،وتقييم هذه املخاطر والوقوف على األسباب احلقيقية يها ،واقتاح
احللول املمكنة لتفادي تكرار وقوعها والوقاية منها مبنعها أو تقليلها إىل أدىن حد ممكن ،مبا ميكن اإلدارة من
اختاذ القرارات الالزمة لتوفري بياة عمل صحية وآمنة ،مما يتعكس إجيابا على أداء العاملني بصفة عامة واألطباء
واملمرضني بصفة خاصة ،كوهنم يف اتصال مباشر مع املرضى وأكثر عرضة للمخاطر املهنية؛
 .0ينبغي أن يتوفر املكلف مبهمة تدقيق الصحة والسالمة املهنية على شهادة يف النشاط اخلاضع للتدقيق
ويكون لديه القدرة واملعرفة الفنية املطلوبة ،نظرا خلصوصية نشاطات املؤسسات االستشفائية اليت تتطلب
كفاءات متخصصة يف اجملال املدقق ،وملا لذلك من أثر على جودة التدقيق وحتقيق األهداف املرجوة منه،
ويعطي الثقة الكافية للمستفيدين من التقرير النهائي للمدقق؛
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 .6حتسني املستوى املهين للمدققني ،من خالل براجة املؤسسة حمل الدراسة لدورات تدريبية حول آلية عمل
التدقيق وطبيعته واستخداماته وتقنياته ،باالستعانة باخلربات اخلارجية من ذوي االختصاص واالستفادة من
النتائج اليت وصل إليها املؤسسات االستشفائية األخرى يف اجال تنمية وتطوير مؤهالت املدققني ،وهتياة
املناخ املناسب لتطبيقها يف ضوء البياة الداخلية؛
 .7القيام بعمليات حتسيس وتوعية للعاملني حول عملية تدقيق الصحة والسالمة املهنية ،وأن هذا األخري ال
يهدف إىل الردع والعقاب وإمنا يهدف إىل التوجيه وتصحيح االحنرافات وحتسني األداء؛
 .0استخدام املؤسسة حمل الدراسة نظام حديث إلدارة أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ،وإدراج تدقيق
الصحة والسالمة املهنية كأحد عناصر هذا النظام ،من أجل حتسني جوانب أدائهم الكمية والسلوكية؛
 .9ضرورة إشراك األسالك الطبية وشبه الطبية يف وضع السياسات واألهداف املتعلقة بإدارة األداء ،من أجل
تعزيز مبدأ املشاركة وحتفيزهم على تقدمي أداء أفضل؛
 .18ضرورة وجود نظام تغذية عكسية يتبع عملية تقييم األداء ،حبيث ميكن لألطباء واملمرضني التعرف على
نتائج تقييمهم وحتديد مواطن القوة يف أدائهم والعمل على تعزيزها والتعرف على نقاط الضعف اليت ميكنهم
التحكم فيها من أجل تصحيحها؛
 .11تصميم املؤسسة حمل الدراسة لربامج تكوين موجهة لألطباء واملمرضني حول كيفية التواصل مع املرضى
واإلصغاء ملشاكلهم واستفساراهتم ،هبدف رفع مستوى جودة اخلدمات الصحية املقدمة؛
 .13تشجيع األطباء واملمرضني على النشاط العلمي والبحثي ،من خالل إقامة املؤمترات والندوات وورش
العمل واملراكز البحثية واألقسام العلمية ،واالستفادة من اخلربات الحملية والدولية ،وتوعيتهم بأمهية هذه
النشاطات.
ثالثا .افاق البحث

كتكملة يهذا البحث ميكن اقتاح بعض املواضيع اليت من املمكن أن تكون إشكاليات حبث يف املستقبل:
دراسة مقارنة بني املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ومؤسسات استشفائية يف بلدان مثل ،تونس أو املغربيف اجال تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛
 دراسة حول تطبيق متطلبات مواصفة ايزو  10881يف املؤسسات اجلزائرية ،وأثره على حتسني جودة اخلدمةالصحية.
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أوال .الكتب
 .1أمحد بن حممد عطيف ،األخطار اإلشعاعية يف املستشفيات ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،السعودية.8002 ،
 .8أمحد حلمي مجعة ،املدخل احلديث لتدقيق احلسابات ،الطبعة األوىل ،صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.8000 ،
 .3أمحد حلمي مجعة ،املدخل إىل التدقيق والتأكيد ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.8002 ،
 .4إيهاب نظمي إبراهيم ،التدقيق القائم على خماطر األعمال :حداثة وتطور ،الطبعة األوىل ،مكتبة
اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.8002 ،
 .5مجال منجل ،الوقاية املهنية ،الطبعة األوىل ،مركز الكتاب األكادميي ،عمان ،األردن.8012 ،
 .6حسني حرمي ،إدارة املوارد البشرية ،الطبعة  ،1دار احلامد للنشر والتوزيع ،األردن.8013 ،
 .2حسني حرمي ،السلوك التنظيمي ،سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال ،الطبعة الثالثة ،دار
احلامد للنشر والتوزيع ،عمان األردن.8002 ،
 .2محزة العلوان ،محزة دراركة ،إدارة املوارد البشرية يف املنشآت السياحية والفندقية ،الطبعة األوىل ،دار
االعصار العلمي للنشر والتوزيع ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردن.8016 ،
 .2خالد راغب اخلطيب ،التدقيق على االستثمار يف الشركات متعددة اجلنسيات يف ضوء معايري التدقيق
الدولية ،دار البداية ،عمان ،األردن.8002 ،
 .10سامح عامر ،إدارة األداء ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.8011 ،
 .11سامح عبد الباقي ،إدارة املوارد البشرية يف اجملال السياحي :دراسة حالة على شركات السياحة ،دار
الكتب القانونية ،دار شتات للنشر والربجميات ،مصر.8011 ،
 .18عبد احملسن نعساين ،إدارة األداء الوظيفي ،مدخل لتحسني الفاعلية التنظيمية ،دار جامعة امللك
سعود للنشر ،السعودية.8012 ،
 .13عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شحاتة ،معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين ،دار التعليم
اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر.8013 ،
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 .14عرابة احلاج بن حممود ،أثر ازدواجية السلطة على أداء العاملني يف املستشفيات -دراسة مقارنة،-
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.8015 ،
 .15فتيحة بوحرود ،عمر بن سديرة ،االجتاهات احلديثة إلدارة اجلودة يف منظمات األعمال ،الطبعة
األوىل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.8080 ،
 .16كرمية على جوهر وآخرون ،التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات ،منشورات املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،مجهورية مصر العربية.8018 ،
 .12حممد أمحد عبد النيب ،إدارة املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،دار النشر زمزم ناشرون وموزعون ،عمان،
األردن.8010 ،
 .12حممد الصرييف ،قياس وتقومي أداء العاملني ،الطبعة األوىل ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية ،مصر.8002 ،
 .12حممد عبده حافظ ،إدارة املوارد البشرية بني الفكر التقليدي واملعاصر ،الطبعة األوىل ،دار الفجر
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.8011 ،
 .80حممد عشماوي ،دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،الشركة العربية املتحدة
للتسويق والتوريدات ،مصر.8014 ،
 .81حممد يزيد صاحلي ،التدقيق االجتماعي ودوره يف حتسني أداء املوارد البشرية ،الطبعة األوىل ،دار كنوز
املعرفة للنشر والتوزيع ،عمان.8016 ،
 .88مريزق حممد عدمان ،مداخل يف اإلدارة الصحية ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.8018 ،
 .83ناجي عواد مسحان ،إدارة املستشفيات ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،األردن.8015 ،
 .84ناصر منصور الروسان وآخرون ،األمن الصناعي والسالمة املهنية ،الطبعة الثانية ،مكتبة اجملتمع العريب
للنشر ،األردن.2009 ،
 .85يوسف حجم الطائي وآخرون ،نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.8002 ،
 .86يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي ،إدارة املوارد البشرية ،قضايا معاصرة يف الفكر اإلداري،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.8015 ،

268

قائمة المراجع
ثانيا .المجالت والدوريات والمؤتمرات
 .82بتول خلف ،ماجد الكعيب ،تقييم نظام ادارة الصحة والسالمة املهنية وفقا للمواصفة (8012
 )ISO 45001:حبث تطبيقي يف شركة بغداد للمشروبات الغازية ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد
 ،85العدد  ،113العراق.8012 ،
 .82بشار السماك وسوزان الرحاوي ،مبادئ اإلنتاج األنظف ودورها يف تعزيز الصحة والسالمة املهنية -
دراسة استطالعية آلراء عينة من املدراء يف الشركة العامة لإلمسنت الشمالية ،-جملة تنمية الرافدين ،اجمللد
 ،32العدد  ،180العراق.8012 ،
 .82ثائر السمان ،إسالم العبيدي ،انعكاسات اهلندسة البشرية يف متطلبات إقامة مواصفة إدارة الصحة
والسالمة املهنية -دراسة استطالعية يف معمل األلبسة الوالدية يف املوصل ،-جملة تنمية الرافدين ،اجمللد
 ،34العدد  ،110جامعة املوصل ،العراق.8018 ،
 .30احلاج عرابة ،نورالدين مزهودة ،التخلص األمثل من املخلفات الطبية اخلطرة كأداة لتحقيق أداء بيئي
فعال ،جممع مداخالت امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات ،الطبعة الثانية،
جامعة ورقلة 22 ،و23نوفمرب.2011
 .31حسني نورالدين عزت ،تطبيق نظام ادارة الصحة والساملة املهنية على وفق املواصفة 2007:18001
 OHSASعلى خمتربات الكلية التقنية  /كركوك ،جملة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،32العدد  ،185العراق،
.8080
 .38رغد يوسف كريو وآخرون ،األساليب املعاصرة يف تقييم أداء العاملني ،دراسة استطالعية يف عدد من
كليات اجلامعة املستنصرية ،أعضاء اهليئة التدريسية ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد ،18
العدد  ،32العراق.8080 ،
 .33سوامل سفيان ،املسؤولية املدنية التقصريية عن نفايات النشاطات العالجية يف التشريع ،جملة دراسات
وأحباث ،اجمللد  ،2العدد  ،85اجلزائر.8016 ،
 .34صباح النجار ،نداء مهدي ،تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على فق املواصفة 12001
 :OHSASدراسة حالة شركة مصايف الوسط يف الدورة ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد ،12
العدد  ،24العراق.8013 ،
 .35صالح الدين الكبيسي ،رعد الكعيب ،تأثري اسرتاتيجية التمكني يف أداء العاملني بتوسيط الثقافة
التنظيمية ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،86العدد  ،180العراق.8080 ،
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 .36عادل حممد عبد اهلل ،حممد مشعل سلطان ،جودة حياة العمل وأثرها يف تقييم أداء العاملني دراسة
مسحية يف كلية احلدباء اجلامعة ،جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،16العدد  ،50العراق،
.8080
 .32عامر عبد اللطيف العامري ،أثر إدارة الصحة والسالمة املهنية يف أداء العاملني ،دراسة حتليلية
لقطاعات وزارة الصناعة واملعادن العراقية ،جملة كلية املأمون اجلامعة ،العدد  ،81العراق.8013 ،
 .32عبد الرحيم رحمي ،حنيفة بن ربيع ،تقييم برامج إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املستشفيات اجلزائرية
على وفق املواصفة الدولية  ،OHSAS 18001 :2007دراسة حالة مستشفى نفيسة محود اجلامعي
باجلزائر العاصمة ،جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،العدد  ،14اجلزائر.8012 ،
 .32عبد الستار عوض وآخرون ،أثر إدارة أداء العاملني يف بناء رأس املال الفكري ،دراسة حتليلية آلراء
عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة كركوك ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،84العدد
 ،102العراق.8012 ،
 .40علي املوسوي ،نغم الصائغ ،أسباب حوادث وإصابات العمل يف املنظمات الصناعية العراقية :دراسة
حتليلية يف مصنع نسيج وحياكة واسط ،جملة كلية الكوت اجلامعة للعلوم اإلنسانية ،العدد  ،1اجمللد ،1
العراق.8080 ،
 .41فرست شعبان ،تقييم إجراءات الصحة والسالمة املهنية لعدد من املنظمات الصناعية يف حمافظة
دهوك ،دراسة استطالعية آلراء عينة من أصحاب العمل ،جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية،
اجمللد  ،2العدد  ،1العراق.8012 ،
 .48مثىن الطائي ،عبد األمري علي ،معيار الصحة والسالمة املهنية وانعكاسه على جودة اإلبالغ املايل،
جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،اجمللد  ،38العراق.8012 ،
 .43حممد العدناين ،مدخل مقرتح لتدقيق اجلودة ()ISOكأحد أنواع الفحص ألغراض خاصة ،جملة
العلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،13العدد  ،45العراق.8002 ،
 .44حممد هادي جاسم ،تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية وأثرها يف تدعيم عملية
البحث العلمي املكتبة املركزية يف جامعة بابل منوذجا ،جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،82العدد
 ،3العراق.8012 ،
 .45نرباس املندالوي ،استخدام مناهج البحث العلمي يف الرسائل اجلامعية ،جملة آداب املستنصرية ،اجمللد
 ،40العدد  ،23العراق.8016 ،
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 .46وسيم اهلابيل ،عالء عايش ،تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية يف املختربات
العلمية من وجهة نظر العاملني ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية بغزة ،اجمللد ،80
العدد  ،08غزة.8018 ،
ثالثا .الرسائل العلمية
 .42عمر شريقي ،التنظيم املهين للمراجعة ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،جامعة سطيف.8018 / 8011 ،
 .42قويدر دوباخ ،مدى مسامهة األمن الصناعي يف الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض املهنية،
مذكرة ماجستري يف علم النفس ،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة قسنطينة.8002 ،

رابعا .التقارير
 .42جمموعة البنك الدويل ،اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة بقطاع منشآت الرعاية
الصحية.2007 ،
خامسا .القوانين والتنظيمات
 .50األمر  03-06املؤرخ يف  15جويلية  ،8006املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،
اجلريدة الرمسية العدد  46املؤرخة يف  16جويلية .8006
 .51القانون رقم  02-22املؤرخ يف  86جانفي  ،1222املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل،
اجلريدة الرمسية العدد  40املؤرخة يف  82جانفي .1222
 .58املرسوم التنفيذي رقم  05-21املؤرخ يف  12جانفي  ،1221املتعلق بالقواعد العامة للحماية ليت
تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل ،اجلريدة الرمسية العدد  32امل ـ ــؤرخة يف  83جانفي
.1221
 .53املرسوم التنفيذي رقم  422-03املؤرخ يف  02ديسمرب  ،8003احملدد لكيفيات تسيري نفايات
النشاطات العالجية ،اجلريدة الرمسية العدد  ،22امل ـ ــؤرخة يف  14ديسمرب .8003
 .54املرسوم التنفيذي رقم ،11- 05املؤرخ يف  02جانفي  ،8005احملدد لشروط إنشاء مصلحة الوقاية
الصحية واألمن يف وسط العمل وتنظيمها وسريها وصالحياهتا ،اجلريدة الرمسية العدد  04املؤرخة يف 02
جانفي .8005
 .55املرسوم التنفيذي رقم  182-02املؤرخ يف  03ماي  ،8002املتضمن الـ ـ ـقـ ـ ــان ـ ــون األس ـ ــاسـي اخل ـ ــاص
بـ ـ ــاألسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـ ـب ـ ــاحث االستشفائي اجلامعي ،اجلريدة الرمسية العدد  83املؤرخة يف  04ماي .8002
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 .56املــرســوم الت ـن ـف ـيــذي رقم  323-02املــؤرخ يف  84نـوفـمـبـر  ،2009املتضمن الـ ـقــان ــون األســاسي
اخل ــاص باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني العامني يف ال ـص ـحـة العمومية ،اجلريدة الرمسية العدد
 20امل ـ ــؤرخة يف  82نوفمرب .8002
 .52املرسوم التنفيذي رقم  324-02املــؤرخ يف  84نـوفـمـبـر  ،2009املتضمن الـ ـقــان ــون األســاسي اخل ــاص
باملوظفني املـن ـ ـتــمني لسلك املمارسني الطبيني املتخصصني يف الصحة العمومية ،اجلريدة الرمسية العدد 20
املؤرخة يف  82نوفمرب .8002
 .52املرسوم التنفيذي رقم  188-11امل ـ ــؤرخ يف  80مـ ــارس  ،2011املتضمن ال ـ ـق ــان ــون األسـ ــاسي اخل ــاص
باملوظفات املنتميات لسلك القابالت يف الصحة العمومي العمومية ،اجلريدة الرمسية العدد  12امل ـ ــؤرخة يف
 80مـ ــارس .2011
 .52املرسوم التنـفيذي رقم  158-11املؤرخ يف  03أفريل  ،8011املت ـ ـضـ ــمن الـ ـق ــان ــون األســاسـي اخلــاص
باملوظفني املنتمني لألسالك البيولوجيني يف الصحة العمومية ،اجلريدة الرمسية العدد  81امل ـ ــؤرخة يف 03
أفريل .2011
 .60املرسوم التنفيذي رقم  835-11املؤرخ يف  03جويلية  ،2011املتـضمن الـقانون األس ــاســي اخلـ ــاص
باملوظفني املنتمني ألسالك األعـوان الطبيني فـي التـخـدير واإلنعـاش لـلصحة العمومية ،اجلريدة الرمسية العدد
 32امل ـ ــؤرخة يف  06جويلية .2011
 .61املرسوم التنفيذي رقم  836-11املؤرخ يف  03جويلية  ،2011املتضمن الـقانون األساسي للمقيم يف
العلوم الطبية ،اجلريدة الرمسية العدد  32امل ـ ــؤرخة يف  06جويلية .2011
سادسا .المواقع االلكترونية
62. https://alolabor.org/3028/ visité le 15/09/2020.
63. https://alolabor.org/aboutalo/ consulté le 15/09/2020.
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فهرس المالحق

المالحق
الملحق رقم ( :)10االستبيان
جامعة فرحات عباس سطيف 1االستبيان
جامعة فرحات عباس سطيف1
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
استبيان حول دور تدقيق الصحة والسالمة المهنية في تحسين أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
بالمركز االستشفائي الجامعي بسطيف
أضع بني أيديكم هذه االستمارة اليت هتدف إىل التعرف على دور تدقيق الصحة والسالمة المهنية في تحسين
أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمركز االستشفائي الجامعي بسطيف ،مع العلم أن هذه املعلومات لن يتم
استخدامها إال يف أغراض البحث العلمي.
وحرصا على تقدمي كل ما هو مفيد لتطوير هذه املؤسسة اهلامة يف اجملتمع ،لذا فإننا كلنا ثقة يف تعاونكم ،وتقدمي
اإلجابات خدمة للبحث العلمي.
مالحظة :يرجى وضع عالمة × يف املكان املناسب أمام كل إجابة وشكرا.
أوال :البيانات الشخصية
الجنس :ذكر
العمر:

أنثى

أقل من  03سنة

من  03إىل 03سنة

من  03إىل  03سنة

أكثر من  03سنة

األقدمية :أقل من  0سنوات

من  0إىل  13سنة
أكثر من  10سنة

من  11إىل  10سنة

المستوى التعليمي :أقل من ثانوي
الوظيفة:

طبيب

ثانوي
ممرض
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جامعي

المالحق
ثانيا :محاور الدراسة
المحور األول :تدقيق الصحة والسالمة المهنية
فيما يلي جمموعة من الفقرات اليت تبني مدى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملركز االستشفائي اجلامعي.

غير موافق بشدة

األمراض البدنية املهنية
 .0يتم التأكد من مالءمة الوظائف لقدراتكم البدنية.

تدقيق الصحة البدنية المهنية

 .0حيرص املستشفى على تدقيق السجالت اخلاصة بالفحوصات
الطبية اليت ختضعون هلا.
 .6يتم إجراء عملية تدقيق ملدى توفري املستشفى لوسائل الوقاية
الشخصية.
 .7يتم التحقق من مدى التزامكم بارتداء معدات احلماية من
األمراض املهنية.
 .8حيرص املستشفى على مراقبة توفر شروط النظافة.
 .3هناك رقابة على مدى قيام املستشفى بعملية التلقيح ضد
األمراض املهنية.
.13يقوم املستشفى بتدقيق شروط إدارة النفايات الطبية .

تدقيق الصحة النفسية المهنية

.11حيرص املستشفى على تقييم مستوى اإلشراف.
 .12يتم مراجعة الضغوط النامجة عن أوقات العمل.
 .10يتم فحص إحصائيات التعرض للعنف اللفظي.
 .10حيرص املستشفى على فحص صعوبات التواصل لديكم مع
الزمالء.
 .10يتم تقييم مستوى العاملني يف التعامل مع املرضى.
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غير موافق

 .0يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة باحلماية من

محايد

 .2يتم مراقبة عملية تعقيم املعدات الطبية.

موافق

 .1يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باألمراض املهنية مبؤسستكم.

موافق بشدة

الفقرات

المالحق
 .16يتم تدقيق مدى توفر الربامج املخصصة لالهتمام باجلانب
النفسي لكم.
 .17يقوم املدقق بفحص الشكاوى اليت تقدموهنا حول ظروف
العمل.
 .18يتم التأكد من استعدادكم ملساعدة اآلخرين

تدقيق الصحة االجتماعية المهنية

 .13يتم تقييم تأثري احلياة األسرية على أدائكم لعملكم.
 .23يتم تقييم تأثري ثقافة اجملتمع على أدائكم لعملكم.
 .21يتم تقييم مشاركتكم يف األنشطة االجتماعية.
 .22يتم فحص قدرتكم على التكيف مع الظروف االجتماعية يف
املستشفى.
 .20يتم التحقق من توفري املستشفى للرعاية االجتماعية الالزمة
لكم.
 ..20حيرص املستشفى على حتديد العوامل اليت ميكن أن تسبب
حوادث مهنية.
 .20يتوفر املستشفى على إدارة متخصصة يف إدارة األمن.
 .26يتم تقييم ظروف العمل املادية.
 .27هناك مراقبة لإلجراءات األمنية املتوفرة حلمايتكم.

تدقيق السالمة المهنية

 .28يتم التحقق من التزامكم بالتعليمات املتعلقة بالوقاية من
احلوادث املهنية.
 .23يتم مراقبة األجهزة الطبية بصفة دورية.
 .03يقوم املستشفى بعمليات تفتيش للوقوف على مدى التزامكم
باستعمال وسائل الوقاية من احلوادث املهنية.
 .01يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باحلوادث املهنية.
 .02تركز التحقيقات على حتديد األسباب اجلذرية لكل حادث
مهين.
 .00يقوم املستشفى بتدقيق برامج التدريب املتعلقة باحلماية من
حوادث العمل.
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المالحق
المحور الثاني :أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

فيما يلي جمموعة من الفقرات اليت تبني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي.

غير موافق بشدة

والبحثي

النشاط العلمي

 .36أساهم يف البحث العلمي مبؤسسيت.
 .37مشاركيت يف التدريبات املتعلقة بعملي تساهم يف حتسني أدائي.
 .38أتعامل مع املرضى بكل لطف.

االتصال

 .39عالقيت باملشرفني على العمل جيدة.
 .40أتواصل باستمرار مع زمالئي بالعمل لتبادل املعلومات املتعلقة
بالعمل.
 .41أشارك غالبا يف اختاذ القرارات اليت ختص عملي.

األخالقيات المهنية

 .42احرص على احرتام السر املهين يف عملي.
 .43أمارس عملي بنزاهة.
 .44أتعامل بشفافية مع اآلخرين.
 .45أمنح الوقت الكايف لتقدمي الرعاية الصحية للمريض.
 .46أرى بأن قدرايت املهنية تتوافق مع املهام اليت أقوم هبا.

القدرات المهنية

 .47استخدم كل مهاريت ألداء عملي.
 .48لدي القدرة على التحكم يف مشاكل عملي.
 .49تساعدين خربيت املهنية يف تقدميي ألداء أفضل.
 .50ميكنين التكيف بسهولة مع املهام اجلديدة.
 .51ألتزم بتنفيذ كافة املهام املطلوبة مين.

االنضباط

 .52ألتزم باملواعيد اليت أحددها للمرضى.
 .53ألتزم بأوقات العمل مبؤسستنا.
 .54أحرتم القواعد املنظمة لعمل املستشفى.
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غير موافق

 .00أطبق معاريف الطبية احلديثة يف عملي.

محايد

 .00أعمل على حتديث معاريف حول الرعاية الصحية باستمرار.

موافق

األبعاد

موافق بشدة

الفقرات

المالحق
الملحق رقم ( :)10قائمة األساتذة المحكمين
الجامعة

إسم األستاذ
10

األستاذ :سكاك مراد

جامعة فرحات عباس سطيف 1

10

األستاذة :رقام ليندة

جامعة

فرحات عباس سطيف 1

10

األستاذة :بن زيادي أمساء

جامعة فرحات عباس سطيف 1

10

األستاذة :ونوعي فتيحة

جامعة فرحات عباس سطيف 1

05

األستاذة :بوحرود فتيحة

جامعة فرحات عباس سطيف 1

16

األستاذ :يعلى فاروق

10

األستاذ :لعلى بوكميش

جامعة

ملني دباغني سطيف 2

جامعة أدرار
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02
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03
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03

املطلب الثاين :االفتفاييا والتشريعا اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية

10
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16
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29
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92
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13
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55
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55

املطلب الثاين :مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة
املطلب الثالث :مواصفة

املهنية OHSAS 30883

نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ISO 45001

55
52

املطلب الرابع :مراحل احلصول على شهادة ايزو 15883
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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه
 من خالل دراسة ميدانية مت إجراؤها على مستوى املركز االستشفائي اجلامعي،الطبية باملؤسسات االستشفائية اجلزائرية
 فقرة45  ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية مت تصميم استبيان حيتوي على.لوالية سطيف
 ممرض من اجملتمع904 طبيب و45  وتوزيعها على عينة عشوائية طبقية تتكون من،كأداة جلمع البيانات األولية
 ويف ضوء ذلك مت مجع وحتليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية،املبحوث
، النسب املئوية، التكرارات، الذي اعتمد فيه على جمموعة من االختبارات اإلحصائية كاملتوسط احلسايب،)SPSS(
. االحندار البسيط واملتعدد،االحنراف املعياري

وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية
 الوظيفة للمبحوثني باملركز، املستوى التعليمي، اخلرية، السن، اجلنس،باختالف جمموعة من العوامل الشخصية املتمثلة يف
 كما كشفت الدراسة أيضا أن لتدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده،االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد النور سطيف
) تدقيق السالمة املهنية، تدقيق الصحة االجتماعية املهنية، تدقيق الصحة النفسية املهنية،( تدقيق الصحة البدنية املهنية
. وذلك من وجهة نظر املبحوثني،دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة
 أداء، أداء األسالك الطبية، املؤسسات االستشفائية اجلزائرية، التدقيق، الصحة والسالمة املهنية:الكلمات المفتاحية
.األسالك شبه الطبية
Abstract :
The present study aims to identify the role of occupational health and safety auditing
to improve the medical and paramedical performance in Algerian hospital institutions,
through a field study conducted at the Teaching Hospital Centre of Setif County. In order
to meet the objectives of the study and address the problem, a 54-paragraph questionnaire
was designed as a tool for collecting raw data; and distributing it to stratified random
sample consisting of 94 physicians and 109 nurses from the study community. In light of
this, data were collected and analysed; hypotheses were tested using the Statistical
Package for the Social Sciences program (SPSS), which was based on statistical tests
such as: the arithmetic average, frequencies, percentages, standard deviation and simple
and multiple regression.
This study found that there were no statistical significant differences concerning the
occupational health and safety auditing according to a group of personal factors, which
consist of researchers’ gender, experience, educational level, and occupation in the
Teaching Hospital Centre “Saadna Abdennour”. According to the researchers’ viewpoint,
the study also revealed that the occupational health and safety auditing within its
dimensions (occupational physical health auditing, occupational psychological health
auditing, occupational social health auditing, occupational safety auditing) has a positive
role in improving the medical and paramedical performance in the institution of the
present study.
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