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  تمهيد

أحد  عمل املؤسسات، باعتباره حبيز كبري من االهتمام، ملا له من تأثري على سريحيظى أداء العاملني 
 حتقيق يف إسهاما األكثر من العوامل ويعد مؤسسة واحلفاظ على استمراريتها، أي املتطلبات الرئيسية لنجاح

 مباشرة ال سيما إذا تعلق األمر بقطاع الصحة، والذي له عالقة ،وتعزيز قدرهتا التنافسية يف السوق أهدافها
حيث تسعى  .للمجتمع، وملا ينطوي عليه هذا القطاع من خصوصية العامة األفراد وبالصحة وحياة بصحة

املؤسسات االستشفائية لتقدمي خدمات صحية ذات جودة، وتستخدم موارد بشرية ذات ختصصات مهنية 
هذه املوارد،  وتعترب األسالك الطبية وشبه الطبية من أهميف تقدمي خدماهتا الصحية. وخلفيات علمية متنوعة 

 ،املتعلقة بالصحة تطويرالو  بحثهتمام بأنشطة الاو  وقايةو وعالج  وفحصخالل ما تقدمه من تشخيص  من
سالك . لذا البد من االهتمام هبذه األاملؤسسات االستشفائيةهذه اخلدمات اليت تعترب حمور وأساس وجود 

والعمل على حتسني أدائها، وذلك من خالل عدة أنشطة أمهها تقييم األداء الذي يسمح مبعرفة نقاط القوة 
جمموعة  ويقيم أداء األطباء واملمرضني بناًء على .والعمل على معاجلتهاالنقائص تعزيزها والكشف عن و  فيه

وذلك باتباع جمموعة من املراحل واعتماد طرق تقييم تتالءم مع األهداف املرجوة من املعايري احملددة مسبقا، 
 منه. 

، من بيةاألسالك الطبية وشبه الط أداءب توفري جمموعة من العوامل لالرتقاءباإلضافة إىل ذلك البد من 
ؤسسات باعتبار امل ،توفري ظروف عمل مالئمة حلمايتهم من األمراض واحلوادث املهنيةهذه العوامل  بني

االستشفائية  املؤسسات تعتمداألخرية حدة هذه  من وللتقليل، االستشفائية مكان ينطوي على خماطر عالية
اية، واحلفاظ توفري أعلى مستوى من الوقاية والرعليت تعترب كأولوية لبرامج للصحة والسالمة املهنية، واعلى 
، املواد اخلطرة استخدام املخاطر النفسية وخماطر املخلفات الطبية املختلفة وعند من األطباء واملمرضنيعلى 

ة يك الطبالوكذلك البد عليها من اختاذ إجراءات السالمة للمباين واملعدات واألدوات املستخدمة. وتعترب األس
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

 على سالمتهم يف مكانظروف عمل األطباء واملمرضني ومحاية صحتهم واحلفاظ  حتسني وهبدف     
لوقوف ل الصحة والسالمة املهنية العمل تعتمد املؤسسات االستشفائية على عدة أدوات، من أمهها تدقيق

يف حتديد نقاط القوة  مهما تلعب هذه األداة دورا على مستوى تنفيذ برامج الصحة والسالمة املهنية، حيث
لوقاية من وتقدمي التوصيات الالزمة لأسباهبا لى الوقوف عو  هذه الربامجيف الضعف التعرف على نقاط و 
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المة كما يساهم تدقيق الصحة والس .يف الوقت املناسب الالزمةمن خالل اختاذ التدابري  ،املهنية املخاطر
  قراراهتا. اختاذ على اإلدارة تساعد الصادقة واملوثوقة اليت املعلومات توفري يف املهنية

 بحثإشكالية الأوال. 

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 

ديديها ملهنية وحتعلى مستوى أدائهم يف مكان العمل، لذا أصبح من الضروري الوقوف على هذه املخاطر ا
 اليت تساعدلوسائل امن بني تدقيق الصحة والسالمة املهنية  ويعترب .وتقييمها وتقدمي احللول املناسبة هلا

 ذيالصحة والسالمة ال نظاموالتأكد من أن على إدارة هذه املخاطر بشكل أفضل،  املؤسسة االستشفائية
فاقيات الدولية اليت تتضمنها االت وسالمة العاملني،حلماية صحة  ليب املتطلبات املتعارف عليهاي تبناهت

 .ختصاصهاكل حسب ا  اهليئات الدولية واحمللية وتسهر على تنفيذها جمموعة منوالتشريعات احمللية، 

مهية على مدى إدراك املؤسسات االستشفائية اجلزائرية أل وعلى هذا األساس، يسلط هذا البحث الضوء
من ه الطبية، خاصة األسالك الطبية وشب ،وتوظيفه يف حتسني أداء العاملني املهنيةتدقيق الصحة والسالمة 

رئيسي ، وقد متت صياغة اإلشكالية يف السؤال الاملركز االستشفائي اجلامعي لوالية سطيف خالل دراسة حالة
 التايل:

المركز ة بة في تحسين أداء األسالك الطبية وشبه الطبيما دور تدقيق الصحة والسالمة المهني
 االستشفائي الجامعي بسطيف؟

 الية:الت الفرعية ة إىل األسئلةوتتفرع هذه اإلشكالي
 لتدقيق الصحة والسالمة املهنية؟ املركز االستشفائي اجلامعي سطيفتطبيق مستوى ما  -
 ؟اسةيف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدر  املهنية ما دور تدقيق الصحة البدنية -
 ؟راسةيف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الد املهنية ما دور تدقيق الصحة النفسية -
 ؟الدراسة ليف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حماملهنية  ما دور تدقيق الصحة االجتماعية -
 ؟املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسةما دور تدقيق السالمة  -
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 فرضياتثانيا. ال
 الفرضية الرئيسية التالية: مت اعتماد بحثلإلجابة على إشكالية ال

ي الجامعي بالمركز االستشفائلتدقيق الصحة والسالمة المهنية دور إيجابي في تحسين أداء العاملين 
 .سطيف

 وتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
االستشفائي  الصحة والسالمة املهنية باملركزتدقيق يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق  -

ليمي، التعاجلامعي سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية )السن، اجلنس، اخلربة، املستوى 
 الوظيفة(؛

 ل الدراسة؛دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حم املهنية لتدقيق الصحة البدنية -
 ل الدراسة؛دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حم املهنية لتدقيق الصحة النفسية-
ة حمل دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسملهنية ا لتدقيق الصحة االجتماعية -

 الدراسة؛
 لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة. -

 بحثالأهداف ثالثا. 

 من األهداف من أمهها ما يلي: جمموعةإىل حتقيق  البحثسعى ي
 املهنية؛ السالمةتقييم مدى التزام املركز االستشفائي اجلامعي سطيف بتطبيق تدقيق الصحة و  -
 باملؤسسة حمل الدراسة؛ أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةحماولة تسليط الضوء على مستوى  -
 كمكن أن يتعرض اليتإبراز أمهية استخدام تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف التقليل من األمراض واحلوادث  -

 ؛ن يف مكان العملو هلا العامل
أحد األدوات وأمهيته ك ،الدراسة حملؤسسة طبيعة ودور تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملالتعرف على  -

 ؛يف حتسني أداء العاملني هبااملعتمدة 
جمال  يف القصور جوانب تشخيص خالل ، منؤسسة حمل الدراسةبامل باخلدمات لالرتقاء مقرتحات تقدمي -

 الطبية وشبه الطبية. هاأسالكاألداء الذي تقدمه 
 بحثالأهمية رابعا. 

حة والسالمة تدقيق الصبراز دور إالذي يركز على  املتناولمن طبيعة املوضوع  ا البحثهذتنبع أمهية 
من خالل تقدمي  ،حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يف املؤسسات االستشفائية اجلزائريةيف  املهنية

لطبية أداء األسالك الطبية وشبه امن جهة، و  تدقيق الصحة والسالمة املهنيةخمتلف املعلومات الالزمة حول 
  .حسب إطالع الباحثة من جهة أخرى، خاصة يف ظل حمدودية األحباث يف هذا املوضوع
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الك الطبية ء كفؤ وفعال لألسأداحياول هذا البحث الربط بني مفهومني أساسني وحماولة الوصول إىل  كما
 ميدانيةسة ، وهذا عن طريق دراملهنيةاتدقيق الصحة والسالمة من خالل االعتماد على ممارسات  ،وشبه الطبية

ة حماولة توعيو  املتمثلة يف املركز االستشفائي اجلامعي سطيف، اجلزائرية، االستشفائيةملؤسسات اأهم بإحدى 
تصبح واليت  خلطورة،اعالية  مهنية متعددة خماطرملواجهة تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأمهية  القائمني عليها

 أمام أسالكها الطبية وشبه الطبية أثناء أدائهم ملهامهم. حيث يساعد تطبيق هذا يف الكثري من األحيان عائقا
ناسبة للوقاية منها أو احللول امل حتديد املخاطر املهنية اليت يواجهوهنا وتقييمها واقرتاحالنوع من التدقيق يف 

 .عالجها بالكشف عن األسباب احلقيقية هلا
  بحثال المستخدم في منهجخامسا. ال

ة املهنية صف وحتليل دور تدقيق الصحة والسالمبغرض و التحليلي على املنهج الوصفي  البحثاعتمد 
ع هذا املنهج يتناسب م ،اجلامعي بسطيفاملركز االستشفائي ب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

الذي جيمع بني اجلانب النظري حول ما كتب يف املوضوع يف الكتب والتقارير واجملالت  بحوثالنوع من الهذا 
مع البيانات واحلقائق فيه على االستبيان جلمد واجلانب التطبيقي الذي اعت  ، وامللتقيات العلمية ومواقع اإلنرتنت

ماعية باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتالبيانات هذه وحتليل  وتفسري، موضوع البحثحول 
(32.SPSS). 

 السابقة الدراساتسادسا. 

 موضوع يف كتب ما أهم على االطالعب وتسمحللبحث العلمي،  متثل الدراسات السابقة إطارا معرفيا
نها يف تطوير حىت يتسىن له االستفادة مالبحث، حيث توفر للباحث خربات وجتارب الباحثني السابقني 

  :يلي ما البحث مبوضوع عالقة هلا اليت السابقة الدراسات تصوراته حول املوضوع املبحوث. ومن بني
جودة حياة العمل وأثرها "بعنوان  مقال: (0202) دراسة عادل محمد عبد اهلل ومحمد مشعل سلطان -

 ."في تقييم أداء العاملين
مدى تأثريها و  بالعراق ىل التعرف على جودة حياة العمل يف كلية احلدباء اجلامعةدراسة إالهذه  تهدف

 بغرض عتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليليوملعاجلة هذا املوضوع ا ،على تقييم أداء العاملني فيها
كتب والرسائل ري من المجع البيانات املتعلقة باجلانب النظة، وذلك من خالل لظاهرة املدروساوصف وتفسري 

يكرت على االستبيان باستخدام مقياس ل مت االعتماداجلامعية ومواقع األنرتنيت، أما يف اجلانب امليداين 
 253من كون البحث املتجمتمع ، حيث وزع على اخلماسي، مصحوب مبقابلة لشرح الفقرات اليت تضمنها

 لكلية حمل الدراسة. با عامال
 ما يلي: الدراسة إىل توتوصل

 الكلية حمل الدراسة؛بتؤثر جودة حياة العمل بأبعادها على تقييم أداء العاملني  -
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 تطبيق جودة حياة العمل وإدراجه ضمن أولوياهتا؛ لجهد أكرب ىل إلكلية حمل الدراسة اتاج حت -
الكلية تستخدم  رةوجود موافقة بدرجة كبرية من قبل أفراد جمتمع البحث جتاه أهداف تقييم األداء، وأن إدا -

 الكثري من األساليب يف عملية التقييم؛
 العاملني؛ تتسم بالدقة واملوضوعية يف قياس أداءحمل الدراسة داء اليت تستخدمها الكلية األمعايري تقييم  -
 ؛درجة رضا العاملني عن نظام تقييم األداء املتبع كانت جيدة -
 .بدرجة متوسطة ومقبولة الدراسةأبعاد جودة حياة العمل متوفرة يف الكلية  -

دور نظام الصحة والسالمة المهنية في "بعنوان رسالة دكتوراه  :(0202)دراسة مشان عبد الكريم  -
 ".تحسين األداء البشري في المؤسسة الصناعية

لتعرف اأجريت هذه الدراسة على مستوى مخس مؤسسات باملنطقة الصناعية ملدينة سطيف، وهدفت إىل 
 باملؤسسة الصناعية. ملوارد البشريةأداء اصحة والسالمة املهنية يف حتسني نظام العلى دور 

دروسني ، وذلك من أجل وصف املتغريين امليمت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلو     
كل من أفراد   زع علىو  ،تصميم استبيان كأداة جلمع البياناتمت يف اجلانب التطبيقي و يف اجلانب النظري، 

ا  حتليل هذ، ومتحمل الدراسةمصلحة املوارد البشرية ومصلحة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة باملؤسسات 
 .(spss) باالعتماد على برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةاالستبيان 

 وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
يتطابق نظام الصحة والسالمة املهنية الذي تتبناه املؤسسات حمل الدراسة مع متطلبات مواصفة نظام إدارة  -

 ؛20882الصحة والسالمة املهنية 
 مرتفع؛ 20882اليت تتبىن مواصفة  حمل الدراسةمستوى أداء العاملني باملؤسسات   -
 أداء العاملني باملؤسسات الصناعية.لنظام الصحة والسالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني  -
أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة المهنية "بعنوان مقال  :(0202نواس ) دراسة أسامة محمد أبو -

 ".على أداء العاملين
دنية السويدية لشركة األر با هدفت الدراسة إىل التعرف على أبعاد تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية

وفري أنظمة الصحة التزام اإلدارة العليا بتالرضا الوظيفي، واليت مشلت  ،األردنللمنتجات الطبية والتعقيم يف 
على ذه األبعاد ه مدى تأثريالوقوف على و  ،تدريب العاملني، إصابات العمل، البيئة املاديةوالسالمة املهنية، 

 مستوى أداء العاملني.
 استخدامو املنهج الوصفي التحليلي ومنهج البحث امليداين، الباحث يف هذه الدراسة على اعتمد 

 .موظف 288تتكون من وزعت على عينة  البيانات االستبيان كأداة رئيسية جلمع
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 توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، املتمثلة يف:    
 أنظمة السالمة والصحة املهنية يعترب أمر ضروري ومهم؛  تطبيق ن بأن توفري أبعادو أجاب العامل -
مستوى أداء العاملني باملؤسسة حمل الدراسة جاء بدرجة مرتفعة من خالل العالقات اجليدة بني املشرفني  -

 حملافأة املؤسسة باإلضافة إىل مك ،ية املالئمةادتوفري بيئة العمل املبني الزمالء،  اجليدة العالقات ،والعاملني
 ؛ئهملى أداع مما انعكس إجيابا املهنية،للعاملني امللتزمني بتدابري وتعليمات الصحة والسالمة  الدراسة

_ يؤثر تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية على مستوى أداء العاملني بشكل إجيايب والعكس صحيح من 
 وجهة نظر املبحوثني؛

لتزام اأهم أبعاد تطبيق أنظمة الصحة والسالمة املهنية الذي يساهم يف حتسني مستوى أداء العاملني هو  -
اإلدارة العليا بتوفري أنظمة الصحة والسالمة املهنية، كونه البعد الذي يؤثر على تفعيل باقي األبعاد من خالل 

لني من إصابات واختاذ التدابري الالزمة حلماية العام ،توفري العوامل الالزمة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني
وتصميم برامج تدريب العاملني حول كيفية استخدام أساليب العمل اآلمنة والوقاية من املخاطر  ،العمل

 املهنية.
أثر التدريب المبني على الكفايات " بعنوان مقال: (0202)دراسة أنور أحمد العزام ولينا فؤاد مهدي  -

 ."أداء العاملين في المستشفيات الجامعية األردنية في تحسين
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التدريب املبين على الكفايات بأبعادها املتمثلة يف املهارات 

 ،ة األردنيةوأثرها على أداء العاملني يف املستشفيات اجلامعي ،والقدرات املعرفية وتشخيص املواقف واالجتاهات
تكسب ليت ايف األصول البشرية، كونه يزيد من قدرات ومهارات العاملني  التدريب استثمارايعترب  حيث

 بتقدمي خدمات ذات جودة. املستشفى ميزة تنافسية

سة، من خالل الدراالدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة املبحوثة وجمتمع  عتمدتاو 
ن الكتب ومواقع األنرتنت ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع م مجع البيانات

املدروس، واعتماد االستبيان كأداة جلمع البيانات، مث حتليلها للتوصل إىل استنتاجات حول اختبار الفرضيات 
عينة الدراسة  ومشلتمستشفيني جامعيني أردنيني،  منوقد تكون جمتمع الدراسة  .اإلشكاليةواإلجابة على 

 عامل. 388مجيع العاملني اإلداريني يف املستويات العليا والوسطى، والبالغ عددهم 
 وخلص الباحثان إىل النتائج التالية:

املستشفيات اجلامعية ال حتث العاملني على حتقيق أهدافها بشكل كاف، وال حتفزهم بشكل واضح على  -
 ه؛باالستمرارية يف العمل الذي يقومون 
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ال تسعى إىل خاصة فيما يتعلق بالدقة واملوثوقية، و  ،املستشفيات ال تتبىن األبعاد األساسية جلودة اخلدمة -
 التطوير املستمر ألداء العاملني فيها، وال يوجد تطوير يف جودة اخلدمات الصحية اليت يقدمها العاملون؛

ا يف ماتيجيتهات املؤسستني حمل الدراسة واسرت يوجد أثر للتدريب املبين على الكفايات بأبعاده على سياس -
 ؛هبماحتسني أداء العاملني 

 .يف حتسني أداء العاملني يف املستشفيات األردنية دريب املبين على الكفايات إجيابايؤثر الت -
بعنوان دور التدقيق االجتماعي في تحسين أداء إدارة  مقال: (0202)دراسة خيرة زقيب وآخرون  -

 الشرية.الموارد 
هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى ممارسـات التـدقيق االجتمـاعي وأمهية تطبيقه يف املؤسسات  هدفت

من خالل مساعدته هلذه املؤسسات على حتديد النقائص املوجودة يف إدارة املوارد  الدراسة،االقتصادية حمل 
 . اهتحتسـني كفـاءو  البشرية واقرتاح األساليب املناسبة ملعاجلتها

، ةق للحصـول علـى البيانات األولياستخدام أربعـة طـر مت اعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي، و 
يف وثــائق الدراســة واملالحظــة وإجـراء مقابالت مـع مسـؤويل إدارة املـوارد البشـرية واعتماد االســتبيان   املتمثلة

كــأداة رئيسية للبحث حـول مدى احلاجة إىل خدمات التدقيق االجتماعي على مستوى املؤسسات حمل 
يت سبع مؤسسـات اقتصـادية بواليبد البشـرية علـى مسـتوى إدارة املـوار  عامال 64مشلت عينة الدراسة و الدراسة، 

 وزعت عليهم االستبيانات واسرتجعت مجيعها وألغيت منها مخسة.  واجللفة،غرداية 
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

يعترب التدقيق االجتماعي كأداة مهمة تساعد على كشف االختالالت واالحنرافات يف إدارة املوارد البشرية  -
 سـة ككـل وتقدمي التوصيات املناســـبة ملعاجلتها؛ واملؤس

 املتطلبات الضرورية؛و لتطبيق التدقيق االجتماعي البد من توفر جمموعة من اإلجراءات  -
البد للمؤسسات االقتصادية من إعطاء أمهية ملواردها البشرية، كوهنا مصدر للميزة التنافسية يف ظل بيئة  -

 عمل غري مستقرة؛
 حمل الدراسة ال تتوفر على قسم أو مصــلحة للتــدقيق االجتمــاعي؛املؤسسات  -
مـن بـني املؤسسـات حمـل الدراسة يوجد مؤسسة واحدة قامت مبهمة التدقيق االجتمـاعي مــــرة واحــــدة فقط،  -

 دقق داخلي. ممـن طـرف  ومؤسسة أخرى بـدأت مبمارسـته حـديثا
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أثر ضغوط العمل في أداء " بعنوان مقال: (0202)إبراهيم موسىوسام و دراسة شفاء محمد علي  -
 ."العاملين في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

تناولت هذه الدراسة ضغوط العمل الناجتة عن بيئة العمل الداخلية واخلارجية للشركة العامة لصناعة 
العمل، غياب العاملني،  اإلنتاجية، دوران ،وأثرها يف أداء العاملني ويف أبعاده املتمثلة يف ببغداد الزيوت النباتية

 اجلودة، الرضا الوظيفي، االبتكار.
سيطة متكونة عينة عشوائية ب وزع على ،االستبيان جلمع البياناتيف هذه الدراسة على اعتمد الباحثان 

موزعني على من جمتمع الدراسة،  %28، واليت تشكل نسبة من العاملني بالشركة حمل الدراسة افرد 43من 
 يلي: أظهرت النتائج ما spssوبعد معاجلة البيانات باستخدام الربنامج االحصائي  .عدة أقسام فيها

م مبهام باإلضافة إىل إمكانية تكليفه اهتم،ينجز العاملون املهام اليت تدخل ضمن اختصاصهم ومسؤولي -
 ؛أخرى

 ة األسلوب املركزي يف اختاذ القرارات؛تعتمد اإلدار  -
 تؤثر الظروف االجتماعية على أداء العاملني؛ -
ة ؤسسمليوجد تناسق بني األعمال وتوجهات العاملني، وال يوجد تقاطع بتوجيهات الرؤساء للمرؤوسني با -

 حمل الدراسة؛
مبا ينعكس بشكل  ،ؤسسةعلى أداء امل بية والتكنولوجيا احلديثة إجياباتؤثر ضغوط العمل والدورات التدري -

 إجيايب على قدرهتا التنافسية؛
زيادة ضغوط العمل وتباين احلوافز وصعوبة بعض األعمال تؤدى إىل رغبة العاملني باالنتقال ألعمال  -

  .أخرى
أثر إدارة الصحة والسالمة المهنية "بعنوان مقال  :(0202)دراسة عامر عبد اللطيف كاظم العامري  -
  ".أداء العاملين في

تناولت هذه الدراسة مدى تأثري برامج الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء العاملني بشكل خاص 
سات حمل باملؤسوأداء املؤسسة بشكل عام، وحتديد مناطق الضعف يف متغريات الصحة والسالمة املهنية 

افة ات وزارة الصناعة واملعادن العراقية كقطاع ت الدراسةمشلوقد . اوكشفها وحتديد سبل معاجلته الدراسة
 3885الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والكيمياوية واالنشائية واهلندسية، للفرتة املمتدة من  ،املتمثلة يف

 تغريات الصحة والسالمة املهنية يف أداء العاملني منم تحليل أثرل التحليلي املنهج، إذ اعتمد 3828إىل 
االرتباط املتعدد ومعامل التحديد ومعامل االحندار وقيمة "ف" احملسوبة وقيمة "ت" احملسوبة، خالل معامل 

 ،وحتليل التباين ملتغريات الصحة والسالمة املهنية من خالل درجات احلرية وجمموع املربعات ومتوسط املربعات
 لتالية:ة إىل النتائج اوتوصلت الدراس .وحتليل أصغر فرق معنوي ملتغريات الصحة والسالمة املهنية
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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 خالل  -

 وكذلك تكاليف العالج؛ التعويضات اليت تدفعها للعاملني املصابني أو املتوفني،
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؛
ار ة والسالمة املهنية وأثرها يف أداء العاملني، واقتصقلة إدراك ووعي اإلدارة العليا ملدى أمهية برامج الصح -

 وجيهتعلى حتديد املسؤوليات واالشراف على سري العمليات اإلنتاجية و حمل الدراسة دورها يف املؤسسات 
 العاملني يف تطبيق أنظمة املؤسسة؛

ومدى  يةملهنعدم وجود نظام اتصاالت كفء بني مستويات املؤسسة، ومن مث صعوبة حتديد املخاطر ا -
 ون؛لتكرار اإلصابات اليت يتعرض هلا العام

 عدم االهتمام بصحة العاملني البدنية والنفسية واملشكالت اليت تواجههم يف حياهتم اليومية واملهنية. -
 بعنوان مقال :(0202)وآخرون  adir ArifinKدراسة  -

" An audit of occupational safety and health at the workplace: a case study at the 

faculty of social science and humanity, University Kebangsaan, Malaysia". 

ية بكلية العلوم االجتماعية واإلنسان املهنية سعت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى الصحة والسالمة
مناذج التدقيق لكل  اليت مت تصميمها بناًء على ،املراجعةيف قوائم احملددة ا للمعايري بإجراء تدقيق وفق ،مباليزيا

 .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 

ن النقاط والنسب اباإلضافة إىل ذلك استخدم الباحث، نب الفنية للصحة والسالمة املهنية اخلاصة بالكليةاجلوا
 املؤسسة حمل الدراسة.  من أقساماملئوية يف حتليل البيانات اليت مت مجعها من كل قسم 

 تظهر نتائج الدراسة ما يلي:و 
 ل الدراسة؛متطلبات الصحة والسالمة املهنية متوفرة باملؤسسة حم -
باملؤسسة  ملهنيةا جيب االنتباه إىل العديد من اجلوانب الفنية للصحة والسالمة هأشارت عملية التدقيق إىل أن -

 حمل الدراسة؛ 
 ن أقسامم لصحة والسالمة املهنية يف كل قسملضمان اإلدارة الفعالة واملتكاملة يف دور مهم العليا لإلدارة  -

ن م خاطر املهنية واختاذ التدابري الالزمة حلماية العاملنياملتقييم من خالل  ، وذلكاملؤسسة حمل الدراسة
 .التعرض هلا
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 ضمن الدراسات السابقة البحثتحديد مكانة 

قلة الدراسات  ايف حدود اطالعن ، الحظناهبذا البحثمن خالل حبثنا يف الدراسات السابقة اليت هلا عالقة 
ملتغري أداء األسالك  وكذلك األمر بالنسبة ،ري تدقيق الصحة والسالمة املهنيةالعربية واألجنبية اليت تناولت متغ

ريين على د املتغعالقة أو دور أو تأثري أح عدم وجود أي دراسة تناولتكما الحظنا   ،الطبية وشبه الطبية
كال املتغريين   تناول كونه علمية،للمسامهة يف سد هذه الفجوة وتقدمي إضافة  البحث احلايل اآلخر، لذا جاء

من خالل إبراز دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بإحدى 
اليت تناولت أحد  السابقة الدراسات عن احلالية سةراالد كما ختتلف  .املؤسسات االستشفائية يف اجلزائر

 املركز االستشفائي اجلامعي. يف واملتمثلة، خمتلفة دراسة بيئةيف من حيث تطبيقها املتغريين 
 بحثنموذج السابعا. 

ريين، األول منوذج افرتاضي يتكون من متغمت تبين ألهدافه  وحتقيقا بحثال موضوعاستكماال ملعاجلة 
، الك الطبية وشبه الطبيةأداء األسمستقل كمثل تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده والثاين متغري تابع كمثل 

 والشكل املوايل يوضح منوذج الدراسة:
 : نموذج الدراسة(0) الشكل رقم
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  بحثلحدود اثامنا. 

 :التالية احلدود ضمنه إجناز مت  البحث، يف إطار التحكم هبدف
 طيف.س باملركز االستشفائي اجلامعي األسالك الطبية وشبه الطبيةتتمثل يف  الحدود البشرية: -
اقتصر هذا البحث على دراسة دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء  الموضوعية:الحدود  -

 األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف. 
 طيف.نة حممد عبد النور بسباملركز االستشفائي اجلامعي سعاده الدراسة هذ تجريأ المكانية:الحدود  -
جانفي  22إىل غاية  3838 نوفمرب 82ما بني املمتدة خالل الفرتة الدراسة مت إجناز هذ  الحدود الزمنية: -

3832. 

 البحث هيكلتاسعا. 

نفي الفرضيات، قسمنا  تأكيد أو وكذلك ،إشكاليته على واإلجابة بحثال أهداف حتقيق أجل من
جانب نظري لعرض اخللفية النظرية للموضوع، حيث سيتم التطرق إليه من خالل ثالثة  ،زئنيإىل ج البحث

ر املهنية ملخاطباإلضافة إىل عرض ا ،الصحة والسالمة املهنيةمفاهيم عامة حول األول يتناول  الفصلفصول، 
تناول ي ية، كمااملهنكيفية إدارة الصحة والسالمة   وعرضاليت كمكن أن يتعرض هلا العاملون يف مكان عملهم، 

 أنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية.
على التدقيق  التعرف خالل من وذلك تدقيق الصحة والسالمة املهنية، طرق إىلسيت الثاين الفصل أما

ليتناول يف األخري   ،بصفة عامة، مث اإلشارة إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية وتدقيق الصحة والسالمة املهنية
استخدام تدقيق الصحة والسالمة املهنية كأداة للوقاية من املخاطر املهنية باملؤسسات االستشفائية كيفية 

 بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة. 
 ويف الفصل الثالث سيتم التطرق إىل أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسات االستشفائية، من

باإلضافة  ة،بصفة خاص باملؤسسات االستشفائيةصفة عامة و باملؤسسات بمفهوم أداء العاملني  عرض خالل
 داء األسالك شبه الطبية.أل ليتم التطرق يف األخريإىل تناول أداء األسالك الطبية، 

إلبراز إذا ما كان هناك دور لتدقيق الصحة والسالمة املهنية  امليدانية، للدراسة الرابع الفصل ختصيص ومت
يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسات االستشفائية اجلزائرية أو نفيه، لذا مت اختيار املركز 

 .انا هلذا البحثسطيف ليكون ميداالستشفائي اجلامعي 
 تقدمي جمموعة من يتم ضوئها على واليت ،ا البحثويف األخري سيتم عرض النتائج املتوصل إليها يف هذ

 ت.املقرتحا

 



 المقدمة

 ش
 

 صعوبات البحثعاشرا. 

تغري املتعلقة مب حمدودية يف املراجعيف حدود اطالعنا على الدراسات واملراجع املتعلقة مبوضوع البحث هناك 
صعوبة احلصول  باإلضافة إىل، أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةمتغري املهنية وكذلك تدقيق الصحة والسالمة 

 .كورونا  فريوس على املراجع من املكتبة بسبب التوقف الطويل عن العمل الراجع اىل جائحة
عوبة التواصل مع صبسبب  االستبيان،أثناء توزيع  ةواجهت الباحثة صعوبة يف إجناز الدراسة امليدانيكما 

  ذا السبب.هلوهناك من رفض التعاون  ،العدوى لتخوفهم من انتقال املبحوثني يف ظل جائحة فريوس كورونا
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 لصحة والسالمة المهنيةلاإلطار المفاهيمي  األول:الفصل 

 تمهيد

من أجل حتقيق أهدافها وضمان بقائها يف بيئة أعمال معقدة  ،للمؤسسة هاما يعترب العاملون موردا
تتخذها  ومن بني اإلجراءات اليت جيب أن .أمهية بالغة هلذا املوردلذا البد أن تويل وتشهد تطورات سريعة، 

حتسني ظروف العمل، من خالل اختاذ مجيع التدابري اليت ميكنها القضاء أو التقليل من  ييف هذا اإلطار ه
 تدرجا جيب أن يتمتع العامل أثناء أدائه لعمله بأقصىحيث  .املخاطر املهنية، مبعاجلة العوامل املسببة هلا

ويف هذا اإلطار صدرت العديد من االتفاقيات الدولية ، حق أساسي لهكيعترب   هو مااألمان، و و  الصحة
    والتشريعات الوطنية، اليت تسهر على تطبيقها جمموعة من اهليئات الدولية واحمللية. 

املؤسسات حباجة إىل استثمار املزيد من اجلهود لتحسني صحة العاملني ومن هذا املنطلق أصبحت 
بتعريفهم بطرق العمل السليمة وتوفري بيئة عمل خالية من املخاطر، باإلضافة وسالمتهم يف مكان العمل، 

تتضرر أكثر من ن ميكن أفاملؤسسات اليت ال تتخذ التدابري الكافية  .إىل سعيها للمحافظة على ممتلكاهتا
ا السلبية إىل األسرة هآثار ، وما ينتج عن ذلك من مشاكل صحية بدنية ونفسية للعاملني، ومتتد ملخاطر املهنيةا

 .واجملتمع، وتكلف املؤسسة واالقتصاد الوطين خسائر اقتصادية مهمة
تعترب ، و احلماية العاملني هب مبادئ توجيهيةمعايري و و  فعالةإدارة  املؤسسات علىتعتمد أن ومن املهم 

نظام  حتدد متطلبات كوهنامن بني املعايري املعتمدة لضمان صحة وسالمة العاملني،   45001 ايزومواصفة 
إدارة الصحة والسالمة املهنية، وتقدم إرشادات ملساعدة املؤسسات على منع أو التقليل من األمراض واحلوادث 

 املهنية.
الصحة والسالمة املهنية واالتفاقيات والتشريعات مفهوم  من كل الفصل هذا سيتناولانطالقا مما سبق 

ليت يتعرض ا املنظمة هلا واهليئات الدولية واحمللية اليت تسهر على تطبيقها، باإلضافة إىل عرض املخاطر املهنية
  لوطين،اوأنواعها والعوامل املسببة هلا وآثارها السلبية على العامل واجملتمع واملؤسسة واالقتصاد  هلا العاملون

سيتناول  ويف األخري، فية إدارة الصحة والسالمة املهنية والوقاية من املخاطر املهنيةكيسيتطرق إىل   كما
 .10881و 10881املواصفتني بالرتكيز على  ،واصفات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيةامل
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 المبحث األول: مدخل إلى الصحة والسالمة المهنية

املهنية عدة تطورات وأعطيت له عدة تعاريف، وزاد االهتمام به نظرا  والسالمة الصحةعرف مفهوم 
كبرية من اهليئات الدولية  نالت اهتمامات اليت ألمهيته واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، ويعترب من املواضيع

ن حوادث م واحمللية، من خالل سن مجلة من االتفاقيات الدولية والقوانني والتنظيمات احمللية حلماية العامل
 وأمراض املهنة اليت ميارسها.

 المطلب األول: ماهية الصحة والسالمة المهنية

وصحية  آمنة عمل توفري بيئة املؤسسات على ،معمله مكان يف نيالعامل تواجه اليت املخاطر لتزايد نتيجة
 .بالشكل املطلوب وحتقيق األهداف املرجوة منه مأداء عمله مبا ميكنهم من
 تطور مفهوم الصحة والسالمة المهنية الفرع األول:

أن  ذكرت حيث، العملمكان تشري الدراسات إىل اهتمام احلضارات القدمية بالصحة والسالمة يف 
ني، من بينها سالمة العامل للحفاظ علىمحورايب ملك بابل أصدر يف القرن الثامن عشر قبل امليالد قوانني 

معاقبة املشرفني الذين تسببوا يف احلاق الضرر بالعاملني نتيجة إمهاهلم وفشلهم يف أداء واجباهتم بطريقة 
وضع قدماء املصريني خالل بناء األهرامات قوانني تتعلق بعدد ساعات العمل وفرتات الراحة  كما  .صحيحة

رانيت نتيجة غوا بعض األمراض اليت أصابت العاملني يف حماجر الحددو للعاملني وتوفري وجبات ساخنة هلم، 
  1استنشاقهم الغبار املتطاير ووضعوا وصفا شامال هلا.

املهنية، من بينهم الطبيبني اإليطاليني  األمراض واحلوادثحول بدراسات  طباءبعض األقام امليالد  وبعد
يتعرض هلا كان لألمراض اليت   االلذان قدما وصف، (et Agricola Paracelsu)باراسيلسوس واجريكوال 

( Bernardino Ramazzini)كما كتب برناردينو رامازيين   ،املناجم يف القرن السادس عشر العاملون يف

وشدد على  ،والزراعة والتجارة الصناعة ن يف جمالو عن األمراض املهنية اليت يتعرض هلا العامل (1311-1111)
  2خ املهين للمريض.أمهية االهتمام بالتاري

املتطورة  اآلالتو أدت إىل ظهور املصانع الكبرية مع بداية الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر، واليت و   
أرباب  باحثني عن عمل، مما أدى إىل اعتمادإىل املدن  فراديف ذلك الوقت، نتج عنها توافد عدد كبري من األ

ن معاناة وما صاحب ذلك م ،ظروف العمل اآلمنة عدم توفريالعمل على اليد العاملة الرخيصة، باإلضافة إىل 
فقدان الكثريون حلياهتم بسبب و  املهنية وارتفاع معدل األمراض واحلوادث العاملني من أوضاع مهنية مزرية

 .بتوفري بيئة عمل صحية وآمنة احتجاجهم واملطالبةمما أدى إىل  ،العمل

                                                           
1. International Labour Organization, Occupational Safety and Health Management System, 2016, p09 .
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. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_622420.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_622420.pdf
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ملخاطر أول قانون حلماية العاملني من ا أصدرت ب، حيثبريطانيا أول دولة تستجيب هلذه املطالوكانت 
مت تشكيل هيئة لتفتيش املصانع للتحقق من محاية األطفال العاملني من  1011، ويف عام 1081عام املهنية 

 عن أوضاع العاملني يف منطقة لكية تقريرااهليئة امل نشرت 1018اع النسيج، ويف عام احلوادث املهنية يف قط
صناعة التعدين، ووثقت ارتفاع نسبة احلوادث اخلطرية يف هذا القطاع، وكذلك بيئة العمل اخلطرة وغري اآلمنة، 

، والذي أدى إىل إجبار أصحاب املناجم على حتسني 1011مما مهد الطريق إلصدار قانون املناجم عام 
 من أوروبا والواليات املتحدة يف إصدار قوانني حلماية العاملني من املخاطر املهنية، دولوتلتها 1،العمل ظروف

 مث انتشرت عرب خمتلف دول العامل.
 ،ائية، البيولوجية ...(الفيزيالتشريعية تأخذ بعني االعتبار عوامل اخلطر الكيميائية،  اللوائحبشكل عام، هذه 

 ولكنها أقل مراعاة يف كثري من األحيان ملا يسمى باملخاطر االجتماعية والنفسية.
 إىل أربعة مراحل، وهي: الصحة والسالمة املهنيةاالهتمام بيف اجلزائر ميكن تقسيم تطور و 

 المرحلة األولى: فترة ما قبل االستقالل. 1
 متيزت هذه املرحلة مبا يلي: 

 عدم إعطاء أمهية للقضايا املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية للعاملني اجلزائريني؛ -
 التعويض اجلزائريني من حقوقهم يفالعاملني اعتماد املستعمر لنظام ضمان اجتماعي متييزي، والذي أقصى  -

 عن األمراض واحلوادث املهنية.

 1692إلى  1692 سنة المرحلة الثانية: من. 2
ذلك محاية العاملني  مبا يف ،ستقالل فراغا قانونيا يف خمتلف اجملاالتاليت تلت االشهدت السنوات األوىل 

تمديد املتعلق ب 1631ديسمرب  11املؤرخ يف  101-31 رقم أصدرت الدولة القانون حيث ،من املخاطر املهنية
ىل غاية إهذا القانون بقي ساري املفعول  العمل بالقوانني الفرنسية إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية،

 :1610جويلية  80
 وعرفت هذه املرحلة: 

 نقص فادح يف البنية التحتية الصحية واليد العاملة املؤهلة يف جمال الصحة؛ -
 اإلدارة على اجلوانب املتعلقة باحلماية االجتماعية؛ اقتصار -
 إعادة تنظيم تدرجيي للصحة بشكل عام؛ -
، والذي تضمن بعض املواد اليت 1610أوت  80املؤرخ يف  11-10صدور القانون األساسي العام للعامل  -

 .العمل والعامل هتتم بظروف
                                                           

1. International Labour Organization, Occupational Safety and Health Management System, 2016, p18. 
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 1691إلى  1693 سنة المرحلة الثالثة: من. 3
اعتمدت اجلزائر يف هذه املرحلة نظام للضمان االجتماعي لتعويض العاملني املؤمنني وذوي احلقوق يف 

 81 ، املؤرخ يف11-01رقم  االجتماعية التأمينات وذلك مبوجب قانون ،رضهم ألي مرض أو حادثحالة تع

، 1985 فيفري 13املؤرخ يف  80-00 القانون ،مثل وتنظيمات أخرى قواننيباإلضافة إىل صدور . 1601جوان 
 واألمراض العمل حبوادث املتعلق، 1601جويلية  81املؤرخ يف 13- 83 رقم املتعلق حبماية الصحة، القانون

، احملدد لقواعد محاية العاملني من أخطار اإلشعاعات 1603ماي  27املؤرخ يف  111-03رقم  املهنية، املرسوم
 .األيونية

 إلى يومنا هذا 1699 سنة المرحلة الرابعة: من. 4
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 

مة مام بصحة وسالالدولة تتدخل من خالل إنشاء عدة هيئات رقابية للوقوف على ظروف العمل واالهت
 81-00مبوجب القانون  1600العاملني يف مكان العمل، من أمهها مصلحة طب العمل اليت أنشأت سنة 

 .املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل
 الفرع الثاني: تعريف الصحة والسالمة المهنية

فيما  املهنية، وسيتم تناول والسالمة املهنية الصحةمها،  جزأين من املهنية والسالمة الصحة فهومم يتكون
 يلي تعريف أهم املصطلحات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية.

 يلي: ما من بينهايوجد عدة تعاريف للصحة،  تعريف الصحة: .1
ية البدنية من الناحبشكل كامل يكون فيها الفرد سليم ملنظمة الصحة العاملية، الصحة هي حالة وفقا 
 1.وليس جمرد عدم وجود مرض أو عجز واالجتماعية،والعقلية 

، والذي يبني أن الصحة ال تتعلق باجلانب البدين والعقلي فقط، 1610هذا التعريف مت صياغته سنة  
 ر هذه العواملواعتبا ه،وعمل تهعيشموظروف  اليت يتواجد فيها الفرد ولكن أيضا هلا عالقة بالبيئة االجتماعية

 جزء ال يتجزأ من الصحة العامة.
  2واملعاين املتغرية اليت نعطيها للحياة. العيشعملية التكيف مع متطلبات  كما تعرف الصحة بأهنا

                                                           

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

 
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.  



ـ اإلطار المفاهيمي ــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــ  لصحة والسالمة المهنيةلـــــــــــ

6 
 

يرى الباحث أن تعريف الصحة يعتمد على تصور الفرد يف حد ذاته، كون الصحة ظاهرة ا التعريف يف هذ
 شخصية حمضة.

ع فيها الفرد أن يعمل بشكل جيد جسديا وعقليا واجتماعيا وروحيا، حالة نسبية يستطيالصحة  ربتكما تع
  1البيئة اليت يعيش فيها. يفوالتعبري عن كامل إمكانياته 

الرضا عن شعور الفرد ب ،جمموعة من اجلوانب مثلهذا التعريف أضاف البعد الروحي للصحة، والذي يشمل 
حياته، نظام القيم، الثقة بالنفس، احرتام الذات، اهلدوء مع التوازن العاطفي داخليا واجتاه حميطه اخلارجي، 

 املشاعر اإلجيابية واالستعداد ملساعدة اآلخرين ودعمهم.
 :وهيمكونات للصحة،  ةميكن استنتاج ثالثمن التعاريف السابقة 

ا قادر  اوالبيولوجي للفرد من أي مرض، حيث يكون سليم بدينتعكس خلو اجلانب الالصحة البدنية: . أ
 على االستجابة الوقائية لتقليل احتمالية الضرر.  اوقادر 2،على احلفاظ على توازنه البدين يف ظل الظروف املتغرية

ه، والوقاية من نعلى التغلب على اإلجهاد النفسي والتعايف مالفرد قدرة  تتمثل يفلنفسية: االصحة . ب
  3االضطرابات النفسية الناجتة عن البيئة اليت يتواجد فيها.

إدارة حياته واملشاركة و  وأدواره االجتماعيةبالتزاماته الوفاء  الفرد علىتتمثل يف قدرة الصحة االجتماعية: . ج
 تماعية والبيئيةاالجعلى التكيف مع الظروف الفرد قدرة ، مبعىن يف األنشطة االجتماعية مبا يف ذلك العمل

 . اليت يتواجد فيها
والعقلية لبدنية بل هي متتع الفرد باللياقة ا املرض،ال تعين فقط عدم وجود وبالتايل ميكن القول أن الصحة 

لذا جيب النظر إىل الصحة كجانب متداخل  ،االجتماعية اليومية أدوارهب والقيام وقدرته على التكيف والتأقلم
 مع مجيع جوانب احلياة األخرى املتمثلة يف احلياة اليومية، العمل، احلياة األسرية، العالقات االجتماعية. 

  . تعريف السالمة2
  4الفرد من احلوادث وجتنبه اإلصابة".محاية أهنا "السالمة بتعرف 

 5اجلسدي". األذى من األشخاص السالمة يف "محاية تتمثل العاملية الصحة ملنظمة ووفقا
أنواع  من مجيع متلكاتامل، ومحاية على الفرد عدم وجود خطرو حالة من الراحة والثقة ويقصد بالسالمة 
 6واحلوادث. املخاطر والتهديدات
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3. Machteld Huber et al, How should we define health?, British medical journal, United Kingdom, 2011, p02  
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 .110، ص 1810 ، العراق،118العدد ، 11الشمالية، جملة تنمية الرافدين، اجمللد 
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 حوادث اليت قد تسببها هلم من خالل التعاريف السابقة يقصد بالسالمة محاية األفراد من اإلصابات   
  .أو تقليلها إىل أقل حد ممكن املمتلكات يف اخلسائر ومنع حمتملة،

 . تعريف الصحة المهنية3

 األول اماجتماعه يف العاملية ومنظمة الصحة الدولية العمل ملنظمة املشرتكة املهنية الصحة عرفت جلنة
 مجيع يف العاملني بصحة االرتقاء إىل يهدف الذي الصحة فروع من فرع"الصحة املهنية بأهنا  1608سنة 
والنفسية واالجتماعية، ومنع االحنرافات الصحية الناجتة  البدنية الرفاهية درجات أعلى يف هبا واالحتفاظ املهن

ووقايتهم من كافة املخاطر الصحية املهنية، ووضعهم واالحتفاظ هبم يف بيئة عمل مالئمة  العمل، عن ظروف
  1."والنفسية، وتكييف العمل لكي يتالءم معهمإلمكاناهتم الفسيولوجية 

"تشمل الصحة املهنية اإلجراءات اخلاصة بالطب املهين، النظافة املهنية، علم  ووفقا ملنظمة الصحة العاملية   
  2النفس املهين، السالمة، العالج الطبيعي، بيئة العمل، إعادة التأهيل...".

محاية املوارد البشرية يف مواقع العمل من األمراض، سواء كانت "على أهنا  أيضا وتعرف الصحة املهنية   
  3جسدية أو نفسية، واليت حيتمل اإلصابة هبا".

محايتهم من و  ،للعاملني مالئمة وبالتايل ميكن القول أن الصحة املهنية هي توفري ظروف عمل صحية
 بيئة العمل.هلم تسببها ميكن أن األمراض البدنية والنفسية اليت 

 تعريف السالمة المهنية. 4

يها إزالة اخلطر واليت تنطبق على وضعية مت ف ،احلالة املادية اآلمنة يف موقع العملبالسالمة املهنية يقصد 
  4مستوى مقبول. أو الضرر أو ختفيضه إىل

اية األفراد محمجيع املمارســــــات واألنشــــــطة اليت هتدف إىل "منظمـة العمـل الـدوليـة على أهنـا  هاوعرفـت
  5واملواد واملكائن واملعدات واملباين والبيئة العامة من التعرض للحوادث وظروف العمل غري املالئمة".

التلف  من اإلنتاجمقومات احملافظة على و  ،العاملني من التعرض لإلصابات محايةبأهنا  وتعرف أيضا
  6بيئة عمل آمنة. ريتوفوالضياع نتيجة للحوادث املهنية، باختاذ كل االحتياطات والتدابري الوقائية الالزمة ل

                                                           
 

الصحة والسالمة املهنية لعدد من املنظمات الصناعية يف حمافظة دهوك، دراسة استطالعية آلراء عينة من أصحاب العمل، جملة  . فرست شعبان، تقييم إجراءات1
 .188، ص1810، العراق، 1، العدد 0جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 

 .110، صمرجع سبق ذكرهوسوزان الرحاوي،  . بشار السماك2

، العراق، 11د االقتصادية واالدارية، اجملل جملة الكوت للعلوممعيار الصحة والسالمة املهنية وانعكاسه على جودة اإلبالغ املايل،  الطائي، عبد األمري علي،مثىن . 3
 .81، ص 1816

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. 
خمتربات الكلية التقنية / كركوك، جملة تنمية  على  OHSAS 18001: 2007املهنية على وفق املواصفة المةنورالدين عزت، تطبيق نظام ادارة الصحة والس حسني. 5

 .11، ص 1818العراق، ، 110، العدد 16الرافدين، اجمللد 

 .61، صمرجع سبق ذكرهحجيم الطائي، هاشم فوزي العبادي،  . يوسف6
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روف ظمن خالل ما سبق ميكن تعريف السالمة املهنية على أهنا محاية العاملني من احلوادث املهنية بتوفري 
  ر والتلف.، واحلفاظ على ممتلكات املؤسسة من األضرامالئمةعمل 

كون الصحة املهنية  جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن التمييز بني مصطلحي الصحة املهنية والسالمة املهنية،
مرتبطة خبلو العامل من األمراض املهنية، أما السالمة املهنية فهي تتعلق حبماية العاملني واملمتلكات من 

اليبهما وأن أهدافهما وأساملهنية من املخاطر  العامل مايةإال أن كال املصطلحان يعنيان حب ،احلوادث املهنية
 مرتابطة.

 الصحة والسالمة المهنية. تعريف 5

 ما يلي: من بينهاللصحة والسالمة املهنية، هناك العديد من التعاريف اليت أعطيت 
وسالمة ة تؤثر على صحميكن أن مجيع العوامل والظروف اليت تعرف الصحة والسالمة املهنية على أهنا 

  1العاملني يف مكان العمل.
ن أن تؤثر اليت تنشأ يف مكان العمل، واليت ميك املهنية علم االستباق والتعرف على املخاطر وتعين أيضا

تمع الذي تتواجد احملتمل على اجمل تأثريهاسلبا على صحة العاملني، وتقييم هذه املخاطر ومراقبتها، مع مراعاة 
  2فيه املؤسسة.
د دارة املخاطرة املهنية يف مكان العمل، من حيث حتديأداة إلالتعريف الصحة والسالمة املهنية ك تناول هذا

 هذه املخاطر وتقييمها والتحكم فيها.
 متعددة ختصصات فيه تدخل النطاق واسع على أهنا "مفهوم املهنية والسالمة الصحة اعتبار ما ميكنك
 والعاطفي العقلي الرفاه تكريس يف تصب النفس، وكلها وعلم واالقتصاد والتكنولوجيا والقانون الطب مثل،

 3بأعماله". القيام خالل للعامل والبدين
العاملية مع منظمة العمل الدولية يف تعريف الصــحة والسالمة املهنية على أهنا "ذلك  الصحةوتتفق منظمة 

العلم الذي يهدف إىل احلفاظ على أقصــى درجة ممكنة من ســالمة العاملني البدنية والعقلية، وكذلك حتقيق 
  4العمل". يت تسببها ظروفالرفاه االجتماعي للعاملني يف مجيع املهن، مع منع االحنرافات الصــــــــحية ال

وتعرف أيضا بأهنا محاية العامل من الضرر الذي ميكن أن يلحق به أثناء أدائه لعمله، وذلك هبدف احلد 
 5من احلوادث واألمراض والوفيات يف مكان العمل.

                                                           
1.  International Labour Organization, op.cit, 2016, p18. 
2. 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. 
 .111، صسبق ذكرهمرجع السماك وسوزان الرحاوي،  بشار .3

 .11، ص مرجع سبق ذكره حسني نورالدين عزت،. 4
5. 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. 
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الظروف يشمل جمموعة  السابقة ميكن القول أن مفهوم الصحة والسالمة املهنية اريفمن خالل التع
احلفاظ و  ماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية،مالئمة حلتوفري بيئة عمل ابية اليت تساعد على اإلجي

 التلف.من الضرر و على عناصر اإلنتاج األخرى 

 الفرع الثالث: أهداف الصحة والسالمة المهنية
 ها ماإىل حتقيق جمموعة من األهداف، من بين وآمنة تسعى املؤسسات من خالل توفري بيئة عمل صحية

 يلي:
لعوامل ا، من خالل حتديد هماحلفاظ على أرواحو األمراض واحلوادث املهنية اإلصابة بالعاملني من وقاية   .1

نعها مب لعاملني أثناء أدائهم لعملهم، بغرض اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم فيهال اميكن أن تسبب ضرر  اليت
  1؛أو التقليل منها إىل أدىن مستوى ممكن

معدات ومواد من التلف و  جتهيزاتاحملافظة على العناصر املادية للمؤسسة، واملتمثلة فيما متتلكه من مباين و  .1
  2والضرر الذي ميكن أن تسببه احلوادث املهنية؛

، لوقت الضائع من العملابباشرة املرتبطة جتنب الكثري من التكاليف املباشرة وغري املعلى املؤسسة  تساعد .1
 ،تدريبهمتوظيف عاملني جدد و تكاليف  ،إصالح واستبدال املعدات واألجهزة اليت أتلفها احلادث اليفتك

لعائالهتم من  التعويضات املدفوعة للعاملني أوباإلضافة إىل ختفيض  ،االخنفاض يف كفاءة العمل واإلنتاجية
  ؛بعد وفاهتم

وزيادة  ،عملهم ألداء والصحية لعاملني من خالل تدريبهم على األساليب اآلمنةارفع املستوى الفين لدى  .1
 ؛املهنية الوعي لديهم حول أمهية االلتزام بقواعد وتعليمات الصحة والسالمة

أدائهم اء ثنأ لشعورهم باألمان والراحة حتسني الروح املعنوية لدى العاملني وحتقيق الرضا لديهم نتيجة .0
  3على إنتاجيتهم؛ عماهلم، مما يؤثر إجياباأل
جذب العاملني ذوي الكفاءة واالحتفاظ هبم وختفيض معدالت التغيب ودوران العمل، وإدارة العالقة  .3

 املهنية بني صاحب العمل والعامل بشكل أفضل؛
مما يعزز من  ،لدى اآلخرين ومسعتها وفر املؤسسة على بيئة عمل آمنة يساعدها على حتسني صورهتات .1

 .قدرهتا التنافسية
 
 

                                                           
 .181-188صص ، سبق ذكرهمرجع شعبان،  فرست علي .1

 .10، صمرجع سبق ذكرهنورالدين عزت،  حسني .2
3. 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. 
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 الصحة والسالمة المهنيةتشريعا  الخاصة بتفاييا  وال: االنيالمطلب الثا

اهليئات الدولية واإلقليمية املهتمة حبمايه العاملني من األمراض واحلوادث املهنية جمموعة  بعضأصدرت 
ها اجلزائر كما سنت الدول من بين ،من االتفاقيات والتوصيات اليت تدعو لتوفري ظروف عمل صحية وآمنة

 . خاطر املهنيةمن امل اليت هتدف إىل اختاذ تدابري للحفاظ على العاملنيالقوانني والتنظيمات  العديد من

 الخاصة بالصحة والسالمة المهنية االتفاييا  الدولية الفرع األول:

هذه  أهمومن  ،واإلقليميةالدولية  والتوصيات ختضع الصحة والسالمة املهنية جملموعة من االتفاقيات
 :، ومن أمهها ما يلياالتفاقيات

مان ضهبدف  ،احملددة للمبادئ العامة لتفتيش املصانع، 1611أكتوبر  11املؤرخة يف  18التوصية رقم  .1
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 

 16يف الصادرة  01وأكدت اتفاقية التفتيش رقم  ،المة املهنية واسداء النصح هلم يف هذا الشأنبالصحة والس
، املتعلقة بتنظيم تفتيش العمل ما جاء يف هذه التوصية، كما أعطت االتفاقية األولوية للتفتيش 1611 جوان

 الوقائي وترقية املناهج الوقائية.

، األوىل ختص العاملني 1611ماي  10يف  الصحي، الصادرتني بالتأمني املتعلقتني 10و24  رقم االتفاقيتني. 1
إجبارية تطبيق  الزراعة، واللتان تنصان على والثانية ختص العاملني يف قطاع يف الصناعة والتجارة وخدم املنازل

 ن، وأن كل عامل مؤمن عليه يصبح يف حالة عجز عنو اليت يتعرض هلا العامل نظام التأمني ضد األمراض
العمل بسبب مشاكل صحية بدنية أو نفسية يستحق إعانة نقدية ملدة األسابيع الستة والعشرون األوىل على 

ئات تدفع من طرف هياليت األقل من عجزه عن العمل ابتداًء من اليوم األول الستحقاق دفع اإلعانة، و 
 التأمني الصحي، واليت هي مستقلة عن املكان الذي يعمل فيه العاملون.

 الصناعية، احلوادث يف املؤسسات من اليت تتضمن الوقاية ،1929ماي  18املؤرخة يف  31رقم  االتفاقية .1
سبب يف خسائر على أسرهم وتت بالعاملني فحسب، بل تؤثر أيضا اونفسي هذه احلوادث ال تلحق ضررا بدنيا

مادية كبرية للمؤسسة وللمجتمع ككل. وبناًء على ذلك حسب هذه التوصية البد من التحري عن أسباب 
لعمل وإمنا قد اأن هذه األسباب ال تعود فقط لبيئة  ظروف اليت حدثت فيها، وتشري أيضااحلوادث املهنية وال
 من زيادة الوعي لدى العاملني للوقاية من احلوادث املهنية.يف إصابة نفسه، لذا البد  يكون العامل سببا

واليت  العمل، أماكن العاملني يف صحة حبماية اخلاصة، 1953جوان  81املؤرخة يف  97رقم  التوصية .1
ركزت على ضرورة توفري املؤسسات لبيئة عمل مادية مالئمة واختاذ التدابري الالزمة ملكافحة املخاطر املرتبطة 
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العاملني الذين يقومون بأعمال تنطوي على خماطر لفحوصات طبية أولية  خضوع ما أوصت بأمهيةك،  هبا
 ودورية. 

، واليت العمل مكان املهنية يف الصحة املتعلقة خبدمات، 1606جوان  81الصادرة يف  112 التوصية رقم .0
ة والنفسية، أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنياملهنية وتوفري تعطي احلق للعاملني يف احلماية من املخاطر 

وذلك من خالل هيئة يشرف عليها أطباء تسهر على القيام بالفحوصات الطبية للعاملني واختاذ التدابري 
 الوقائية والعالجية الالزمة يف مكان العمل. 

ة املخاطر املهنية الناجت ، اليت هتدف إىل محاية العاملني من1611جوان  81الصادرة يف  110االتفاقية رقم  .3
عوامل ووضع التعرض هلذه ال مصادرعن تلوث اهلواء والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل، من خالل حتديد 

معايري التعرض وتعيني حدودها ومراجعتها بصورة منتظمة، وتوفري معدات الوقاية الشخصية واختاذ التدابري 
 ،ذه التدابريبعمليات التفتيش للوقوف على مدى التزام املؤسسات بتطبيق هالتقنية الالزمة للوقاية منها، والقيام 

باإلضافة إىل تزويد مجيع األشخاص املعنيني باملخاطر املهنية النامجة عن التلوث والضوضاء واالهتزازات 
 باملعلومات والتوجيهات املناسبة والكافية للوقاية منها.

 املهنية واليت تتضمن تدابري محاية العاملني من املخاطر ،1601 جوان 81الصادرة يف  100رقم تفاقية اال .1
عمل صحية وآمنة. تنطبق هذه االتفاقية على مجيع العاملني يف مجيع فروع النشاط االقتصادي،  ببيئة وتوفري

ن ميكبعد التشاور مع املؤسسات املعنية، و يها وميكن ألي دولة عضو يف منظمة العمل الدولية التصديق عل
كل معينة من النشاط االقتصادي إذا رأت أنه يتولد عنها مشا  جزئيا أو كليا فروعا أن تستثين من تطبيقها

تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية مبا يتماشى مع بيئتها وأوضاعها و  .معينة
 احمللية.

مبوجبها تتعهد كل دولة واليت ، 1600جوان  81املؤرخة يف  131رقم  اتفاقية خدمات الصحة املهنية .0
 فروع يف أقساما للصحة والسالمة املهنية بأن تقيم تدرجييا عليهاعضو يف منظمة العمل الدولية تصادق 

النشاط االقتصادي املعنية بالتطبيق، وينبغي أن تكون الرتتيبات املتخذة هلذا الغرض كافية ومناسبة ملواجهة 
 املخاطر املهنية. 

ملؤرختني يف ا ،ةاإلطار الرتوجيي للصحة والسالمة املهنياملتعلقتني ب 161رقم والتوصية  101رقم  تفاقيةاال .6
 ا مبا يلي: مأهم أهدافهما هو أن تقوم كل دولة صادقت عليهمن  ،1883ماي  11
 ملخاطر املهنيةاوقاية من اللضمان بيئة عمل صحية وآمنة و  ،تطوير سياسة وطنية للصحة والسالمة املهنيةأ. 

 ؛اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون
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املراجعة الدورية للتدابري اليت ميكن اختاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ب. 
 بالصحة والسالمة املهنية؛

، تنفيذها ىختص الصحة والسالمة املهنية، وإنشاء أو تعيني هيئات تشرف علتنظيمات صياغة قوانني و ج. 
 ووضع آليات لضمان تطبيقها؛

 ؛تهاومراقب هاتنفيذيف إشراك العاملني يف صياغة سياسة الصحة والسالمة املهنية و د. 
األمراض واحلوادث يف أماكن العمل، من خالل محالت التوعية للعاملني  تشجيع الثقافة الوقائية منه. 

 وبرامج التدريب والتعلم وتبادل اإلحصاءات.
األمراض اليت ميكن أن يتعرض هلا  قائمة واليت تتضمن ،1881جوان  81الصادرة يف  161 رقم التوصية .18

ضمن إجراءات تت خرباء، كمامن طرف  يتم تنقيحها وحتديثها دوريا هذه القائمة، ميف مكان عمله ونالعامل
 حتديد أسباهبا واختاذ التدابري الالزمة للوقاية منها. و هبا،  واإلخطار املهنية واألمراض احلوادث تسجيل
العربية جمموعة من االتفاقيات  العمل منظمة أصدرت والتوصيات الدولية، االتفاقيات هذه جانب إىل

، املتعلقة مبستويات العمل، واليت نصت فيها املواد 1966سنة ل 81رقم  العربية والتوصيات أمهها، االتفاقية
على ضرورة اختاذ التدابري الالزمة حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية، وإبالغ  03إىل  01من 

السلطات عن حاالت إصابات العمل، وإجراء الكشف الطيب بشكل منتظم للعاملني الذين تنطوي وظائفهم 
لطبية للعاملني ا كما أشارت االتفاقية إىل ضرورة توفري خدمات الرعاية  .على خماطر هتدد صحتهم وسالمتهم

 يف املؤسسات الكبرية.
الدول األعضاء هبا اليت صادقت  1977 الصادرة سنة 81رقم  االتفاقية العربية يف العمل منظمة ودعت

وف هيئات تفتيش للوق نشاءيف تشريعاهتا، وإ املهنية والسالمة على االتفاقية إىل تبين األحكام اخلاصة بالصحة
تطبيق األحكام اليت تنظم عملها يف جمال الصحة والسالمة املهنية. وجاءت على مدى التزام املؤسسات ب

لدعم هذه االتفاقية، حبيث دعت إىل تشكيل أجهزة وجلان تسهر على  1977لسنة   01رقم العربية التوصية
مة ة الالز باإلضافة إىل ضرورة توفري الرعاية الطبي ،توفري ظروف عمل آمنة وصحية للعاملني يف مكان عملهم

 اآلمنةالصحية و للعاملني وتدريبهم على ممارسات العمل 
بشأن بيئة العمل، واليت تلزم الدول العربية اليت صادقت   1981لسنة 11 رقم كما أصدرت االتفاقية

عليها بتوفري العوامل املادية والتنظيمية واالجتماعية الالزمة والظروف الصحية املالئمة للعاملني يف مكان 
أن  تها إىلدعكما ،  وحتديد األعمال املسببة للسرطان واألعمال الشاقة واخلطرة على صحة العاملنيعملهم، 

هذه االتفاقية  ودعمت ،تعهد مهام االشراف على بيئة العمل إىل أجهزة متخصصة يف الصحة والسالمة املهنية
ل العربية إىل تشجيع البحث العلمي العمل، واليت دعت الدو  بيئةاملتعلقة ب1981 لسنة 80العربية رقم  التوصيةب
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، ووضع جداول حتدد احلدود القصوى للمواد الكيمياوية وحدود العوامل الفيزيائية العمل بيئة يف جمال محاية 
 العمل. مكاناملسموح هبا يف 

 

  التشريعا  والتنظيما  الجزائريةالصحة والسالمة المهنية في  الفرع الثاني:

اليت  تنظيماتوال ولكن توجد بعض القوانني ،قانون خاص بالصحة والسالمة املهنيةال يوجد يف اجلزائر 
 مرجع يستند إليه حلماية العامل من خماطر األمراض واحلوادث املهنية اليت ميكن أن يتعرضك  تتضمن مواد تعترب

الدستور اجلزائري ة نياليت تشري للصحة والسالمة املهوالتنظيمات هلا أثناء أدائه لعمله. ومن أهم التشريعات 
حيث  ،حق من احلقوق اليت يتمتع هبا العامل اجلزائريتعترب كالصحة على أن منه  33الذي يقر يف املادة 

بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية  "الرعاية الصحية حق للمواطنني وتتكفل الدولة أنعلى نصت 
 لعالقات العمل العامة بالشروط املتعلق، 1610أفريل  29املؤرخ يف  11-10 رقم األمرتناول و   .ومبكافحتها"

 ،التدابري العامة حلماية صحة العاملني وسالمتهمعلى منه  302 إىل 241 من املواد اخلاص يف القطاع يف
 طرق القانونتو تأمني املراقبة الطبية الوقائية هلم من خالل مصلحة طب العمل. على ضرورة ونصت كذلك 

إىل ضرورة التزام  منه13إىل13 من املواد يف 1610أوت  80املؤرخ يف  11-10 للعامل رقم العام األساسي
املؤسسة بتوفري شروط الصحة والسالمة للعاملني يف مكان العمل، وأن يسهر طب العمل على وقاية العاملني 

ون بالصحة قانكما اهتم هذا ال،  من أي ضرر بدين أو نفسي قد يلحق هبم، ومراقبة ظروف العمل وحتسينها
من التمتع  ماالجتماعية للعاملني من خالل إقراره حبق العاملني يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية ومتكينه

 .النفسيةبالرفاهية البدنية و 
املتضمن األحكام املتعلقة ، 1601جويلية  8 2املؤرخ يف  11-01رقم  االجتماعية التأمينات مث جاء قانون

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 

على  ٪08ه تبلغت نسبإذا يف حالة ما الذي يصيب العامل  عن العمل يوما متتالية، وتأمني العجز 60ملدة 
بلغ إمجايل  م اة من خالل حصول ذوي احلقوق على، والتأمني على الوفمهنية إلصابةتعرضه األقل بسبب 

 س اليوم القانونيف نف امل املتويف يف منصبه. وصدر أيضايقدر باثين عشر مرة  مبلغ آخر أجر شهري للع
جبارية تصريح املؤسسة حبوادث إالذي نص على  املهنية، واألمراض العمل حبوادث املتعلق ،13- 83 رقم

العمل لدى هيئات الضمان االجتماعي، كما نص على الشروط الواجب توفرها يف احلادث أو املرض حىت 
 ،صاباتإلحيصل العامل املؤمن على الرعاية الطبية الالزمة من هذه اهليئات، وكذلك تعويضها له عن هذه ا

 .1663جويلية  83املؤرخ يف  16-63متم وعدل هذا القانون مبوجب األمر رقم وقد 
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منه على  13، والذي ركز يف املادة 1985 فيفري 13يف  80-00رقم وصدر قانون محاية الصحة وترقيتها 
هبدف الوقاية من األمراض املهنية وللحد من حاالت العجز والقضاء على  ،تدابري احلماية يف مكان العمل

على صحة العاملني، حىت يتمكن العامل من تقدمي مستوى أداء أفضل يف مكان  باالعوامل اليت تؤثر سل
 عمله. 

ماي  27املؤرخ يف  111-03صدر املرسوم رقم  يف مكان العمل وللوقاية من خماطر اإلشعاعات األيونية
راقبة والكيفيات اخلاصة مب والشروط ، احملدد لقواعد محاية العاملني من أخطار اإلشعاعات األيونية،1603

مل أن ، وحدود اجلرعة السنوية اليت حيتاستعماهلاكيفية إلشعاعات و املولدة لحيازة املواد املشعة واألجهزة 
سات اليت كما ألزم هذا املرسوم املؤس  ،جلرعاتن ومراقبتها باستخدام األجهزة الفردية لقياس او يتلقاها العامل

 تتعامل مع االشعاعات األيونية بإخضاع العاملني املعرضني هلا لفحوصات طبية.

املتعلق بالوقاية الصحية  ،1600جانفي  13يف  املؤرخ 81-00 رقم أكد املشرع اجلزائري يف القانونو    
على ضرورة توفري املؤسسات لظروف العمل الصحية واآلمنة للعاملني هبا، من خالل واألمن وطب العمل 

شروط النظافة والراحة وتصميم مكان العمل بطريقة تضمن أمن العاملني ومحايتهم من خماطر االهتمام ب
ري يتشغيل املعدات والتجهيزات ومجيع وسائل العمل واستعمال املواد والسلع، وأن تستجيب اآلالت للمعا

ئية كما يلزم هذا القانون املؤسسات على توفري الرعاية الصحية الوقا  .الوطنية والدولية يف جمال الوقاية واألمن
  تدريب حولال وحصوهلم علىوالعالجية للعاملني بواسطة مصلحة طب العمل، ونشر الوعي بني العاملني 

 .ء أدائهم ملهامهمأثنااملخاطر املهنية اليت قد يتعرضون هلا  كيفية الوقاية من
اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية يف بداية  مشلت كما   

أفريل  11املؤرخ يف  11-68سيما من خالل أحكام القانون  العمل، ال تشريعات يف تعديالت التسعينات
أن توفري الوقاية الصحية واألمن واحرتام سالمة  منه 3و 0اعترب يف املادتني  ، املتعلق بعالقات العمل، إذ1668

ساسية هلم يف العاملني البدنية والنفسية واحلفاظ على كرامتهم وتوفري الرعاية الطبية هلم حق من احلقوق األ
 .بإدراج بند الوقاية الصحية واألمن يف وثيقة النظام الداخلي 11م املؤسسة يف املادة مكان العمل، كما يلز 

تخذها املؤسسة  ملزمون باحرتام التعليمات والتدابري اليت تنياملقابل نصت املادة السابعة منه على أن العامليف و 
ة اليت تقوم للتشريع والتنظيم املعمول به، وعليهم تقبل الرقابة الطبي مراض واحلوادث املهنية وفقاللوقاية من األ

 باإلضافة إىل حقهم وواجبهم يف املشاركة يف هبا املؤسسة واخلضوع لفحوصات على مستوى طب العمل،
 أعمال التدريب، من أجل نشر الوعي لديهم للوقاية من املخاطر املهنية. 

املتعلق بالقواعد العامة للحماية اليت  ،1991جانفي19املؤرخ يف 80- 61مث جاء املرسوم التنفيذي رقم    
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 
قاية من احلوادث الو التأكد من توفرها على شروط وط، وصيانة اآلالت و العمل بطريقة حتمي العاملني من السق

حلموالت الثقيلة املرسوم إىل شروط رفع اهذا كما تطرق   .كيفية استخدامها  لىاليت تسببها وتكوين العاملني ع
عتها بطبي طراخ، وكذلك شروط ختزين املواد اليت تشكل احلموالتومحاية العاملني من خماطر االصطدام هبذه 

 املؤرخ 118-61 وصدر بعده املرسوم التنفيذي رقم بوضعها، باإلضافة إىل تناوله تدابري الوقاية من احلرائق. أو
ة الذي يوضح صالحيات طبيب العمل وحتديد قواعد مراقبو املتعلق بتنظيم طب العمل، ، 1661ماي  10 يف

املتعلق بتشكيل ، 1663جوان  80املؤرخ يف  186-63املرسوم التنفيذي رقم . مث جاء أنشطة طب العمل
 .اجمللس الوطين للوقاية الصحية واألمن وطب العمل وتنظيمه وسريه

املؤرخ يف  60-66املرسوم التنفيذي رقم فقد نظمها من املخاطر املتصلة مبادة األمينات وبالنسبة للوقاية 
ا املخاطر املتصلة بالنشاطات اليت يتعرض فيه، والذي جاء ليحدد التدابري الوقائية من 1666أفريل  16

 العاملون للغبار الناجم عن األمينات أو عن املواد اليت حتتوي عليها.
م التنظيم والتعلي، املتعلق بشروط 1881ديسمرب  07 املؤرخ يف 111-81املرسوم التنفيذي رقم كما صدر 

 . 81-00 من القانون رقم 22، تطبيقا للمادة املهنيةواإلعالم وتكوين العاملني يف جمال الوقاية من األخطار 
بالقواعد اخلاصة املطبقة على املتعلق ، 1880جانفى80املؤرخ يف 80-80باإلضافة إىل املرسوم التنفيذي رقم 

صدرت عدة مراسيم  1880جانفي   08ويف ، مكان العملالعناصر أو املواد أو املستحضرات اخلطرة يف 
 الصحية واألمن يف وسط العمل واهليئات املكلفة هبا.حول الوقاية تنفيذية 

، املتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 1883جويلية 10 املؤرخ 81-83األمر رقم ويف 
حق العامل يف احلصول على احلماية وختصيص تعويضات لفائدته عن أي ضرر قد  همن 18تناولت املادة 

 يلحق به. 
ترقية ضرورة على  1810جويلية  81املؤرخ يف  11-10انون الصحة من ق 188إىل  61ونصت املواد من 

وقايتهم من كل و هلا، الراحة البدنية والعقلية واالجتماعية للعاملني يف كل املهن واحلفاظ على أعلى درجة 
ـل مــالئــم ـضرر يلحق بصحتهم جراء ظروف عملهم ومحايتهم من املخاطر املهنية، وتعيينهم يف مــنصب عــم

احلفـــاظ  إىل هتدفهام بتويل مكما أشار هذا القانون إىل واجبات طب العمل . لــقــدراتــهــم البدنية والنفسية
 حتسني ظروف العمل لضمان الصحة والسالمة يفوترقيتهما، على صـــــــحـــة العاملني وقدرهتم على الــعــمــل 

ـظ الصحة ثقافـة حفنشر ـظــيـم لــلــعــمــل يـهــدف إىل تـرقـيـة مـنــاخ اجتماعـي مالئم و العمل، اعــتــمــاد نــظـام تــنـ
 .والسالمة املهنية

عض األمراض خاصة بالوقاية من ب اجلزائرية مل تتناول أحكاما والتنظيماتقوانني جتدر اإلشارة إىل أن ال    
 .األمراض النفسية املهنية، لسرطان املهينامثل، فريوس نقص املناعة املكتسب، 
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 بالصحة والسالمة المهنية مكلفةال الهيئا المطلب الثالث: 

واللوائح ات االتفاقيواحمللية اليت تعمل على تطبيق واحرتام ما جاءت به  توجد العديد من اهليئات الدولية
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، كما يوجد داخل املؤسسات مديريات ومصاحل تعمل على محاية العاملني 

 منة.اآلصحية و العمل المن املخاطر املهنية وتوفري ظروف 
 الصحة والسالمة المهنيةب كلفةلهيئا  الدولية المالفرع األول: ا

 يلي: ماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية بوقامن أهم اهليئات الدولية اليت هتتم 
تعمل هذه املنظمة على تقدمي إرشادات بشأن ما جيب القيام به لاللتزام مبعايري  . منظمة العمل الدولية:1

حلوادث واألمراض تسجيل واإلبالغ عن ا كيفيةاملمارسة املقبولة حلماية العاملني من املخاطر املهنية املختلفة، و 
     1املهنية، وذلك من خالل ما يلي:

، ويف تنفيذهاو  إعداد االتفاقيات والتوصيات الدولية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية والعمل على تعزيزيهاأ. 
إىل  هدفتاليت ، و 1813إىل  1818هذا اإلطار اعتمدت منظمة العمل الدولية خطة عمل للفرتة املمتدة من 

ورقم  1601سنة الصادرة  155، السيما االتفاقيتني رقمهذه االتفاقياتتشجيع الدول على التصديق على 
 وتنفيذها على نطاق واسع، والرتويج لثقافة وقائية وطنية للصحة والسالمة املهنية؛ 1883سنة الصادرة  101

مساعدة ودعم الدول على صياغة قواعد الصحة والسالمة املهنية الوطنية اخلاصة هبا وتعزيزها، وتطوير  .ب
بشكل يليب احتياجاهتا احمللية، والرتكيز على حتسني عملية مجع البيانات الوطنية حول األمراض  هابراجم

  واحلوادث املهنية وحتليلها؛
وتية، وكذلك عروض الشرائح والعروض الصو مقاطع الفيديو  ،الرتوجيية، مثلتوفري جمموعة واسعة من املواد ج. 

موسوعة الصحة والسالمة املهنية اليت توفرها إما عرب اإلنرتنت أو من خالل مراكز  مثل،التوجيهات املتاحة 
 ؛تعاونية يف العديد من الدول

زمة وتزويد األطراف املعنية باملعلومات الالجتميع قاعدة بيانات عاملية حول الصحة والسالمة املهنية،  د.
  الختاذ القرارات املناسبة؛

 منع أو التقليل من احلوادث واألمراض املهنية؛للمساعدة على تعزيز دور املخططات الوقائية  ه.
نية هيقدم مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية دورات تدريبية متنوعة حول الصحة والسالمة امل و.

ملهنية،  تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالصحة والسالمة ا ملساعدهتم علىالعمل والعاملني، صحاب للحكومات وأ
كما يتبىن دورات حول احلوكمة الوطنية للصحة والسالمة املهنية حسب االسرتاتيجية العاملية اليت تعتمدها 

 ال؛ هذا اجملهذه املنظمة يف 

                                                           
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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ئق يف مكان العمل نشرت منظمة العمل الدولية كتيب بعنوان "إدارة خطر احلريق" يف إطار الوقاية من احلرا ز.
 وقائمة مرجعية إلجراءات السالمة من احلرائق؛ 

نشرت املنظمة مواد توجيهية حول القطاعات والعمليات اخلطرة، من بينها مدونتني، واحدة بشأن الصحة  ح.
آلالت، واليت كان اهلدف منها هو محاية العاملني من استخدام ا ختصوالسالمة يف قطاع الزراعة وأخرى 

وادث، من خالل توفري شروط السالمة الالزمة يف اآلالت وضمان أهنا ال تشكل أي خماطر على العاملني احل
ردين جلميع توفري املو أشارت إىل ضرورة و  ،طوال دورة حياهتا، بدًء من التصميم إىل غاية إيقاف التشغيل

ل هذه اآلالت ني لديهم، وتشغيألصحاب العمل لتمكينهم من تنفيذ تدابري وقائية للعامل ةالالزم املعلومات
 ا ملعايري السالمة؛ وفق
على سبيل  ،للتحسيس بأمهية محاية العاملني من املخاطر املهنية تقوم املنظمة بعقد مؤمترات دولية وإقليمية ط.

حتت ( Düsseldorf) حول السالمة الدولية يف دوسلدورف 1811املثال، مؤمتر منظمة العمل الدولية لسنة 
  1"؛-االعرتاف والتعويض والوقاية-عنوان "اجعلها مرئية: األمراض املهنية 

 اليت قدمتها وحسب االحصائيات ،تقوم املنظمة بتقدير التكاليف االقتصادية للحوادث واألمراض املهنيةي. 
من الناتج احمللي  %1 املهنية بنسبةقدرت حصة أيام العمل املفقودة نتيجة األمراض واحلوادث  هذه املنظمة

أشار غاي رايدر املدير العام  1811يف املؤمتر العاملي العشرين للصحة والسالمة املهنية سنة و 2اإلمجايل العاملي.
 1.0 صل إىلتتشري إىل أن التكلفة املباشرة وغري املباشرة لألمراض واحلوادث املهنية  اأن تقديراهت لمنظمة إىلل

  3يف العامل.سنويا تريليون دوالر 
 تعترب منظمة الصحة العاملية كهيئة للتوجيه والتنسيق يف جمال الصحة داخل . منظمة الصحة العالمية:2

واعد واملعايري ووضع الق ،اإلرشادات يف املسائل الصحية العامليةمنظمة األمم املتحدة، وهي مسؤولة عن تقدمي 
 ورصد القضايا الصحية وتقييمها. دولوتوفري الدعم الفين لل

  4أنشطة منظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة والسالمة املهنية ما يلي:ومن أهم 
والعوامل  مراض واحلوادث يف بيئة العملدراسة مجيع حمددات صحة العاملني، مبا يف ذلك خماطر اإلصابة باأل أ.

 احلصول على اخلدمات الصحية؛املؤثرة يف صحتهم وحقهم يف  االجتماعية والفردية
 صحة العاملني وأساليب تنفيذها؛ماية املتعلقة حب السياساتوضع  ب.
 الصحة يف مكان العمل؛ رقيةمحاية وت ج.

                                                           
1 . International Labour Organization, op.cit, p23. 
2 . 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. 

https://www.who.int/health-topics/occupational-health
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 وتسهيل الوصول إليها؛  اخلدمات الصحية يف مكان العملحتسني أداء  د.
 دمج قضايا الصحة املهنية ضمن سياسات التنمية املستدامة.  ه.

  1باإلضافة إىل:
 ؛..الضغوط والضوضاء. ،مثل ظروف العمل غري املالئمةتقدير األعباء العاملية لألمراض النامجة عن  أ.

 لألمراض؛إدراج األمراض املهنية وأسباهبا يف التصنيف اإلحصائي الدويل ب. 
كني مقدمي ألمراض املهنية، ومتالوقاية من االعمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية على تطوير معايري ج. 

 الرعاية الصحية من تشخيص هذه األمراض واإلبالغ عنها.
مليون عامل يعانون من األمراض املهنية،  101إىل  30يوجد من حسب تقدير منظمة الصحة العاملية 

  2من هؤالء يعانون من أمراض مزمنة. %41إىل  %18ومن 
مت  لالحتاد األورويب هي إحدى اهليئات التابعةالمهنية:  والسالمة للصحة األوروبية . الوكالة3

  3وتكلف باملهام التالية:، و بإسبانيا، يقع مقرها ببلبا1994تأسيسها سنة 
 بأعمال استشرافية للمخاطر اجلديدة واملستقبلية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛ القيام أ.

مجع املعلومات حول املخاطر املهنية اجلديدة، من خالل التحقيقات اليت جتريها الوكالة باملؤسسات  ب.
ليت تتناول ا والسالمة املهنية األوروبية ونشر هذه املعلومات لالستفادة منها، وإعداد تقارير يف جمال الصحة

 موضوعات حمددة، هبدف حتديد األولويات يف هذا اجملال؛
ن طريق منصة الواب ع ،التفاعلي للمخاطر املهنية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب اإلنرتنتالتقييم ج. 

(OiRA) ؛ 
 القيام حبمالت توعية يف مجيع الدول األوروبية بعنوان "أماكن العمل الصحية"؛د. 
عرب اإلنرتنت، واليت حتتوي على معلومات حمددة وموثوقة  (OSHwiki)مشاركة املعرفة عن طريق موسوعة  ه.

 الصحة والسالمة املهنية؛ حول
 العمل.صحاب القيام بشراكات مع السلطات العامة ومنظمات أ و.

اسرتاتيجيتها واألهداف اليت حددهتا كل مخس سنوات  املهنية والسالمة للصحة األوروبية الوكالةتراجع 
 بالتشاور مع مؤسسات االحتاد األورويب.

                                                           
1. https://www.who.int/activities/occupational-and-work--related-diseases consulté le 10/10/2020. 
2. 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.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://www.who.int/activities/occupational-and-work--related-diseases
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_en%20visité%20le%2023/11/2020.تم%20زيارته%2023%20-11-2020
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يقع مقرها  ،1661سنة  ء هذه الرابطةمت إنشا . الرابطة اإلفريقية للوياية من المخاطر المهنية:4
  1:ةالرئيسي يف باماكو مبايل، وهي رابطة قانونية إقليمية غري رحبية تضطلع باملهام التالي

 تشجيع التعاون بني هياكل الصحة والسالمة املهنية بالدول االفريقية؛ أ.
 وضع اسرتاتيجية مشرتكة بني الدول االفريقية للتحكم يف املخاطر املهنية على املستوى اإلفريقي؛ ب.
سيما ال ذها،ة والسالمة املهنية وتنفيتشجيع التصديق على اتفاقيات العمل الدولية املتعلقة بالصح ج.

 ؛187و 161و 100 رقماالتفاقيات 
 تنظيم اجتماعات إقليمية دورية لتعزيز تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة للوقاية من املخاطر املهنية؛ د.
 إنشاء مراكز وبرامج للبحث والتدريب ملمارسي الصحة والسالمة املهنية؛ ه.
اختاذ  من أجل املساعدة يفها واستخدام ،املهنيةالصحة والسالمة حول إنشاء مرصد إقليمي جلمع بيانات  و.

 القرار؛
 تنظيم األنشطة الرتوجيية للتواصل على نطاق أوسع حول الوقاية من املخاطر املهنية؛ ز.
 بالدول االفريقية؛ تنسيق جهود املؤسسات على املستوى الوطين ح.

 . من املخاطر املهنية يةالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية اليت تدعم اإلجراءات الوقائط. 
كهيئة متخصصة تعمل يف نطاق جامعة   1630سنة تأسست هذه املنظمة  منظمة العمل العربية:. 5

  2تكلف يف جمال الصحة والسالمة املهنية باملهام التالية:، و الدول العربية
 الفنية للدول األعضاء؛املساعدة تقدمي أ. 

 األعضاء والعمل على توحيدها؛تطوير تشريعات العمل يف الدول ب. 
 .حتسني ظروف وشروط العمل يف الدول األعضاءج. 

كهيئة تنفيذية تابعة ملنظمة العمل  يعترب هذا املعهدالمعهد العربي للصحة والسالمة المهنية: . 9
وباشر عمله سنة  ،1601بناًء على قرار مؤمتر العمل العرىب ىف دورته التاسعة ببنغازى سنة  أنشأالعربية، 
  3، ويهدف إىل:1600

 نشر ثقافة الصحة والسالمة املهنية بني أطراف اإلنتاج يف الدول العربية؛أ. 
تطوير القدرات التقنية والطبية والتنظيمية لإلطارات العاملة يف أجهزة الصحة والسالمة املهنية يف الدول ب. 

 ألعضاء؛ا
 .الصادرة عن مكتب العمل الدويل املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ترمجة العديد من الكتب د.

                                                           
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. 

https://alolabor.org/aboutalo/
https://alolabor.org/3028/
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 الجزائرالمكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية ب الفرع الثاني: الهيئا 

محاية العاملني من األمراض واحلوادث يف مكان العمل من خالل جمموعة من اهليئات اجلزائر على تعمل 
والتنظيمات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية، باإلضافة إىل وجود  القوانني تطبيق على تسهراحلكومية اليت 

 .للعاملني املؤسسات تعمل على توفري شروط الصحة والسالمة املهنية مديريات ومصاحل داخل
 وميةاهليئات احلكمن أهم  :المكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية. الهيئا  الحكومية 1

 اليت تعمل على توفري ظروف العمل الصحية وااَلمنة يف املؤسسات ما يلي: 
تتوىل هذه الوزارة يف جمال الصحة والسالمة املهنية  أ. وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي:

  1التالية: املهام
 ا؛والسهر على تطبيقه ،إعداد املقاييس القانونية املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل -    
 املهنية بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني املعنيني؛ملخاطر إعداد املقاييس املتعلقة بالوقاية من ا -    
 املهنية بالتشاور اطر املخإجراء حتقيقات حول مدى تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية يف جمال الوقاية من  -    
 مع مصاحل مفتشية العمل؛    
 املهنية مع اهليئات املعنية.  املخاطرضمان تنسيق األعمال يف جمال الوقاية من  -    

هي هيئة تعمل حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي،  ب. المفتشية العامة للعمل:
وصالحيات مفتشي ، الذي حيدد مهامها واختصاصاهتا 1668فرباير  83املؤرخ يف  81-68للقانون رقم  ختضعو 

 عمل هذه املفتشية وسريها.1880جانفي 83املؤرخ يف  80-80 رقم املرسوم التنفيذيظم نيكما .العمل
       81-68قانون رقم لا املادة الثانية من ويف جمال الصحة والسالمة املهنية تكلف املفتشية العامة للعمل مبوجب    

 باملهام التالية:
للعاملني املهنية  خاصة بالصحة والسالمة ية والتنظيمية اليت تتضمن أحكاماالتشريعتبليغ وتوضيح النصوص  -

 ؛ومستخدميهم
 ؛ية العاملني من األمراض واحلوادثمراقبة مدى احرتام أصحاب العمل لألحكام املتعلقة حبما -
 ؛فها وتعديلهايالضرورية لتكي، واقرتاح التدابري املؤسسات باللوائح التزامإعالم اإلدارة املركزية للعمل مبدى  -
 انحول سبل احلد أو التقليل من املخاطر املهنية يف مك توجيهات وارشادات ألصحاب العمل والعاملنيتقدمي  -

  العمل؛
 .إعالم اجلماعات احمللية بظروف العمل داخل املؤسسات التابعة الختصاصها -

 بالصالحيات التالية: 81-68لقانون رقم احسب  العمل وويتمتع مفتش    
  ام القانونية حتميهم األحك عاملونيشتغل فيه مكان عمل القيام بزيارات يف أي وقت من النهار أو الليل إىل  -

                                                           
1 . 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 
ميكنهم يف إطار ممارسة صالحياهتم الدخول إىل هذا املكان يف أي وقت من ساعات حمل ذي استعمال سكين، 

 العمل فقط؛
 بية أو تقدميميكن للمفتشني توجيه مالحظات كتا خمالفات متعلقة بالصحة والسالمة املهنيةيف حالة تسجيل  -

 ، كماالقانونية متطلباتلل ويطلبون منهم اختاذ اإلجراءات التصحيحية واالمتثال ،ألصحاب العمل اعذارات
 ميكنهم تدوين حماضر خمالفات؛

 حية مساعدته يف جمال الوقاية الصطلب راء أي شخص خمتص أو آميكن ملفتشي العمل التماس عند احلاجة  -
 واألمن وطب العمل.

 نوالضما والتشغيل العمل وزارة وصاية حتت عملي الصندوق الوطني للتأمينا  االجتماعية: .ج
    ي،االجتماع

    للباب التطبيقية للشروط، احملدد 1661 نوفمرب 11يف  املؤرخ 111-61 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى أحكامو 
     عملال املتعلق حبوادث ،واملتممة املعدل بصيغته ،1601جويلية  81يف  املؤرخ 11-01 رقم القانون من اخلامس

 ألمراض املهنية باملهام التالية:العمل وا الصندوق يف جمال الوقاية من حوادث هذا يقوم واألمراض املهنية،
  املشاركة يف ترقية الصحة والسالمة يف مكان العمل؛ -
 يف متويل نشاطات نوعية ومربجمة حول الوقاية من املخاطر املهنية؛ املسامهة -
 املهنية؛ واحلوادث األمراضبالوقاية من  املتعلقة تنظيماتوال يف التشريعات إبداء الرأي -
 تقدمي املساعدات التقنية والنصائح للمؤسسات قصد تطبيق تدابري الوقاية املالئمة؛ -
 مكان العمل؛ يف واحلوادث األمراض من الوقاية تدابري ومراقبة التحقيقاتإجراء  -
 املهنية؛ الصحة والسالمة حتياجاتاتتطلبها  اليت التدابري وإعداد الدراسات يف املشاركة -
 املشاركة يف محالت التوعية ونشاطات التدريب يف جمال الوقاية من املخاطر املهنية؛ -
 ؛إعداد ونشر االحصائيات حول حوادث العمل وأسباهبا وتكرارها وآثارها -
 لتدابري الوقاية  تطلب تدخل مفتشية العمل قصد تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف حالة ثبوت خمالفا -

 من األمراض واحلوادث املهنية.
 مبا يلي: 11-01 رقم القانونالوطين للتأمينات االجتماعية مبوجب  كما يكلف الصندوق

جتماعية  اتساعدمالتضامن مع العاملني الذين تعرضوا حلوادث أو أمراض مهنية، من خالل تقدمي تعويضات و  -
 هلم؛للعاملني ولذوي احلقوق التابعني 

 .مهنية وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ومهنيادعم العاملني الذين تعرضوا حلوادث أو أمراض  -



ـ اإلطار المفاهيمي ــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــ  لصحة والسالمة المهنيةلـــــــــــ

22 
 

هذه  عملت والري: العمومية واألشغال البناء نشاطا  في المهنية األخطار من الوياية هيئة .د
 ميدانيةزيارات تقنية بتتمثل مهامها يف القيام و  ي،االجتماع والضمان والتشغيل العمل وزارة وصاية حتتاهليئة 

، للتحقق من احرتام إجراءات احلماية من املخاطر املهنية يف قطاعات البناء واألشغال العمومية ماكن العملأل
يف مكان وادث التعرض لألمراض واحل من العاملني اختاذها لوقاية جيباليت املناسبة لتوصيات والري، وتقدم ا

 1.العمل
 العمل والتشغيل والضمان االجتماعي منذ لوزارة تابعة هيئة هي بريستماد: العمل طب مؤسسة .ه

 تا، تساهم يف ضمان اإلشراف الطيب لفائدة العاملني يف كافة املؤسسات اليت تنشط يف قطاع1818سنة 
واحلوادث ألمراض اجمال اإلصابة باخلطورة يف  ةعالي اتعترب كقطاعت يتالبناء واألشغال العمومية والري، وال

 2املهنية.
املرسوم التنفيذي رقم  أنشأ هذا املعهد مبقتضى المهنية: األخطار من للوياية الوطني المعهد .و

 18ؤرخ يف امل 180-18، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1888أوت  11املؤرخ يف  1888-101
 كلف املعهد مبوجبه باملهام التالية:، والذي ي1818أفريل 

القيام بالبحوث والدراسات الفنية والعلمية اليت هتدف إىل حتسني ظروف العمل، واملشاركة يف إعداد املقاييس -
 يف هذا اجملال؛

 تقدمي التوصيات والنصائح للمؤسسات، والتنسيق مع اهليئات املعنية بالوقاية من املخاطر املهنية؛-
 ، ومجع اإلحصاءات وحتليلها؛نيةاملهوادث احلإجراء حتقيقات حول أسباب األمراض و  -
 القيام باألعمال التحسيسية والتوعوية لنشر ثقافة الصحة والسالمة يف أماكن العمل؛-
السالمة املخاطر املهنية جبميع الوسائل املناسبة، لتعزيز الصحة و من مجع ونشر املعلومات املتعلقة بالوقاية  -

 املهنية؛
 جمال نشاطه.ضمان خدمات التدقيق واملرافقة يف  -
نية وزارة يف جمال الصحة والسالمة املههذه التسهر  وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيا : .ز

، من خالل مؤسساهتا 11-10 وقانون الصحة رقم 80-00 على تطبيق ما جاءت به أحكام القانون رقم
األمراض  املتعلقة حبماية العاملني منكما تقوم بتطوير السياسات والربامج ،  ومصاحلها املركزية والوالئية

تساعد على  باإلضافة إىل إصدار التعليمات اليت ،واحلوادث املهنية، خاصة بالنسبة للعاملني يف قطاع الصحة
، اليت توضح طرق 1818جانفي  11املؤرخة يف  81التعليمة الوزارية رقم  ،الوقاية من املخاطر املهنية، مثل

                                                           
1 . https://www.mtess.gov.dz/fr/missions-de-la-direction-des-relations-de-travail   consulté le 24/11/2020. 
2 . Ibid. 



ـ اإلطار المفاهيمي ــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــ  لصحة والسالمة المهنيةلـــــــــــ

23 
 

وس كورونا واإلجراءات االحرتازية الواجب اتباعها لتفادي انتقال العدوى للعاملني التعامل مع املصابني بفري 
 بقطاع الصحة.

 81-00حسب ما نصت عليه أحكام القانون رقم  واألمن: الصحية للوياية الوطني المجلس .ح
الل من خ يف محاية العاملني يضطلع هذا اجمللس باملشاركة 11املتعلق بالوقاية واألمن وطب العمل يف مادته 

التوصيات واآلراء اليت يبديها يف برامج الوقاية من املخاطر املهنية والتقييم الدوري للربامج املنجزة، وحتديد 
 طرق ووسائل حتسني ظروف العمل.

هناك عدة أطراف  داخل المؤسسا :المكلفة بحماية العاملين من المخاطر المهنية  . الجها 2
ذه أهم همن املؤسسات تتحمل مسؤولية محاية العاملني من األمراض واحلوادث يف مكان العمل، و داخل 

 األطراف ما يلي: 
 تعترب املسؤول األول عن ضمان توفري ظروف العمل الصحية واآلمنة للعاملني من خالل: اإلدارة العليا: .أ

توفري طبيعة نشاط املؤسسة وخصائصها، و تطوير سياسات وبرامج للصحة والسالمة املهنية تتناسب مع  -
 البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات والربامج وصيانتها؛  املوارد

 تطبيق التشريعات والتنظيمات والتعليمات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية؛ ضمان -
 . املهنية سياسة الصحة والسالمةيف تطبيق  بوضوححتديد األدوار واملسؤوليات  -     
تتحمل إدارة املوارد البشرية مسؤولية احلفاظ على صحة وسالمة العاملني يف  إدارة الموارد البشرية:. ب

 وذلك من خالل:، إطار املهام املوكلة إليها
بالتنسيق  هاملرشح لنصب مللشغل اتتوفر فيه املؤهالت البدنية والنفسية واملهنية  الذياختيار املرتشح األفضل -

  االستعانة بأي أطراف أخرى ميكن االستفادة منها يف هذا اجملال؛ مع مصلحة طب العمل، وتستطيع أيضا
متابعة السجالت اخلاصة باألمراض واحلوادث املهنية، والتأكد من أن العاملني املصابني يف مكان العمل  -

 يتلقون العالج الالزم؛
 تطوير قدرات ومهارات العاملني وتوعيتهم حول طرق الوقاية منإىل  اليت هتدف تصميم برامج التدريب -

ونوعية لعامل والكفاءة لدى ايف االعتبار مستويات املسؤولية والتعليم األمراض واحلوادث املهنية، مع األخذ 
 ا يلي:م ومن بني العناصر اليت تتناوهلا برامج التدريب املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا،

تباعها واألساليب السليمة الواجب ا تعريف العاملني باملخاطر املهنية اليت تواجههم يف مكان عملهم، -
  ؛بطريقة آمنة املهنية، وكيفية استخدام التجهيزات واملعدات واملواد األضرار الصحيةلتجنب 

هم يف مكان هم وسالمة زمالئتعريف العاملني حبقوقهم وواجباهتم ومسؤولياهتم يف احلفاظ على سالمت -
 العمل من املخاطر املهنية؛

 تدريب العاملني حول ما جيب القيام به أثناء وبعد تعرضهم للحوادث املهنية؛  -
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 .ة الشخصية، وإبراز أمهيتها يف احلفاظ على صحة وسالمة العاملنيلوقايتوضيح كيفية استعمال وسائل ا -
تؤسس  81-00من القانون  11مبوجب املادة اللجان متساوية األعضاء للوياية الصحية واألمن:  .ج

غري حمدد  لديهم عقد عمل ممنعلى مستوى املؤسسة اليت تشغل أكثر من تسعة عاملني  ان وجوباهذه اللج
 املدة، وجيب أن يستفيد أعضاء هذه اللجان من تكوين تطبيقي مناسب يف جمال الوقاية الصحية واألمن.

على  81-00من القانون رقم  13نصت املادة  مصلحة الوياية الصحية واألمن في وسط العمل: .د
 املرسوم نشاطها، ولتفعيل هذه املادة صدركلما اقتضت ذلك أمهية املؤسسة أو طبيعة  صلحةهذه املإنشاء 

احملدد لشروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف  ،1880جانفي  80املؤرخ يف  11- 80 رقم التنفيذي
 يف إنشائهابمنه  1و 1املادتني  يف وسط العمل وتنظيمها وسريها وصالحياهتا، حيث يلزم هذا املرسوم

أو يف املؤسسات اليت متارس  نشاطها طبيعة عن النظر بغض مخسني عامالشغل أكثر من املؤسسات اليت ت
 أحد النشاطات التابعة لقطاع الصناعة أو قطاعات البناء واألشغال العمومية والري. 

  1وتكلف هذه املصلحة باملهام التالية:
يذها، والقيام والسهر على تنفإعداد السياسة العامة واملخططات املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن للمؤسسة  -

 اللجنة متساوية األعضاء للوقاية الصحية واألمن؛بالتنسيق مع  بعمليات تفتيش ألماكن العمل
 وسائل الوقاية باملؤسسة؛استخدام  التحقق من حسن -
 ضمان تطبيق األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛ -
ا املتعلقة باألمراض واحلوادث املهنية ملعرفة أسباهبا، وإعداد االحصائيات املرتبطة هب القيام بالتحقيقات -

 وإرساهلا إىل مفتشية العمل؛
إعداد برامج تدريب موجهة جلميع العاملني باملؤسسة، والقيام حبمالت توعية يف جمال الوقاية الصحية  -

 هم؛سعاف يف جمال مكافحة احلرائق وحتسني مستواواألمن، باإلضافة إىل تدريب فرق التدخل واإلنقاذ واال
 إعداد دراسات يف جمال حتسني ظروف العمل مبسامهة اهليئات املتخصصة؛ -
هيزات املراجعات التقنية للمنشآت والتجو مسك السجالت املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل  - 

 حوادث العمل. و الصناعية 
 81-00 رقم مصلحة طب العمل وسريها مبوجب كل من القانون مت تنظيم :العمل طب مصلحة .ه

املؤسسات  مجيع اجلزائري ألزم املشرع املتعلق بتنظيم طب العمل، حيث، 118-61التنفيذي رقم  واملرسوم

                                                           
احملدد لشروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية واألمن يف وسط العمل ، 5550جانفي  50املؤرخ يف  ،11- 50 رقم التنفيذي املرسوم من 11 – 9. املواد من1

 .5550جانفي  59املؤرخة يف  50وتنظيمها وسريها وصالحياهتا، ج.ر.ع 
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يف حالة إذا مل تتوفر لدى املؤسسة العمل، و  طب مصلحة بإنشاء 81-00 رقم من القانون 13املادة مبوجب
 : من نفس القانون مايلي 11حسب املادة  إلنشاء مصلحة طب العمل يتعني عليهاالضوابط الالزمة 

 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. -

 :ملهام التاليةمبوجب أحكام هذين النصني باويكلف طب العمل 

 :يقوم طبيب العمل يف هذا اجملال مبا يلي :الطبي الفحص -
 تقييم مستوى صحة العاملني يف مكان العمل؛ -
لشغل  النفسيةالبدنية و  إجراء فحوصات التوظيف للمرتشح الذي مت اختياره، للتأكد من قدراته الصحية -

 املنصب املرشح له؛
 العاملني يف وظيفة تتالءم مع قدراهتم البدنية والنفسية؛ تعيني  -
إجراء الفحوص الدورية للعاملني ملرة واحدة يف السنة على األقل، للتأكد من قدرهتم على مواصلة عملهم  -

 يف املناصب اليت يشغلوهنا؛
و بعد عطلة أالقيام بالفحوص الطبية الواجبة الستئناف العمل، بعد غياب سببه مرض أو حادث مهين -

بسبب مرض أو حادث غري مهين أو يف حالة تغيبات  ضية ال تقل عن واحد وعشرون يوماأمومة أو عطلة مر 
 متكررة بسبب مرض غري مهين؛

 إجراء فحوص طبية بطلب من العامل. -
 يقدم طبيب العمل للمؤسسات اليت يعمل معها جمموعة من االستشارات فيما خيص: االستشارة:تقديم  -
 ؛املادية حتسني ظروف العمل -
 توفري شروط النظافة يف مكان العمل واألماكن املخصصة للراحة التابعة له؛ -
 اقرتاح تعديالت على بعض مناصب العمل مبا يتناسب مع قدرات العاملني البدنية والنفسية؛ -
 حلوادث املهنية؛محاية العاملني من األضرار النامجة عن استعمال املواد اخلطرة وعن األمراض وا -
 .لوقاية من املخاطر املهنيةحول كيفية انشر الوعي يف أوساط العاملني  -
 لعملا يف هذا اجملال يكلف طبيب العمل باالطالع على طبيعة املواد املستخدمة يف مكان المراقبة: -

 جمال الوقاية ؤسسة يفومكوناهتا وطرق استعماهلا، أساليب العمل اجلديدة، نتائج اإلجراءات اليت قامت هبا امل
 من املخاطر املهنية، كما يقوم بزيارات تفتيشية ألماكن العمل للوقوف على ظروف العمل.
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يت من خالل جمموعة من املهام الملهنية ا والسالمة صحةاليسهر طب العمل على ترقية ترقية الصحة:  -
 يقوم هبا، وهي:

العمل  ئهم يفوى أداهبدف رفع مست، يهاواحلفاظ عل كافة املهنيف  للعاملني البدنية والنفسية ترقية احلالة  -
 اإلبداعية؛ موقدراهت

ليل على صحة العاملني يف مكان عملهم، هبدف منعها أو التق تشخيص مجيع العوامل اليت قد تؤثر سلبا -
 ؛ هبميلحق قد من أي ضرر  تهمووقاي منها للحفاظ على صحتهم وسالمتهم

 هلم. ةتعجالياالس الرعاية الصحية وفري املصابني بأمراض أو حوادث مهنية، وتالتكفل بعالج العاملني -
 يشارك طبيب العمل يف املؤسسات اليت يعمل معها يف أشغال اهليئات الذكر باإلضافة إىل املهام السابقة

 لتنظيمية.وا ةالنصوص القانوني ل واملكونة مبوجببالصحة والسالمة املهنية وطب العماملكلفة مبهام تتعلق 

حترص النقابات العمالية على الدفاع عن حقوق العاملني، ومن أهم هذه احلقوق  النقابا  العمالية:. و
فسية منة والوقاية من املخاطر املهنية، وكذلك توفري الرعاية الصحية البدنية والناآلصحية و ال العمل توفري ظروف

اقيات ملا تنص عليه القوانني والتنظيمات واالتف وفقاابني بأمراض أو حوادث مهنية الالزمة للعاملني املص
 املهنية.
ميارس املشرف جمموعة من املهام حلماية مرؤوسيه من املخاطر املهنيةكونه املسؤول املباشر  اإلشراف:. ز

 عنهم، ومن أهم هذه املهام ما يلي: 
 ؛خاصة اجلدد منهم، للعاملنيالالزمة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية توفري املعلومات  -
 تدريب وتوجيه مرؤوسيه ونشر الوعي لديهم حول سبل الوقاية من املخاطر املهنية؛ -
 الشخصية للعاملني؛  لوقايةالتأكد من توفر وسائل ا -
 إشراك مرؤوسيه يف اختاذ القرارات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية؛ -
 العمل اليت يعمل فيها مرؤوسيه؛إجراء تفتيش دوري للوقوف على ظروف  -
 دراسة انشغاالت العاملني حول ظروف العمل ونقلها إىل املسؤولني؛ -
التأكد من تطبيق العاملني لتعليمات وقواعد الصحة والسالمة املهنية، واختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة  -

 وجود تقصري من طرفهم.
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 المخاطر المهنيةالمبحث الثاني: 

، سواء  صيبهمتتواجه املؤسسات حتديات كثرية حلماية العاملني هبا من املخاطر املهنية اليت ميكن أن 
حق لعوامل اليت ميكن أن تلكانت هذه املخاطر أمراض أو حوادث مهنية، واليت حتدث نتيجة جمموعة من ا

سسة اليت العامل واملؤ بصحتهم وسالمتهم، وما ينجر عن ذلك من نتائج وآثار سلبية تنعكس على  أضرارا
 يعمل هبا واجملتمع الذي يعيش فيه وعلى االقتصاد الوطين ككل.

 وسبل إدارتها مخاطر المهنيةال مفهوم المطلب األول:

ترتبط كل مهنة مبجموعة من املخاطر اليت ميكن من خالهلا أن يصاب العامل بأمراض أو حوادث يف 
 التدابري الالزمة إلدارة هذه املخاطر.لذا جيب على املؤسسة اختاذ مكان العمل، 

 تعريف المخاطر المهنية األول:الفرع 
 خالل جمموعة من التعاريف كاآليت:ميكن توضيح مفهوم املخاطر املهنية من 

  1لعمل.العامل يف مكان ابصحة وسالمة تعين املخاطر املهنية الضرر أو اإلصابات اليت ميكن أن تلحق 
اليت اجلوانب املتعلقة بتصميم العمل وتنظيمه وإدارته وسياقه االجتماعي والبيئي، و وتعرف أيضا بأهنا تلك 

  2للعامل. اميكن أن تسبب ضررا نفسيا أو جسدي
العاملني كفاءة و  بيئتهو  العمل تنظيمهذا التعريف يرى أن املخاطر املهنية هي نتيجة التفاعالت بني 

فه اجتاه عمله خربة العامل ومواق كما ميكن أن تؤثرلشخصية،  ة ايالوظيف واجتاهاهتمثقافتهم و احتياجاهتم و 
 .تهوسالم تهعلى صح ومؤسسته

تغيري  نتيجة نشاط أو ميكن أن تصيب العاملأي أمراض أو وفيات  كما تعرف املخاطر املهنية على أهنا
  3.هغري خمطط له حيدث يف بيئة عمل

 4 احتمالية وقوع الضرر وشدة ذلك الضرر.املزيج بني وعرفت املخاطر املهنية على أهنا ذلك 
تيجة ن نو العامل ميكن أن يتعرض هلاأي شكل من أشكال احلوادث أو األمراض اليت  ويقصد هبا أيضا

  5ة.يالوظيف مقيامهم مبتطلباهت
من التعاريف السابقة ميكن القول أن املخاطر املهنية هي تلك األضرار البدنية والنفسية اليت ميكن أن 

  .يت يتواجد فيهاال بصحة وسالمة العامل نتيجة تعرضه جملموعة من العوامل السلبية يف بيئة العملتلحق 

                                                           
1. Bagmita Bhagawati, op.cit, PP 91-92. 
2. 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. 
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ات وما يرتبط خدمات ومنتجما تقدمه من يف ظل التعقيد املتزايد للعمليات اليت تقوم هبا املؤسسات و 
مهية الالزمة، وإعطائها األ هبا من خماطر مهنية حمتملة يتطلب ذلك النظر يف جوانب الصحة والسالمة املهنية

 حيث أنه ال وجود للسالمة املطلقة، لذلك تبقى بعض املخاطر قائمة يف موقع العمل، وبالتايل فإن أي خدمة
فقط، لذلك يتم حتقيق الصحة والسالمة النسبية عن طريق  عملية أو منتج ميكن أن يكون آمنا نسبياأو 

  قبول.املستوى املختفيض املخاطر إىل 
  المخاطر المهنيةمراحل إدارة  الثاني:ع الفر 

 : ةلتاليوضحة ااملطوات اخلفعال، وذلك باتباع  هتا بشكلميكن التحكم يف املخاطر عن طريق إدار 
ن خالل ماملهنية: يتم التعرف على املخاطر املهنية اليت ميكن أن تواجه العاملني التعرف على املخاطر  .1

العامة لقطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة واملخاطر املهنية اخلاصة هبا، مجع املعلومات حول املخاطر 
كالقيام بالزيارات امليدانية ملواقع العمل، املالحظة، االطالع   ،وذلك باستخدام عدة طرق جلمع املعلومات
  .ةسإجراء مقابالت مع املسريين والعاملني باملؤس ،على الوثائق واملستندات، توزيع االستبيانات

 املوجودة صوالنقائ املهنية نظام الرقابة ونطاقه ووصف املخاطر. حتليل املخاطر: يشمل حتليل املخاطر 1
فيها،  األحداث غري املرغوبحتديد االحتماالت وعواقب ها، باإلضافة إىل والسيناريوهات احملتمل حدوث

  1.حتديد حجم املخاطر وأيضا
توافق مع ي للمخاطر املهنية، ومبا نتائج التحليل النوعي والكميعلى أساس املخاطر: يتم ذلك تقييم  .1

توجب املؤسسة . وتساليت متتلكها املتاحة والكفاءات البشرية املادية واملالية حجم ونشاط املؤسسة واملوارد
هارات ملوارد واملابئة تعمع ضرورة  عملية تقييم أكثر تعقيدااملؤسسات االستشفائية  ذات املخاطر العالية مثل

وتشكل عملية حتديد حدود التعرض املهين وعملية وضع قوائم باألمراض املهنية أبرز  .مستوىأعلى على 
  2.هبذه املؤسسات عمليات تقييم املخاطر املهنية

ىل أدىن إاملخاطر: تشمل هذه اخلطوة اختاذ التدابري الالزمة من أجل تقليل املخاطر  يفمرحلة التحكم  .1
حلاالت  والتأهب باعتماد وسائل الوقاية واختاذ التدابري املناسبة أمكن،أو منعها من املصدر إذا حد ممكن 

 . الطوارئ واالستجابة هلا يف الوقت املناسب
ي، من أجل وتصحيحها بشكل منهجالتعرف على املخاطر املهنية وحتليلها وتقييمها  وبالتايل جيب

وإذا مل تتمكن املؤسسة من تصحيح هذه املخاطر يف حينها  القضاء على أي ضرر موجود أو ضرر حمتمل،
 يتوجب عليها وضع خطة عمل للتحكم فيها. 

 
                                                           

1. 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  

    consulté le 17/10/2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_154272.pdf
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 مخاطر المهنيةال أنواعالمطلب الثاني: 

هناك نوعني من املخاطر املهنية اليت ميكن أن تلحق ضرراً ببدن أو نفسية العامل، ومها احلوادث واألمراض 
تعرض وتظهر اإلصابة مباشرة بعد ال وميكن أن حيدث هذا فجأة إذا تعلق األمر حبادث مهين يف مكان العمل،

قد و  يصعب حتديد تاريخ بدئه، ما ، لذا غالباتدرجييا يتطور بل يظهر فجأة ال املهين ، أما بالنسبة للمرضهل
 يستغرق ظهور أعراضه عدة سنوات. 

 األمراض المهنيةول: الفرع األ

نفسية، تتفاوت  وأيتعرض العامل يف بيئة عمله إىل جمموعة من العوامل اليت قد تسبب له أمراض بدنية 
 .هلا خطورهتا وطبيعتها حسب درجة وطبيعة التعرض

 . تعريف األمراض المهنية1

  1املرض املهين هو أي مرض يكون يف املقام األول كنتيجة للتعرض لعوامل اخلطر النامجة عن نشاط العمل.
 2يف مكان عملهم. عاملنيعلى أنه الضرر الذي يلحق بصحة ال املرض املهين اأيض وعرف
 واألمراض العمل حبوادث املتعلق، 1601جويلية  81املؤرخ يف  13- 83 رقم من القانون 31يف املادة  ويُعرف

أهيل مهين إىل مصدر أو تتعترب أمراض مهنية كأعراض التسمم والتعفن واالعتالل اليت تعزى "املهنية على أنه
 ."خاص

و النفسية لبدنية أوبالتايل ميكن القول أن املرض املهين هو ذلك االعتالل الذي يصيب صحة العامل ا
 ، بسبب العوامل والظروف السيئة يف مكان العمل. أو كالمها معا

 أنواع األمراض المهنية .2

ه ومنها أثناء أدائه لعمله، منها ما يصيبه يف بدن هناك عدة أنواع من األمراض اليت ميكن أن تلحق بالعامل
 ما يكون يف شكل اضطرابات نفسية.

هي تلك األمراض اليت تصيب العامل سواء داخل جسمه أو خارجه أثناء  األمراض البدنية المهنية: .أ
 ما يلي: من بينهاتواجده يف مكان عمله، وتنقسم إىل عدة أنواع، 

ما  وغالبا 3.من إمجايل األمراض املهنية يف العامل % 1نسبة  ثل هذه األمراضمت أمراض الدورة الدموية:  -
تكون نتيجة ضغوط العمل اليت يتعرض هلا العامل أو نتيجة أدائه ملهامه يف ظل درجة حرارة مرتفعة عن 

 املستوى املطلوب.

                                                           
1. 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. 
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ة املعدية اخلطرة أو النفايات الطبيالعوامل أو املواد البيولوجية هي األمراض الناجتة عن  األمراض المعدية: -
األمراض  ومن بني1أو بسبب عدوى مباشرة أو غري مباشرة، من خالل البكترييا والفطريات والفريوسات.

 . تسبةاملكفريوس نقص املناعة و التهاب الكبد الفريوسي "ب" و "ج"  :اليت تصيب العاملاملعدية 
من إمجايل  %11حسب منظمة العمل الدولية متثل األمراض التنفسية نسبة  أمراض الجهاز التنفسي: -

مرض األسبست الذي ينجم عن  املزمن، التهاب الشعب اهلوائية :ومن بني هذه األمراض2األمراض املهنية.
ستمر تعود أسباب اإلصابة هبا إىل االستنشاق املكثف وامل وغالبا. ، السلالتعرض ملدة طويلة ملادة األسبست

  الدخان يف مكان العمل. أو الغازات أو الغبار أو للهواء امللوث
لفيزيائية  أو العوامل ا هي أمراض ناجتة عن التعرض لبعض العوامل الكيميائية كاملهيجاتأمراض الجلد:  -

أمثلة هذه األمراض  ومن البيولوجية كالبكترييا والطفيليات، كاإلشعاعات ودرجات احلرارة املرتفعة أو العوامل
 هتيج اجللد الناتج عن مالمسة بعض املواد يف مكان العمل، كاألمحاض واملذيبات.

م يف إصابة العني بالضرر، على سبيل املثال يؤدي استخدا مهما تلعب ظروف العمل دورا أمراض العيون: -
  ،وباستمرار إىل إجهاد العني مع اخنفاض األداء البصري يف بعض األحيانشاشات الكمبيوتر لوقت طويل 

طرة، تعرض العني حلروق بسبب مواد التنظيف اخل ،عوامل كيمياوية مثلكما ميكن أن تصاب العني نتيجة 
 العوامل الفيزيائية كالتعرض لألشعة فوق البنفسجية. نتيجة أو 
هلياكل اجلسدية ايف ضعف ميكن أن يصاب العامل ببالعمل: االضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة  -

 العضالت واملفاصل واألوتار واألربطة واألعصاب والعظام بسبب تأثريات البيئة املباشرة للعمل، ومعظم ،مثل
لى مدى ألمحال عالية أو منخفضة الشدة عاملتكرر واملستمر تكون تراكمية ناجتة عن التعرض  هذه اإلصابات

  3ة طويلة.فرتة زمني
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 

صابات اليت اإل ةأمثلومن ، أيضا على األطراف السفلية والرقبة والكتفني واألطراف العلوية، وميكن أن تؤثر
 ميكن أن تلحق بالعامل يف هذا النوع من األمراض متالزمة النفق الرسغي والتهاب األوتار.

                                                           
1. 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. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/20937911
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20937911/5/2
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders
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السمع لدى العاملني يف العامل إىل الضجيج املفرط  أسباب فقدان من % 10تعزى نسبة  أمراض السمع: -
يؤدي إىل ن ميكن أتعرض ملستويات عالية من الضوضاء لفرتة طويلة وباستمرار حيث أن ال1يف مكان العمل.

 تضرر عضو األذن بشكل دائم.
وكذلك  ،مليف مكان الع ملواد املسرطنةمن ا اليت يتلقاهايتأثر جسم العامل باجلرعة السرطان المهني:  -

ا يؤدي إىل النمو املستوى اخللوي، مم حيث ميكن أن يؤدي التعرض املفرط إىل تغيريات يف ،واداملهذه فعالية 
غري املنضبط للخاليا اليت ميكن أن تصبح غري طبيعية وتدمر األنسجة يف الرئة ونظام الدم وغريها من أعضاء 

  3.من إمجايل األمراض املهنية يف العامل % 13ومتثل هذه األمراض نسبة 2اجلسم، وتتطور إىل سرطان مهين.
معروف أو حمتمل للسرطان املهين، من بينها  مسببا 108 ألحباث السرطان وقد صنفت الوكالة الدولية

 31عامل كيميائي، مبا يف ذلك خمتلف املركبات الكيميائية واألدوية وااللتهابات البكتريية والفريوسية و 01
ملسبب ا عامل بيولوجي. وحسب هذه الوكالة فإن أهم املواد املسرطنة للرئة يف البيئات املهنية هي األسبست

ة الديزل، وأكثر العوامل أخبر ، الكادميوم، النيكل، الربيليوم، السيليكا، الكروم، الزرنيخ، الرادون، لتليف الرئتني
  4اليت تسبب سرطان الدم هي البنزين واإلشعاع املؤين وأكسيد اإليثيلني.

لوظيفة النفسية إىل تراجع اؤدي ت يتال ةالزائد الضغوط النفسيةهي أمراض ناجتة عن  األمراض النفسية: .ب
فسية مثل، تقلبات عاطفية ومشكالت صحية ن تنتج عنهاسلبية  نفسيةسبب استجابات فسيولوجية و تو 

ة وعن عدم التوازن بني االحتياجات املهني عن عوامل مهنية ةكون نامجه الضغوط تهذا ،القلق واالكتئاب
من العاملني يف البلدان الصناعية  %08إىل  %18 ه منتشري التقديرات إىل أنو 5 والقدرات واملعارف الفردية.
 6يعانون من ضغوط نفسية.

 الفرع الثاني: حوادث العمل

 ما يلي: بينهاهناك عدة تعاريف أعطيت حلوادث العمل من 
عرف حادث العمل على أنه أي ضرر حيدث نتيجة للعمل أو بسبب العمل، ويؤدي إىل إصابات مميتة أو 

 7السقوط من ارتفاع أو االتصال مع جهاز يعمل.غري مميتة، مثل 

                                                           
1. 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. 

https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/cancer.pdf
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/ebd6.pdf?ua=1
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أو غري مقصود يقع أثناء أداء العمل، وقد يؤدي إىل خسائر يف الوقت  مفاجئكما عرف بأنه حدث 
 1واملواد واملعدات والقوى العاملة واملال.

ث يف دويقصد حبادث العمل ذلك احلدث غري املتوقع وغري املخطط له، مبا يف ذلك أعمال العنف اليت حت
ادث احليقع هذا وميكن أن  ،مكان العمل، واليت ينتج عنها تعرض عامل واحد أو أكثر إلصابة أو موت

أو خالل  التنقل وأخارج مكان العمل املعتاد عندما يكون العامل يف مهمة نيابة عن صاحب العمل، كالسفر 
 2إىل العمل. تواجده يف الطريق قادما

بأنه "عبارة عن حدث مفاجئ يؤدي إىل حدوث أضرار أو تلف يف املؤسسة أو بوسائل  ف أيضاويعر 
  3فإنه يرتتب عن ذلك عجز كلي أو جزئي أو مؤقت". للعامل اإلنتاج أو العاملني، ويف حالة حدوث إصابة

 واألمراض العمل حبوادث املتعلق ،1601 جويلية 8 2املؤرخ يف  11-01 لقانونمن ا 11املادة وحسب 
"يعترب حادث العمل ذلك الذي يطرأ أثناء املسافة اليت يقطعها املؤمن للذهاب إىل عمله أو اإلياب  املهنية

كانت وسيلة النقل املستعملة، شريطة أال يكون املسار قد انقطع أو احنرف، إال إذا كان ذلك  أيا منه، وذلك
 .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 
هناك استثناءات لبعض احلوادث اليت  11-01املعدل واملتمم للقانون  16-63من األمر  81و 81املادتني 

 ميكن اعتبارها حوادث مهنية رغم وقوعها خارج املؤسسة، وهي: 
عمل مبوجب أمر مبهمة أو يف إطار االستفادة من الالقيام بعمل خارج املؤسسة بطلب من صاحب  .1

 تدريب؛
 ممارسة عهدة انتخابية؛ .1
 مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل؛ .1
 ياضية منظمة من طرف املؤسسة املستخدمة.ر املشاركة يف نشاطات  .1

ب العامل ويصي ،إطار عالقة العمل يقع يفوبالتايل ميكن القول أن حادث العمل هو كل حدث مفاجئ 
التابعة  ، أو يلحق الضرر بوسائل اإلنتاج أو املباينأو ميكن أن يؤدي إىل وفاته بعجز دائم أو مؤقت يف بدنه

 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. 

لة كلية الكوت . علي املوسوي، نغم الصائغ، أسباب حوادث وإصابات العمل يف املنظمات الصناعية العراقية: دراسة حتليلية يف مصنع نسيج وحياكة واسط، جم3 
 .05، ص 5555، ، العراق1، اجمللد 1اجلامعة للعلوم اإلنسانية، العدد 
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 الفرع الثالث: يياس المخاطر المهنية

دة أو خطورة اإلصابات املهنية سواء كانت أمراض أو حوادث مهنية خالل تقاس معدالت تكرار أو ش
 فرتة زمنية معينة من خالل املؤشرات التالية: 

يتم حساب هذا املعدل باالعتماد على االحصائيات والسجالت اخلاصة  . تكرار اإلصابا  المهنية:1
   .باألمراض واحلوادث املهنية للمؤسسة املستخدمة، وميثل معدل التكرار لإلصابات يف كل مليون ساعة عمل

 عدد اإلصابات املهنية خالل فرتة زمنيةإمجايل                                 
 1. 1888888 ×=                                                        اإلصاباتتكرار معدل  

   جمموع ساعات العمل خالل نفس الفرتة                                 
يستخدم لتقدير اإلصابات خالل فرتة زمنية معينة نسبة إىل العاملني  . معدل اإلصابا  المهنية:2

 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                                    
يعرب هذا املؤشر عن وقت العمل الضائع نتيجة اإلصابات املهنية،  . معدل شدة اإلصابا  المهنية:3

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

 ملفقودة بسبب اإلصابات خالل فرتة زمنيةعدد أيام العمل ا                            
 1. 1888888 ×            اإلصابات =                                                   شدة معدل  

    جمموع ساعات العمل الفعلية خالل نفس الفرتة                                  
 يستخدم هذا املؤشر لقياس عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابات . معدل اإلصابا  المهنية المميتة:4

 حمددة، وحيسب بالعالقة التالية:فرتة زمنية لكل مليون عامل خالل  املهنية
 زمنية فرتة عدد الوفيات خالل                                    

  1.1 888 888 ×معدل احلوادث املميتة =                                                           
 إمجايل عدد العاملني خالل نفس الفرتة                                  

                                                           
 .05، ص مرجع سبق ذكرهعلي املوسوي، نغم الصائغ،  . 0

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. 

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Ceylan
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بسبب العمل لكل مليون  الدائم حيسب هذا املؤشر معدل اإلصابات بالعجز . معدل العجز الدائم:5
 حمددة. زمنية عامل خالل فرتة

 زمنية فرتة عدد العاملني املصابني بعجز دائم خالل                        
  1.1 888 888=                                                                  ×  معدل العجز

 د العاملني خالل نفس الفرتةإمجايل عد                               
 المطلب الثالث: أسباب المخاطر المهنية 

إصابتهم  وتؤدي إىلالعمل  مكانيف على العاملني  اليت ميكن أن تؤثر سلباهناك العديد من العوامل 
بأمراض أو حوادث مهنية، لذا جيب على املؤسسات اختاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة هذه العوامل أو التقليل 

 آثارها إىل أدىن حد ممكن. من
 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 

 اجتماعية.  أو
 بصحة العاملني ما يلي: املادية اليت ميكن أن تلحق ضررامن بني العوامل  .  بيئة العمل المادية:1
أما  2جهاد، التشنجات، اإلغماء، ضربة احلرارة.ميكن أن تؤدي احلرارة املرتفعة إىل اإل درجة الحرارة: .أ

ألداء، وقد واحلركية واإلدراكية، مما يؤدي إىل اخنفاض افتؤثر على االستجابة اليدوية درجات احلرارة املنخفضة 
 نتيجة الربودة بأمراض كالتهاب املفاصل وسيالن األنف. يصاب العامل

تأثريات  أيضا هلاال تضعف السمع فحسب، بل عالية لفرتات طويلة الضوضاء لالتعرض ل الضوضاء: ب.
مما يقلل من قدرة العامل على أداء عمله، خاصة  3والصداع واالزعاج،سرعة االنفعال تشمل الطنني والتعب و 

  4يف األعمال اليت حتتاج إىل جمهود ذهين.
لبصرية للعامل على القدرات ا تجاوز املستوى املطلوب تؤثر سلبااإلضاءة غري الكافية أو اليت تاإلضاءة:  .ج
 بالعينني، مما قد يؤدي إىل اخنفاض مستوى البصر لديه.  ثناء أدائه لعمله، وتسبب له ضرراأ

يؤدي نقص التهوية أو ارتفاع درجة الرطوبة يف مكان العمل إىل ظهور عدة أعراض مرضية لدى  التهوية: د.
الغبار أو ب إىل ذلك عندما يكون اهلواء مشبعاكالصداع وصعوبة التنفس واخلمول واإلرهاق، إضافة   ،العامل

سي  يف اجلهاز التنف لغازات السامة وغريها من امللوثات قد يؤدي إىل إصابة العامل بأمراضالدخان أو ا

                                                           
1. Hüseyin Ceylan, op.cit, p911. 
2. Iftikhar Ahmad et al, op.cit , p224-225. 
3 . Ibid. 

 .05، ص مرجع سبق ذكره. علي املوسوي، نغم الصائغ، 4 

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Ceylan
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كما أن استخدام أنظمة التهوية اليت ال ختضع للمقاييس الصحية أو اليت  وسرطان الرئة.كاحلساسية والربو 
 تنقصها الصيانة ميكن أن يؤدي إىل التعرض ملشاكل صحية.

  ،يتسبب االهتزاز الذي يتعرض له العامل أثناء أدائه لعمله يف إصابته بعدة أمراض: ميكن أن االهتزاز ه.
 كالتشنج يف األوعية الدموية وإصابات يف العضالت أو العظام.

داء اليت تسمح بالتحرك بسهولة ومرونة أثناء أعدم توفري املساحة الكافية  سوء تصميم مكان العمل: و.
ان أو بطريقة ال تتناسب مع حجم العامل وقوته وحركة أعضاء جسمه العمل، ووضع معدات العمل يف مك

 ميكن أن يتسبب له يف أمراض هيكيلية وعضلية.
التدريب وسوء تصميم العمل  يف عترب كل من ساعات العمل الطويلة والنقصت تنظيمية:ال. العوامل 2

لى صحة العامل ع التنظيمية اليت تؤثر سلبالعوامل وسرعة وترية العمل واملناوبات وسوء االشراف من بني ا
 البدنية والنفسية. 

يعملون بانتظام ألكثر من ( % 13.1)وحسب منظمة العمل الدولية، ما يقارب ثلث العاملني يف العامل 
ساعة يف األسبوع، مما قد يتسبب هلم يف مشاكل صحية مثل، أمراض القلب واألوعية الدموية واضطرابات  10
على الصحة النفسية للعاملني، مبا يف ذلك ارتفاع معدالت القلق  اهلضمي، وكذلك التأثري سلباهاز اجل

كما توصلت إحدى الدراسات إىل أن سوء تنظيم العمل يساهم يف اإلصابة  1واالكتئاب واضطرابات النوم.
  2ببعض االعتالالت الصحية، مثل أمراض القلب ومشاكل يف اهليكل العظمي العضلي.

تشمل هذه العوامل املواد املهيجة املستخدمة يف مكان العمل مثل، املعادن،  لعوامل الكيميائية:. ا3
وتدخل هذه املواد اجلسم عن طريق اجللد أو العينني أو 3،املطهرات، املذيبات، الشحوم، الزيوت، األمحاض

الكيميائية وكمية امتصاصها أو حسب خصائص املادة  الرئتني أو اجلهاز اهلضمي، وتتفاوت درجة خطورهتا
والظروف احمليطة به، مثل درجة احلرارة اليت تؤثر  العامل استنشاقها أو بلعها ومسار ومدة التعرض هلا وعمر

 على االمتصاص عن طريق تغيري احلالة الفيزيائية للمادة الكيميائية.
 اجللد، ظهور تقرحات يف ،قو ر احل ،موضعية مثلللمواد الكيميائية وميكن أن تكون التأثريات السامة 

ا أو ها أياما أو شهور ر وقد يستغرق ظهو  .اجلهاز التنفسي، التشوهات اخللقية، السرطاناتتضرر  ،هتيج العني
سنوات، كما ميكن أن تؤدي هذه املواد إىل وفاة العامل بسبب االختناق الكيميائي عن طريق منع انتقال 

  4خطرية. األكسجني إىل الدم أو التعرض إىل حروق

                                                           
1. International Labour Organization, op.cit, April 2019, p16. 
2. 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. 
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نتيجة استخدام مواد مشعة أو أجهزة ومعدات ميكن أن يتعرض العاملون إىل أمراض مهنية  . األشعة:4
أو استنشاق مادة مشعة أو امتصاص التلوث اإلشعاعي عن طريق  شعاعات يف مكان العملاإلتنبعث منها 

  اجللد أو تناول طعام أو شرب ماء ملوث مبواد مشعة.
  1 :ع، وهيالتعرض لإلشعا نتيجة الصحية  نوعني من اآلثارميكن التمييز بني 

 آثار قصرية املدى مثل، حروق اجللد أو متالزمة اإلشعاع احلاد عند تناول جرعات عالية من األشعة؛ أ.
آثار طويلة املدى مثل، خطر اإلصابة بأنواع معينة من السرطان عندما يتعرض العامل إىل جرعات أعلى  ب.
 مليسيفرت.  188من 

جزاء على أهنا البكترييا والفريوسات والفطريات والطفيليات أو أ هاميكن تعريف البيولوجية: العوامل. 5
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 

  ببات األمراض البشرية كالعمل املخربي الذي يشمل األمراض املعدية.مس
لك اجلوانب ت عرفت املنظمة العاملية للصحة هذه العوامل على أهنا. العوامل النفسية واالجتماعية: 9

اليت و ، يها العاملاليت يتواجد ف والسياقات االجتماعية والبيئيةته وإدار  هاليت تشمل تصميم العمل وتنظيم
  2نفسية واجتماعية. أضراراأن تلحق به ميكنها 

 ن السبب الرئيسي إلصابة العاملني باألمراض النفسية هوأوقد أوضحت الكثري من الدراسات واألحباث 
ن ظروف العمل إىل جانب الظروف االجتماعية األخرى. ومن املالحظ أن العاملني عالقلق والتوتر الناجم 

فاض اإلنتاجية، كثرة اخن ،تظهر عليهم بعض املؤشرات الدالة واملرتبطة حبالتهم منهااملصابني بأمراض نفسية 
الغيابات، زيادة معدل دوران العمل، اخنفاض روحهم املعنوية، سوء عالقتهم باآلخرين يف العمل، ارتفاع 

العوامل اليت ومن أهم 3معدل احلوادث اليت يتسببون فيها، فضال عن ذلك كثرة الشكاوى والتذمر من العمل.
 ميكن أن تسبب التوتر والقلق للعامل ما يلي:

 ساعات العمل الطويلة؛ وأسوء تنظيم أوقات العمل  أ.
  ألداء مهامه؛اخنفاض درجة االستقاللية املمنوحة للعامل  ب.

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

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259674/9789241512602-

eng.pdf;jsessionid=4E547DCEEAF118CEC38D1AF146C3729D?sequence=1 consulté le 26/09/ 2020.  

أمون اجلامعة، وزارة الصناعة واملعادن العراقية، جملة كلية امل. عامر عبد اللطيف العامري، أثر إدارة الصحة والسالمة املهنية يف أداء العاملني، دراسة حتليلية لقطاعات 3 
 .101، ص 5511، العراق، 51العدد 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259674/9789241512602-eng.pdf;jsessionid=4E547DCEEAF118CEC38D1AF146C3729D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259674/9789241512602-eng.pdf;jsessionid=4E547DCEEAF118CEC38D1AF146C3729D?sequence=1
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اربة، متض هامضغط الوقت، م عبء العمل املفرط، عدم قدرة العامل على التحكم يف عمله بسبب ج.
  1أهداف غري حمددة، أدوار غري واضحة، الروتني يف العمل؛

 نقص الدعم من قبل الزمالء واملشرفني؛  د.
 وجود صراعات بني العاملني يف مكان العمل؛  ه.
 الضغط املستمر على العاملني من قبل اإلدارة من أجل زيادة اإلنتاجية؛ و.
 انعدام األمن الوظيفي وضعف فرص الرتقية والتمييز يف التعامل بني العاملني؛ ز.
 .التغيريهذا لتكيف مع اقيام املؤسسة بتغيري تنظيمي دون هتيئة العاملني لذلك، مما خيلق لديهم صعوبة يف  ح.

االجتماعية، و باإلضافة إىل العوامل السابقة ميكن إدراج العنف يف مكان العمل ضمن الضغوط النفسية 
والذي يعرف بأنه أي هتديد ميارس ضد العامل، والذي ميكن أن يرتاوح بني اإلساءات اللفظية واالعتداءات 

وقد يأخذ العنف شكل التحرش، وهو إذالل وترهيب يتعرض له العامل من قبل املشرف أو 2اجلسدية والقتل.
 من طرف عامل آخر.

ب له مما يتسب العمل،أصحاب من أو  رف زمالئه أو املشرفمن طكما ميكن أن يعاين العامل من النبذ 
مع ما ينجر عن ذلك من عواقب سلبية، مثل النقص يف املشاركة يف العمل، عدم  العمل،يف العزلة يف مكان 

 وأىل االكتئاب إ االرتياح يف الوظيفة، مستويات أقل من االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي، وقد يؤدي أيضاً 
  3اإلرهاق. وأالقلق 

 الحوادث المهنية الفرع الثاني: أسباب

م يتقسكن ميحيتوي مكان العمل على العديد من العوامل اليت من احملتمل أن تسبب حوادث للعاملني، و 
 هذه العوامل إىل ثالث جمموعات، وهي:

 من أهم العوامل املادية اليت تسبب حوادث العمل ما يلي: . العوامل المادية:1
مبا  يف حالة وجود خطر، إلنذارميكن أن حيول الضجيج يف بعض األحيان دون مساع جرس ا الضوضاء: .أ

  جيعل العامل أكثر عرضة لإلصابة حبوادث مهنية.
ىل عدم يؤدي إإن ارتفاع مستوى اإلضاءة أو اخنفاضها عن املستوى املطلوب ميكن أن  ب. سوء اإلضاءة:

صابات لتعرض إلاأو  يف التعثر أو السقوط لضارة يف مكان العمل، ويكون سببارؤية العوامل اقدرة العامل على 
  .أخرى

                                                           
1. 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. 
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من  % 10وحسب الدراسة اليت أجرهتا إحدى شركات التأمني حول احلوادث الصناعية، توصلت إىل أن  
  1هذه احلوادث يعود سببها إىل اخنفاض مستوى االضاءة يف املؤسسات.

ة ميكن أن يتعرض العامل لصعقة كهربائية بسبب ترك أسالك كهربائية مكشوف التعرض ألخطار الكهرباء: ج.
 أو تكون هذه األسالك قدمية. 

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

املني من حلماية العاستخدام أدوات وجتهيزات عمل غري جمهزة بوسائل وحواجز  . المعدات والتجهيزات:ه
 .بسبب سوء تصميمهاأو  أو سوء ترتيبها أو عدم كفاية أعمال صيانتها املخاطر امليكانيكية

مما قد يتسبب يف  ،يف ختزين املواد القابلة لالشتعال واملتفجرات الشروط واملعايري املعمول هبا. عدم احرتام و
 حرائق أو حوادث يف مكان العمل؛

  صابة.ميكن أن يعرض العامل لإل وجود خطراملؤسسة لتنبيه العاملني من ب. عدم توفر أجهزة ونظم إنذار ز
بب يف وقوع واليت ميكن أن تتس هي تلك العوامل املتعلقة باإلدارة وتنظيم العمل،. العوامل التنظيمية: 2

 حوادث مهنية، ومن بني هذه العوامل ما يلي:
 ؛أو التقصري يف تنفيذها ومتابعتها أ. سوء تصميم برامج الصحة والسالمة املهنية

التدريب غري الفعال أو غري الكايف الذي يتلقاه العاملون حول إجراءات السالمة املهنية وكيفية الوقاية . ب
  وطرق تشغيل التجهيزات وكيفية استخدام املواد يف العملية اإلنتاجية؛ عملمن حوادث ال

 االستقاللية يف أداء العمل؛ ونقص  العمل الروتيين املتكررج. 
 ؛ساعات العمل الطويلة وغري املنتظمة، ساعات العمل املتغرية، العمل بنظام املناوبات، العمل الليليد. 
ة اإلرهاق البدين والعقلي، مما يؤدي إىل عدم القدر  قد يؤدي إىلته حتميل العامل عبء عمل يفوق قدرا ه.

 تشغيل اآلالت واملعدات وتأخر يف االستجابة حلاالت الطوارئ؛ويف على التحكم يف العمل 
، فيكون قله مشتتاويصبح ع بشأن مستقبل عمله باستمرار اجيعله قلقاألمن الوظيفي  و. شعور العامل بانعدام

 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 

ل اآلالت، بالطريقة السليمة والتحكم يف تشغيواملعلومات الكافية هلم حول كيفية أداء العمل  والتوضيحات
وبالتايل قد يتخذون قرارات خاطئة يف عملهم، باإلضافة إىل عدم قيام املشرف مبهامه فيما خيص مراقبة التزام 

 العاملني بتعليمات الصحة والسالمة املهنية.

                                                           

 .05. علي املوسوي، نغم الصائغ، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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ومن  ،العمل يف إصابة نفسه حبادث يف مكان قد يكون العامل سببا :العوامل المتعلقة بالعاملين. 3
 تؤدي إىل اإلصابة باحلوادث املهنية ما يلي: قد بني العوامل الفردية اليت 

والذي يظهر عند تنفيذه للمهمة املطلوبة منه بشكل غري صحيح أو عدم ، نقص الكفاءة لدى العامل. أ
 1ات الالزمة للحماية قبل تشغيل اجلهاز؛تنفيذها على اإلطالق، على سبيل املثال، عدم اختاذ اإلجراء

 2ري صحيح؛غعدم التزام العامل بالقواعد والتعليمات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية أو تطبيقها بشكل  ب.
 ؛ ل مع متطلبات الوظيفة املكلف هباج. عدم مالءمة القدرات البدنية والنفسية للعام

نظرائهم والعاملني ذوي التحصيل العلمي املنخفض مقارنة ب األصغر سنااإلصابة بني العاملني خماطر  ارتفاعد. 
 ططون مسبقالعاملني ذوي اخلربة خيالذين قضوا فرتة أطول يف عملهم وذوي التحصيل العلمي املرتفع، كون ا

يس ة أو الذين لللحد من التعب وجتنب املواقف الطارئة اجملهدة أكثر بكثري من زمالئهم يف العمل األقل خرب 
  3مبهام العمل؛ لديهم إملام كاف

 ؛ز يف العملنقص الرتكيشرود الذهن و ، واليت ميكن أن تؤدي إىل روف النفسية اليت مير هبا العامله. الظ
 على سلوكه؛ خمدرات أو أي ممنوعات تؤثر سلبا و. تعاطي العامل ألدوية أو

 ز. السرعة يف اجناز العمل على حساب شروط السالمة؛ 
 الشخصية؛ الوقايةح. عدم استخدام معدات 

 .ط. عدم التبليغ عن وجود خماطر مهنية أو جتاوزات فيما خيص السالمة املهنية يف حالة اكتشافها
ألف حادث مهين، وقد  10قام هاينريش يف أواخر العشرينيات من القرن العشرين، بدراسة ما جمموعه 

ية امن هذه احلوادث نتجت بسبب سلوك العاملني، وبالتايل فإن مسؤولية الوق % 00توصلت الدراسة إىل أن 
  4.من اإلدارة والعاملني من احلوادث تقع على عاتق كال

 المخاطر المهنيةآثار المطلب الرابع: 

 ينتج عن املخاطر املهنية العديد من االَثار السلبية على صحة وسالمة العاملني، ومتتد آثارها إىل حميطهم
 املؤسسة اليت يعملون هبا، واليت تنعكس على االقتصاد الوطين ككل.و  االجتماعي،

  آثار المخاطر المهنية على العاملينالفرع األول: 

 على صحة وسالمة العاملني ما يلي: آثار املخاطر املهنيةمن أهم 
كما ميكن أن تؤدي هذه اإلصابة إىل الوفاة يف   تعرض العامل لعجز يرتتب عن ذلك من معاناة وآالم، .1

شري تويف هذا اإلطار  حالة ما إذا كان احلادث مميت أو يف حالة اإلصابة مبرض مهين خبيث كسرطان الدم.

                                                           
1. The International Labour Office, op.cit, 2015, p26. 
2 . 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. 



ـ اإلطار المفاهيمي ــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــ  لصحة والسالمة المهنيةلـــــــــــ

41 
 

يف حوادث أو أمراض مرتبطة  سنويايف العامل ميوتون مليون عامل  1.10تقارير منظمة العمل الدولية إىل أن 
من إمجايل الوفيات بسبب % 86,3 أي بنسبةمليون وفاة بسبب األمراض املهنية،  1.1من بينهم  بالعمل،

  1من إمجايل الوفيات املهنية؛ %  13,7وفاة ناجتة عن احلوادث املهنية، أي بنسبة ألف 101العمل، و
وقد يؤدي ذلك ، نيتؤثر األمراض واحلوادث املهنية املتكررة واملرتفعة باملؤسسة على الروح املعنوية للعامل .1
 ؛ناحساس باألماإل منتيجة فقداهن مإىل التفكري يف مغادرة عمله مهب
 ميكن أن يفقد العامل وظيفته ومصدر رزقه بسبب مرض أو حادث مهين؛  .1
 ميكن أن يتحمل العامل تكاليف العالج يف حالة إذا مل يكن لديه تأمني اجتماعي؛ .1

 المجتمع آثار المخاطر المهنية علىالفرع الثاني: 

 أسرته واجملتمع اىل ميتد أيضاميكن أن ال يقتصر تأثري املخاطر املهنية على العامل املصاب فقط لكنه 
 الذي يعيش فيه، وتتمثل أهم هذه اآلثار يف اآليت:

تركها بدون ىل إيف بعض األحيان يكون العامل املصاب هو املعيل الوحيد ألسرته، ويؤدي عجزه أو وفاته  .1
  ؛، وما يرتتب عن ذلك من معاناةمصدر دخل

 نفسية سيئة لدى أسرة العامل؛ ة املسببة للعجز أو الوفاة آثارااألمراض واحلوادث املهني قختل .1
كن أن بيولوجية سامة ميتعرض املؤسسة إىل حوادث خطرية كنشوب حريق أو تسرب مواد كيمياوية أو  .1

 .بالصحة العامة ألفراد اجملتمع يلحق ضررا
 المؤسسةآثار المخاطر المهنية على الفرع الثالث: 

تتعرض املؤسسات نتيجة األمراض واحلوادث املهنية خلسائر مادية ومالية وبشرية متفاوتة، وذلك حسب 
 طبيعة اإلصابة ودرجة خطورهتا، ومن أهم هذه اخلسائر ما يلي:

ومتابعته  ألولية لهاملصاب، كتقدمي اإلسعافات االتكلفة اليت تتحملها املؤسسة نتيجة التكفل بعالج العامل . 1
  ته؛تعويض أسرته يف حالة وفا وكذلك تعويضه يف حالة العجز الدائم أو ،ونقله إىل املستشفى الطبية

تكلفة تعطل اإلنتاج بصورة مؤقتة بعد وقوع احلادث، نتيجة توقف العاملني لالهتمام بزميلهم املصاب أو  .1
 ؛تاجتلف وسائل اإلنلنتيجة 

وما يرتتب عن ذلك من  وعدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه العمالء، اخنفاض اإلنتاجية .1 
 اويف بعض احلاالت يتسبب حادث خطري كنشوب حريق كبري يف تعطيل املؤسسة كلي ،خسائر اقتصادية
  ؛ مما قد يؤدي اىل فقداهنا للعمالءوتوقف إنتاجها، 

اخلسائر اليت تلحق بالبنية التحتية أو املباين أو اآلالت أو املواد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية بسبب  .1
  2تلفها وتضررها نتيجة حادث مهين، وتشمل هذه التكاليف مصاريف اإلصالح أو االستبدال أو الشراء؛

                                                           
1. International Labour Organization, op.cit, April 2019, pp 01-03. 
2. Olasunkanmi Salami Ismaila et al, op.cit, p185. 
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 أو نتيجة د التقارير عن مالبساتهاحلادث وإعدا تكاليف الوقت الضائع النامجة عن التحقيق يف أسباب. 0
  1طول فرتة تلبية طلبات العمالء؛

املهنية باملؤسسة، وما يرتتب عن ذلك من تكاليف  بسبب زيادة املخاطر التغيب عن العملارتفاع معدل  .3
  2؛إنتاج مرتفعة

عدم توفر ظروف العمل اآلمنة وتكرار تعرض العاملني للمخاطر املهنية ميكن أن يضر بسمعة املؤسسة،  .1
 مما قد يؤثر على قدرهتا التنافسية وعلى مكانتها يف السوق؛  

كثرة احلوادث واألمراض املهنية قد يسبب ارتفاع يف معدل دوران العمل، وجيعل املؤسسة غري قادرة على   .0
 مليزة التنافسية؛االيت ميكن أن حتقق هلا  الكفاءات بأفضل و االحتفاظاستقطاب أ

رض أو حادث تعرضه ملتكاليف التوظيف إلحالل عامل حمل العامل املصاب بعجز أو املتويف نتيجة  .6
مهين، ويف حالة ما إذا كان املصاب ذو كفاءة ليس من السهل تعويضه بعامل بنفس الكفاءة، خاصة يف 

 أمكن إجيادذا ، ويف حالة ما إوهذا ما يؤثر على إنتاجية املؤسسة حىت يتم إجياد البديل ،نادرةالتخصصات ال
  ؛والتكاليف  والوقتفإن العملية تتطلب اجلهد واملال  البديل

 ؛تكاليف تدريب العامل البديلحتمل املؤسسة ل .18
تكاليف النزاعات القانونية نتيجة القضايا اليت يرفعها العاملون ضد مؤسستهم، والغرامات اليت تدفعها  .11

 .ماملؤسسة للعمالء نتيجة التأخر يف تسليم طلباهت

 االيتصاد الوطنيآثار المخاطر المهنية على الفرع الرابع: 

 يتضرر االقتصاد الوطين نتيجة اإلصابات املهنية من خالل:
 أو ألسرته يف حالة وفاته؛ املصاب فع هيئات الضمان االجتماعي تعويضات للعاملد .1
 تكاليف عالج املصاب اليت يغطيها التأميـــــــن؛ .1
 دفع أجور العامل املصاب خالل فرتة توقفه عن العمل؛ .1
 الناتج على تؤثر عوامل الكفاءات...، كلها الضائع وفقدان الوقت وزيادة املؤسسات يف اإلنتاج اخنفاض .1

 .ككل الوطين االقتصاد وما له من انعكاسات سلبية على اخلام، الوطين
 

 

 

 

                                                           
1. Olasunkanmi Salami Ismaila et al, op.cit, 186. 
2. Suxia Liu et al, op.cit., p03. 
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 المبحث الثالث: إدارة الصحة والسالمة المهنية

، كما اتيتها بالنسبة للعاملني واملؤسسيتناول هذا املبحث تعريف إدارة الصحة والسالمة املهنية وأمه
ارة توفرها لنجاح هذه اإلدارة وحتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، إضافة إىل اإلشيتطرق إىل األسس اليت البد من 

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

ؤسسات مبوجب القوانني والتنظيمات واألنظمة املعمول هبا مسؤولية توفري بيئة عمل سليمة امل تتحمل
وذلك من خالل إدارة كفؤة وفعالة  واحلفاظ على صحة وسالمة العاملني لديها ووقايتهم من املخاطر املهنية،

 للصحة والسالمة املهنية. 
 الفرع األول: تعريف إدارة الصحة والسالمة المهنية

املني من هتتم بكيفية محاية الع املؤسسة،كوحدة تنظيمية داخل إدارة الصحة والسالمة املهنية  رب تعت
لذا فإهنا تعترب جزء أساسي يف أي اسرتاتيجية ألي مؤسسة، سواء كانت  ،حوادث العمل واألمراض املهنية
 األرواح واملمتلكات والبيئة ووضعخدماتية...، ألمهيتها البالغة يف محاية  صناعية أو زراعية أو تعليمية أو

  1القواعد ونشر الوعي الوقائي.
 والتنفيذ التخطيط مسؤوليات عليها تقع اليت أهنا "اإلدارةعلى إدارة الصحة والسالمة املهنية  وتعرف    
 سالمة لضمان الفنية والتعليمات القواعد ووضع املؤسسة، يف املهنية والسالمة بالصحة يتعلق ما لكل واملتابعة
 من ميكن اليت والوعي، التثقيف أو التدريب سواء يف برامج اسرتاتيجية ووضع ،والبيئة واملمتلكات العاملني
  2فيها". اجلودة إىل معايري للوصول املهنية، ومستوى الصحة والسالمة العاملني أداء مبستوى االرتقاء خالهلا
ومت تعريفها بأهنا "جمموعة اإلجراءات أو التدابري اليت تتخذ لتحقيق بيئة عمل آمنة وخالية من املخاطر      

  3ومن مسببات احلوادث للمحافظة على عناصر اإلنتاج وباألخص العنصر البشري".
على أهنا منهج منتظم يضعه صاحب العمل لتقليل خماطر احلوادث واألمراض اليت ميكن  وتعرف أيضا

 4فيها. ن يف مكان العمل، من خالل حتديد هذه املخاطر وتقييمها والتحكمو أن يتعرض هلا العامل
تم هت "الوحدة التنظيمية اليت على أهنا إدارة الصحة والسالمة املهنية وهناك تعريف آخر ينظر إىل    

بشكل رئيسي باحلفاظ على العنصر البشري من خماطر حوادث العمل واألمراض املهنية، هبدف متكينه من 

                                                           
 .40، ص 5559ن، . حسني حرمي، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال، الطبعة الثالثة، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان األرد1
 .155ص، مرجع سبق ذكرهفرست شعبان، . 2 
حبث تطبيقي يف شركة بغداد للمشروبات الغازية، : ( 00551ISO: 5510)ماجد الكعيب، تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية وفقا للمواصفة . بتول خلف، 3

 .140، ص 5519، العراق، 111، العدد 50اجمللد  ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
4. The safety association for canada‘s, Introduction to health and safety management systems program development 

guideline, 2018, p01. 
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أداء أعماله على أفضل وجه، مما يرتتب على ذلك احلفاظ على مستلزمات العملية اإلنتاجية وحتسني جودة 
  1وزيادة إنتاجية املعدات والعاملني على حد سواء". املنتجات

تعاريف السابقة ميكن القول أن إدارة الصحة والسالمة املهنية هي جمموع املمارسات من خالل ال
ماية العاملني حلواإلجراءات اإلدارية اليت تستخدمها املؤسسة لتوفري بيئة عمل آمنة وصحية وإدارة خماطرها، 

 هتا.لحفاظ على ممتلكالمن األمراض واحلوادث اليت ميكن أن يتعرضوا هلا يف مكان عملهم، و 
 الفرع الثاني: أهمية إدارة الصحة والسالمة المهنية

يف مكان العمل، لذا ينبغي أن تكون قضايا الصحة والسالمة  جزء مهم من وقتهم معظم العاملونيقضي 
، ماملهنية يف املؤسسات موضع اهتمام أصحاب العمل، واليت تعترب كمسؤولية أخالقية كبرية تقع على عاتقه

وفري بيئة عمل آمنة وصحية للعاملني ألداء عملهم بأكثر أرحيية وبكفاءة وفعالية، مما يساعدهم على حتقيق بت
كما تساعد اإلدارة الفعالة للصحة والسالمة املهنية على تدعيم العالقة اإلنسانية  وأهداف املؤسسة.أهدافهم 

دنية والنفسية مل املناسب والتقليل من اآلثار الببني اإلدارة والعاملني وتقليل تكاليف العمل وتوفري نظام الع
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.
ية كل، فحسب منظمة الصحة العاملإىل االقتصاد الوطين ك ومتتد أمهية إدارة الصحة والسالمة املهنية

عرف ، بينما تقوي وباقتصادأعلى إنتاجية بالصحة والسالمة املهنية  جمال البلدان األكثر استثمارا يف تتمتع
على  منة إجياباآلوبالتايل، تنعكس بيئة العمل الصحية وا ،واقتصاد ضعيفإنتاجية  أقل استثماراالبلدان األقل 

 2ة االقتصادية.ملنافسأمام ا لصحة والسالمة املهنية يعد عائقااالقتصاد، يف حني أن اخنفاض االستثمار يف ا
 برامج الصحة والسالمة المهنية: نيالمطلب الثا

 األمراض واحلوادث من العاملني حلماية األساليب اليت تعتمدها املؤسسات وأجنع أهم من الوقاية تعترب
لعملهم، وذلك من خالل تصميم جمموعة من الربامج املناسبة لطبيعة عملها واملخاطر املهنية اليت  أدائهم أثناء

 ميكن أن تواجهها، ومن بني هذه الربامج ما يلي:
  العملمكان الفرع األول: تهيئة 

 ة توفري وحتسنياملؤسستؤثر بيئة العمل بشكل مباشر على صحة وسالمة العاملني وعلى أدائهم، لذا على 
 ، وذلك من خالل:املالئمةاملادية ظروف العمل 

ن ومواقف املكاتب واملخاز مصاحل اإلنتاج و توفري اإلضاءة الكافية يف مجيع مواقع العمل، مبا يف ذلك  .1
 السيارات واملداخل اخلارجية؛

                                                           
 .40، ص مرجع سبق ذكره. حسني حرمي، 1

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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 1الصوت، كامتاتعمال  الالزمة لتخفيف حدة الضجيج يف مكان العمل، كاست استخدام الوسائل الفنية. 1
 ؛ الستائر السميكة على النوافذأو ماصة للصوت على السقف واجلدران واألرضيات،  مواد عازلةتركيب 

صناعات اليت وبشكل خاص يف ال مرتفعة،درجة احلرارة الذي تكون فيه مكان العمل التكييف يف توفري  .1
ة عن اليت تعرف درجات حرارة منخفض، وتزويد أماكن العمل يتميز عملها باحلرارة العالية كصناعة املعادن
واقع العمل الشخصية اليت حتمي العاملني من الربد يف مالوقاية  املستوى املطلوب بالتدفئة أو توفري معدات

 املكشوفة؛
من اجلراثيم  باستخدام أجهزة تعمل على تنظيف اهلواءتوفري التهوية الكافية وختفيض مستوى امللوثات  .1

  ؛والغازات امللوثةوالغبار واألخبرة 
 والغازات وغريها من املواد القابلة لالشتعال أو االنفجار لتجنبالكيميائية  التخزين اجليد واآلمن للمواد .0

 ، ومحاية العاملني من خماطر الكهرباء والطاقة؛واحلرائق االنفجارات
اآليل إلطفاء  ياه وأنظمة الرشحلريق، كالطفايات وخراطيم املا بوسائل مكافحةتزويد مجيع مرافق املؤسسة  .3

 حالة يف يسهل الوصول إليهاتكون يف املتناول و أن توضع يف أماكن  البدواليت  ،احلرائق وأجهزة اإلنذار
 ؛حدوث حريق

وضع خطة إخالء سهلة وواضحة يف حالة حدوث طارئ وتدريب العاملني عليها، وتزويد خمتلف املرافق  .1
 مبخارج للطوارئ؛

 بعض أو حتذيرية لتوضيح خطر ما، وتكون يف توجيهيةكوسيلة   اإلرشاديةمللصقات واللوحات استخدام ا .0
األحيان يف شكل رسومات أو أشكال للتعبري عن مضمون الرسالة أو استخدام ألوان معينة خلدمة معىن حمدد 

  2وتسهيل وصول الفكرة للعاملني؛
الغرض س نفبأخرى أقل خطورة وحتقق  مستخدمة يف عملية اإلنتاج مادة خطرةإذا أمكن استبدال ميكن  .6

  .املطلوب
وبالنسبة للوقاية من املخاطر اليت ميكن أن تنجم عن التجهيزات واملعدات، من بني اإلجراءات اليت يتم 

 3اختاذها ما يلي:
يدويا جعة نظام التشغيل )يح، ومراالصحمكاهنا التأكد من وجود أجهزة األمان واحلواجز الواقية لآللة يف  .1

( واختيار نظام التشغيل األكثر مالءمة لآللة وسالمة العامل يف نفس الوقت، ووضع مجيع املعدات أو آليا
  ؛الوصول إليهاالالزمة ألداء العمل يف املكان املناسب، حبيث يسهل 

                                                           

العريب للنشر دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، مكتبة اجملتمع  . محزة العلوان، محزة دراركة، إدارة املوارد البشرية يف املنشآت السياحية والفندقية، الطبعة األوىل،1 
 .504ص ،5512والتوزيع، األردن، 

 .590 مرجع سبق ذكره، ص ،محزة العلوان، محزة دراركة. 2
 .592-590 ص ص ،نفس املرجع. 3
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مع  ناسبة، وجتنب التحدثاملاألمان عدم حماولة إيقاف أي جزء من اآللة باليد أو القدم، مع ترك مسافة  .1
 اآلخرين أثناء تشغيل اآللة؛

ن اآللة، وعدم رفع أغطية األما تشغيلعدم إجراء أي عمل من أعمال القياس أو الضبط أو الصيانة أثناء  .1
 اخلاصة باألجزاء املتحركة أو الدائرية أثناء عمل اآللة؛

 ذلك؛بعند مساع أي صوت غري مألوف منها، وإبالغ املختص أو حدوث أي خلل  يف حالةإيقاف اآللة  .1
 بعد االنتهاء من العمل جيب فصل احلركات اآللية عن اآللة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف اآللة وما .0

  حوهلا من املخلفات الناجتة عن عمليات التشغيل.
 الفرع الثاني: تنظيم العمل

 فيض معدالت اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنية، من خالل:تساعد العوامل التنظيمية اجليدة على خت
نوا مسريين يف املؤسسة، سواء كااملعنية بالصحة والسالمة املهنية  مجيع األطراف ات وأدوارحتديد مسؤولي. 1

 ؛أو مشرفني أو عاملني
إعداد التقارير أسباهبا و والتحقيق يف العمل واقع ماألمراض واحلوادث املهنية يف خمتلف حاالت متابعة  .1

  1، واختاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها أو تقليلها؛حوهلا الدورية
اإلشراف واملتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات الصحة والسالمة املهنية، والتأكد من التزام العاملني بارتداء  .1

  2؛وسائل الوقاية الشخصية أثناء العمل
 املني بتشجيعهم على طرح انشغاالهتم ومشاكلهم املتعلقة بظروف العمل. حتسني نظم االتصال مع الع1

واالصغاء هلم، وأخذ اقرتاحاهتم فيما خيص الوقاية من املخاطر املهنية بعني االعتبار عند تصميم برامج 
 الصحة والسالمة املهنية؛

ويف هذا السياق  3.والسالمة املهنيةالعاملني الذين لديهم سلوكيات إجيابية يف جمال الصحة مكافأة . حتفيز و 0
إحدى شركات النقل بالسيارات كانت تعاين من ارتفاع معدالت احلوادث أعدت حوافز  أن يشري شولتز إىل

مالية جمزية متنح للسائقني الذين تقل عندهم احلوادث واملخالفات املرورية، وقد أدى ذلك إىل تقليل معدل 
تعليمات تطبيق نظام تأدييب للمخالفني الذين ال يتقيدون بويف املقابل على املؤسسة  4. % 30احلوادث بنسبة 

  ؛الصحة والسالمة املهنية، وحتديد مستويات العقوبات حسب النوع واحلاالت

                                                           
 للدراسات اإلسالمية اجلامعة العاملني، جملة نظر وجهة من العلمية املختربات يف املهنية والصحة السالمة إجراءات فعالية مدى عايش، تقييم عالء، اهلابيل وسيم . 1

 .90، ص5515 غزة، ،55العدد  ،55اجمللد  واإلدارية، االقتصادية
 .110، ص 5555دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،1 عمر بن سديرة، االجتاهات احلديثة إلدارة اجلودة يف منظمات األعمال، الطبعة بوحرود،. فتيحة 2 
 .50ص ،مرجع سبق ذكرهىن الطائي، عبد األمري علي، ث. م3 
النسانية والعلوم لوم ادوباخ قويدر، مدى مسامهة األمن الصناعي يف الوقاية من إصابات حوادث العمل واألمراض املهنية، مذكرة ماجستري يف علم النفس، كلية الع.  4

 .02، ص5559قسنطينة، جامعة االجتماعية، 
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وفر يف حتديد الشروط البدنية والنفسية اليت جيب أن تتو األخذ يف االعتبار ظروف العمل الصحية واآلمنة  .3
ألدوار الوظيفة، مع التحديد الواضح للمهام واعند إجراء حتليل العمل ووصف وتوصيف الوظيفة شاغل هذه 

  الوظيفية للعاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية؛
شعرهم بالرضا ، مبا يدعم عمليات مشاركة العاملني يف حل املشكالت واختاذ القرارات املتعلقة بعملهم .1

 ؛ملسطرة هلموحيفزهم على حتقيق األهداف ا
 ،إعالم العاملني بكل األمور املتعلقة بعملهم واطالعهم على جمريات األمور اليت هتمهم يف املؤسسة .0

 وإشراكهم يف عمليات إدارة التغيري.
شكالته، وتقدمي املساعدة له يف حل م وتوجيهه تقدمي الدعم للعامل من قبل زمالئه ورئيسه ومساندته .6

  يشعره بأمهيته يف العمل؛مما  بعمله، للقيام له الالزمة اإلمكانيات وتوفري
ات ومنح العاملني أوقات للراحة بني ساع ،الطويلة العمل ساعات وجتنب مالئم عمل توقيت تطبيق .18

 مبا يسمح هلم باالسرتاحة وجتديد طاقتهم؛ ،العمل
 ؛تفادي الروتني واملللوكذلك  اكتساب معارف ومهارات جديدةاملهام من أجل  إثراءتدوير العمل و  .11
 .العمل على حل الصراعات بني العاملني من خالل االعتماد على سياسات التفاوض والتعامل العادل .11

 الفرع الثالث: التدريب 

حيث  ،الوقاية من اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنيةبشأن  ن خاصة اجلدد تدريباو جيب أن يتلقى العامل
يمات الصحة وتوعيتهم بأمهية االلتزام بتعل التجهيزات واملعدات،كيفية استخدام تتضمن برامج التدريب  

لية، كما يتم تدريبهم على كيفية تقدمي اإلسعافات األو   .الشخصية الوقايةوالسالمة املهنية وارتداء وسائل 
اإلجراءات ، و ماكن العالجية املتخصصةوأسلوب إخالء املصابني يف حالة احلوادث ونقلهم بسرعة إىل األ

 الواجب اتباعها يف حاالت الطوارئ.
رشادية باإلضافة إىل برامج التدريب تعمل املؤسسة على نشر الوعي بني العاملني عن طريق اللوائح اإل

 كيفية الوقاية من املخاطر املهنية.   حول ندواتوالكتيبات وعقد ورش عمل و 1،واملنشورات
 الوياية الشخصية الفرع الرابع:

الشخصية للعامل حسب طبيعة العمل الذي يقوم به، وذلك  الوقايةالبد أن توفر املؤسسة معدات 
 فيماهذه املعدات أهم وتتمثل  ،العمل النامجة عن األضرار حلماية جزء من جسمه أو اجلسم بالكامل من

  2:يلي
 واحلرارة واألشعة؛النظارات الواقية لوقاية العيون من الغبار والشظايا . 1

                                                           

 .110ص ، مرجع سبق ذكرهعمر بن سديرة،  بوحرود،. فتيحة 1 
 .155-99صص ، 2009األردن،  للنشر، العريب اجملتمع مكتبة ،الثانية الطبعة ،املهنية والسالمة الصناعي األمن وآخرون، الروسان منصور ناصر. 2



ـ اإلطار المفاهيمي ــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــ  لصحة والسالمة المهنيةلـــــــــــ

47 
 

 سدادات األذن للوقاية من األصوات العالية والضوضاء؛. 1
 اخلوذة حلماية الرأس من سقوط األجسام عليه؛ . 1
الكمامات وأجهزة التنفس للوقاية من الغازات واألخبرة والروائح واألتربة، وأقنعة الوجه حلمايته من تطاير . 1

 الكيمياوية؛الشظايا واحلرارة واألشعة واملواد 
املالبس الواقية حلماية اجلسم من املخاطر احمليطة به، ويشرتط فيها أال تسمح بنفاذ أي مادة وأن تغطي . 0

 .أجزاء اجلسم املعرضة للمخاطر، وأن تكون مطابقة لكل عامل وتبقى يف حالة جيدة ونظيفة
 1 :توفري باإلضافة إىل

 كاملة وقاية له وتوفر ممارسة مهنته العامل على تسهل قفازات حسب طبيعة العمل والغرض منه، حبيث. 1
 يديه؛ ميكن أن تلحق الضرر ب اليت املخاطر أنواع خمتلف ضد

 الطبقة حتت فوالذية مبقدمة العمل، حيث يلبس العامل حذاء جمهز مع طبيعة األحذية العازلة اليت تتوافق. 2
ثانية،  األرض على ووضعها ثقيلة أشياء تداول يتم فيها اليت القدم يف األعمال أصابع للوقاية من إصابة العليا

 القدم عند التعامل مع على بأسفل اجلروح وإحلاق النعل ثقب دون حتول فوالذية بشرحية ويلبس أحذية جمهزه
 .الباردة الدفء يف أماكن العمل توفر الداخل من مبطنة مدببة، وأحذية أو واخزة أشياء

ر ن لليدين بصفة دائمة والعناية بالنظافة الشخصية، وما ييسو غسل العاملالوقاية الشخصية أ كما تشمل
 هلم ذلك هو توفري املؤسسة لوسائل النظافة مثل، املاء والصابون وأحواض الغسيل ودواليب حلفظ املالبس.

 الفرع الخامس: الوياية الطبية

  :اآليت ومن أهم هذه اخلدماتوحدات صحية لتقدمي اخلدمات الصحية للعاملني،  ريتوفاملؤسسات على 
 الذين مت اختيارهم، للتأكد من سالمتهم البدنية والنفسية قبل لفحوصات الطبية األولية للمرشحنيا. 1

 تعيينهم يف منصب العمل؛
الفحوصات الدورية للتأكد من صحة العاملني من األمراض املختلفة أو الكشف عن املرض املهين يف . 1

 خطورته؛زيد ستفحل وتأوىل مراحله قبل أن ي
نية دالفحص الطيب اخلاص الذي يتم إجراؤه عند تكليف عامل مبهام جديدة تستدعي التأكد من لياقته الب. 1

تم التعامل يالعامل الذي يعاين من مرض صدري ال جيب أن يعمل يف األماكن اليت  والنفسية للقيام هبا، فمثال
 ؛فيها مع الغبار

 العامل لالطمئنان على صحته؛. الفحص الطيب بطلب من 1
الفحص الطيب عند هناية اخلدمة، خاصة يف مهن معينة مثل، العمل يف املناجم، وذلك قصد التأكد من . 0

 صحة وسالمة العامل؛
                                                           

 .02-00صص ، 5514األوىل، عمان، األردن،  األكادميي، الطبعة الكتاب املهنية، مركز منجل، الوقاية مجال .1
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  1ي "ب"؛يف مكان العمل، مثل الفريوس الكبد التعرض هلاتلقيح العاملني ضد بعض األمراض اليت ميكن  .3
 العمل.أدائه ولية للعامل الذي يصاب أثناء تقدمي اإلسعافات األ .1

 المهنية الفرع السادس: برامج الصحة النفسية واالجتماعية

غوطات على مواجهة الضالعامل  الذي يساعد النفسي واالجتماعي تقدمي الدعم ربامج إىلهذه الهتدف 
على أداء عمله  قدرتهه، و ثقته بنفسزيادة و  زمالئه واملشرفنيواجتاه  يف عمله باالرتياحيشعر وجتعله  املهنية،
 2:يلي ما الربامج هذه تشملو  .بكفاءة

 تقييمها؛و  العمل مكان يف العاملني على تؤثر أن ميكن اليت واالجتماعية النفسية العوامل حتديد .1
 .ارد الالزمة إلدارهتاوتوفري املو  هانفيذوت النفسية املهنيةالسياسات واملمارسات املتعلقة بالصحة . إعداد 1

-1811) النفسية بالصحة خاصة شاملة عمل خطة العاملية الصحة ملنظمةا ويف هذا اإلطار وضعت

 مكان يف لنفسيةا الصحة بتعزيز الصلة ذات التنفيذ واسرتاتيجيات واألهداف املبادئ تتضمن ،(1818
   3:على العمل خالل من العمل،

  العمل؛ وظروف املعيشة مستويات ،مثل النفسية للصحة االجتماعية احملددات معاجلة .1
 األنشطة ذلك يف امب خاصة، بصفة النفسية والصحة عامة بصفة الصحة وتعزيز بالوقاية املتعلقة األنشطة .1

  التمييز؛ من احلد إىل الرامية
 خدمات لىع احلصول ذلك يف مبا الصحية، اخلدمات تطوير خالل من الرعاية على احلصول فرص زيادة .1

 النفسية. الصحة
 لعاملني"ا صحة "محاية سلسلة العاملية الصحة منظمة أصدرت والعاملني، املؤسسات مساعدة إىل وسعيا

 العاملني. صحة على يؤثران قد اللذين واإلجهاد الضغوط ،مثل الشائعة املشاكل خبصوص إرشادات توفر اليت
 تعاطي عن امجةالن االضطرابات عن املبكر بالكشف اخلاصة للمنظمة التقنية األدوات توفري إىل باإلضافة
 العمل، مكان يف النفسية للصحة مفيدة كأدوات  االنتحار من والوقاية معها والتعامل واملخدرات الكحول

   4النفسية. الصحة يف الفجوة لرأب العاملية الصحة منظمة عمل برنامج إطار يف وذلك
 عن املبكر الكشفو  الوقاية تشمل متكاملة اسرتاتيجية إطار يف النفسية الصحة برامج تنفيذ وينبغي

 صحابأ إشراك من البد الربامج هذه ولنجاح املناسب، والتأهيل الدعم تقدميو  النفسية األمراض أعراض
 .هاتنفيذو  إعدادها عند املستويات مجيع يف لعاملنيوا املصلحة
 

                                                           
 .545، ص5515، دار النشر زمزم ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 1النيب، إدارة املوارد البشرية، الطبعة حممد أمحد عبد . 1

2 . https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/   consulté le 02/03/2020. 
3 . Ibid. 
4 . Ibid. 

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/ar/
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 المهنية  والسالمة الصحة : أسس إدارةلثالمطلب الثا

قيق توفر جمموعة من األسس واملبادئ حىت تتمكن من حتبرامج الصحة والسالمة املهنية  يتطلب تطبيق
  أهدافها بكفاءة وفعالية، وتتمثل أهم هذه األسس فيما يلي:

 القيادة اإلدارية الفرع األول:

أن يكون هبا ودعمها هلا، و  العليا اإلدارةعلى مدى اقتناع السالمة املهنية الصحة و جناح برامج  يتوقف
 وذلك من خالل:1،لتوفري بيئة صحية وآمنة مكنةميع االحتياطات املجل هااختاذب التزاما واضحا وملموسا لديها

 وضع خطط للصحة والسالمة املهنية تكون مالئمة لطبيعة املخاطر املهنية اليت تواجهها املؤسسة؛  .1
ا من عراقيل، ومعاجلة ما قد يعرتضه ميدانياحتديد أهداف برامج الصحة والسالمة املهنية ومتابعة تنفيذها  .1

مع التحسني املستمر هلذه الربامج مبا يتالءم مع التغريات الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على الصحة 
 ؛والسالمة املهنية باملؤسسة

 هاتنفيذبرامج الصحة والسالمة املهنية و  عدادالالزمة إل واملعلومات الية والبشريةتوفري املوارد املادية وامل .1
 ؛هاوحتسين تهاومراقب

 خمتلف يف إعداد وتنفيذ برامج الصحة والسالمة املهنية ومراقبتهايف حتديد املسؤوليات والصالحيات  .1
  التنظيمية باملؤسسة؛ املستويات

 المة املهنية.الصحة والساملعمول هبا يف جمال واملعايري لوائح ل وفقا املهنيةبرامج الصحة والسالمة إعداد .0
لنسبة املئوية ، ابتوفري ظروف صحية وآمنة التزام اإلدارة العليامدى  لقياس املستخدمة ومن بني الطرق

السالمة الصحة و من أهداف احملققة  املئويةالجتماعات الصحة والسالمة اليت حتضرها اإلدارة العليا أو النسبة 
  2.حمدد دول زمينجبناًء على 

 الفرع الثاني: مشاركة العاملين

رغم أن مسؤولية حتقيق الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل تقع على عاتق اإلدارة إال أن العاملني 
 :يف مهعلى املؤسسة إشراكجيب هم املستفيدين بالدرجة األوىل من برامج الصحة والسالمة املهنية، لذا 

 تطوير برامج الصحة والسالمة املهنية؛  .1
 مناقشة الربامج املقرتحة؛ .1
 ؛حتديد املخاطر املهنية واخليارات املتاحة للتحكم فيها .1
 حتديد أهداف برامج الصحة والسالمة املهنية؛ .1
  لتنفيذها؛ هحيتاجون، وما الصحة والسالمة املهنية فهم العاملني ألدوارهم ومسؤولياهتم يف إطار برامج .0

                                                           
 .119، ص مرجع سبق ذكرهبشار السماك، سوزان الرحاوي،  .1

2. 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. 
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 التحقيق يف أسباب األمراض واحلوادث املهنية؛ .3
 مراجعة وتقييم أهداف ونتائج برامج الصحة والسالمة املهنية؛ .1
 حتسني املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، تشجيع العاملني على تقدمي مالحظاهتم واقرتاحاهتم بشأن.0

 ار.االعتبيف وأخذ هذه املقرتحات 
الزمالء أو عدد العاملني الذين يشاركون يف  اتمالحظ هي وأفضل الطرق لقياس مدى مشاركة العاملني

  1الصحة والسالمة املهنية. اجتماعات
 التخطيط الفرع الثالث:

تبار مع األخذ يف االعلربامج الصحة والسالمة املهنية،  واضحة أهداف حتديد ينبغي على املؤسسة
الروتينية وغري  ااهتاملخاطر املهنية لكل نشاطو املتطلبات القانونية وخياراهتا التكنولوجية واملالية والتشغيلية، 

ة العاملني،  مالعوامل اليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمجيع والبد أن تشمل عملية التخطيط  2 روتينية.ال
 الشخصية، لوقايةا، توفري وسائل واملواد واملعدات هيزاتمعايري اقتناء التج، أوقات العمل، كالعوامل الفزيائية

 .خطط الطوارئ
 الصحة والسالمة المهنية برامجالفرع الرابع: وضع القواعد واإلجراءا  المتعلقة بتنفيذ 

املشرفني و  ضروري إعداد الئحة واضحة من القواعد والتعليمات الواجب اتباعها من طرف العاملنيمن ال
، سلوكيات هيزاتلتجاستخدام املعدات واطريقة للوقاية من املخاطر املهنية، تتضمن ظروف العمل،  واملسريين

  3العاملني 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 

يها وجتنب جراءات املمكنة للتحكم ف، ودراسة اإلوحتليلها اإلصابة باألمراض واحلوادث املهنيةملعرفة أسباب 
  4لتنظيم العمل بشكل صحي وآمن واختاذ القرارات املتعلقة هبذا الشأن.املناسبة تكرارها، ووضع األسس 

 الفرع السادس: تنفيذ برامج الصحة والسالمة المهنية

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

                                                           
1 . Elyas Jazayeri, op.cit,p28. 

، دراسة OHSAS 18001 :2007تقييم برامج إدارة الصحة والسالمة املهنية يف املستشفيات اجلزائرية على وفق املواصفة الدولية  ربيع،، حنيفة بن رحمي الرحيمعبد . 2 
 .02، ص5510، اجلزائر، 10نفيسة محود اجلامعي باجلزائر العاصمة، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد حالة مستشفى 

، 5511ار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر، د. سامح عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية يف اجملال السياحي: دراسة حالة على شركات السياحة، 3 
 .515ص 

 .592ص ، مرجع سبق ذكره. محزة العلوان، محزة دراركة، 4 
 .511-515ص ص ، مرجع سبق ذكره. سامح عبد الباقي، 5 
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 ؛هاوتوثيق هامجع املعلومات حول األمراض واحلوادث املهنية وحتليل. 1
 تقدمي التقارير الدورية لإلدارة العليا حول مستوى الصحة والسالمة باملؤسسة؛ .1
القيام بدورات تفتيشية لتفقد مواقع العمل والتحقق من مدى مطابقتها للقواعد والشروط اليت حددهتا  .1

 ؛برامج الصحة والسالمة املهنية
  . التحقق من مدى التزام العاملني بتعليمات الصحة والسالمة املهنية.0
 

 الفرع السابع: سجال  الصحة والسالمة

 ا يلي:م املؤسسات ملتابعة وضعيتها يف جمال الصحة والسالمة املهنيةمن بني السجالت اليت تعتمدها 
 السجالت اخلاصة بإحصائيات األمراض واحلوادث املهنية، مع حتديد أسباب اإلصابات؛ .1
سجالت املخالفات السابقة للعاملني للتعليمات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية، ونتائجها من إصابات . 1

 وخسائر؛  
 سجالت مواعيد الفحوصات الطبية الدورية للعاملني وفحوصات التوظيف؛  .1
 ؛املهنية اجتماعات الصحة والسالمةسجالت حماضر   .1
 ؛سجالت اإلسعافات األولية .0
  .سجالت فحص املعدات .3

 الفرع الثامن: التعليم والتدريب

وتدريب العاملني مبختلف مستوياهتم، وبصورة خاصة العاملني اجلدد على فهم كيفية عمل  يتم تعليم
ومن أهم 1مج،املنوطة هبم مبوجب هذه الربا واألدوار وأساليب تنفيذ املسؤولياتالصحة والسالمة املهنية برامج 

  العناصر اليت تتضمنها برامج التدريب ما يلي:
 ونوعية املخاطر املهنية اليت يتضمنها؛طبيعة العمل التعرف على  .1
 وكيفية الوقاية من املخاطر املهنية؛ يف مكان العمل، أساليب العمل الصحيحة واملمارسات ااَلمنة .1
 ج؛الربام تتضمنهاأمهية االمتثال ملعايري الصحة والسالمة املهنية والقواعد واإلجراءات اليت  .1
 ؛صيةالشخ الوقايةأمهية استخدام معدات  .1
 طرق االستجابة حلاالت الطوارئ؛. 0 
 . بطريقة آمنة طريقة استخدام املعدات واآلالت واملواد يف مكان العمل .3

واملخاطر  فئة من فئات العاملني طبيعة عمل كلتصميم برامج التدريب  األخذ يف االعتبار عند وجيب
  .هذه املخاطرللوقاية من من أجل حتسني الوعي لديهم  املهنية اليت يتضمنها،

                                                           

 .119، ص مرجع سبق ذكرهبشار السماك، سوزان الرحاوي،  .1 
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لعاملني حول التدريب  ةميكن قياس مستوى التدريب من خالل بعض املؤشرات مثل، امليزانية املخصصو 
  1ة والسالمة املهنية.الصححول  وية للعاملني الذين تلقوا تدريباأو النسبة املئ سبل الوقاية من املخاطر املهنية

  المهنيةالفرع التاسع: تقييم برامج الصحة والسالمة 
قصور ال ديد أوجه، لتحاليت تعتمدها املؤسسة البد من تقييم مدى فعالية برامج الصحة والسالمة املهنية

ة التقييم على وجود . وتعتمد عمليالقادمةيف املراحل  عدم تكرارها والتعرف على أسباهبا لتجنب وحتليلهاهبا 
التحقق من تنفيذ و اإلدارة  وا سواء من قبل العاملني أوالتعليمات املعمول هبرقابة مستمرة على تطبيق القواعد 

 .، من أجل تصحيح االحنرافات يف الوقت املناسبالربامج
وتعد سجالت األمراض واحلوادث املهنية من أهم املؤشرات اليت تسمح بالتعرف على مدى جناح برامج 

ع احلوادث أسباب وظروف وأوقات وقو  حولالصحة والسالمة املهنية املوضوعة، حيث أن بياناهتا التفصيلية 
 تساهم يف تقييم إجراءات الوقاية من املخاطر املهنية وحتديد نقاط الضعف فيها بشكل مستمر. 

   2:برامج الصحة والسالمة املهنية من خالل وتقيم
 باستمرار العمل يف مكان اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون املخاطر لتحديد الالزمة اإلجراءات اختاذ .1

 وتقييمها وحتليلها ملعرفة أسباهبا؛
 .ا، وحتديد أوجه القصور ونقاط القوة فيهاإنشاء عمليات ملراقبة أداء الربنامج والتحقق من تنفيذه. 1

ية يف وقياس أداء الصحة والسالمة املهن ،كما جيب على املؤسسة إنشاء وتطبيق وصيانة إجراءات املراقبة
ة، القياسات الكيفية والكمية املناسبة الحتياجات املؤسستتضمن ن أراءات جيب فرتات منتظمة، وهذه اإلج

ات اليت جيب إدخاهلا تقييم فرص التحسني والتغيري ، باإلضافة إىل ىل القياسات التصحيحية والوقائيةباإلضافة إ
  3الصحة والسالمة املهنية.برامج على 

 والسالمة المهنيةالفرع العاشر: التحسين المستمر لبرامج الصحة 

 ن على حتديد اخليارات املتاحة للقضاء على املخاطر املهنية أو تقليلهاو يتعاون أصحاب العمل والعامل
اليت قد تؤدي إىل حدوث اإلصابات أثناء العمل، من خالل وضع خطة  ممكن ومنع األسباب إىل أدىن حد

، ة عناصر التحكمبع التقدم والتحقق من فعاليتضمن تنفيذ الضوابط وتوفري احلماية الكافية للعاملني، وتت
ريات اليت للتكيف مع التغ اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني الربامج واألداء العام للصحة والسالمة املهنيةو 

  4حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة، واليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة العاملني.

                                                           
1. Elyas Jazayeri, op.cit, p28. 

 .119، ص مرجع سبق ذكرهبشار السماك، سوزان الرحاوي،  .2 
 .04، صسبق ذكره مرجعربيع، ، حنيفة بن رحمي الرحيمعبد . 3 
 .119، ص مرجع سبق ذكرهبشار السماك، سوزان الرحاوي،  .4 
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 ة الصحة والسالمة المهنية المبحث الرابع: نظام إدار

طوير توجهات عاملية حديثة باجتاه ت ظهورمن خالل  زيادة االهتمام بالصحة والسالمة املهنيةيتجلى 
أحد هذه التوجهات، واليت هتدف 18001 وميثل إصدار املواصـــفة ،أنظمة إلدارة الصـــــحة والســـالمة املهنية

نية، ويف هواحلوادث املهنية وحتديد املمارسات املقبولة للصحة والسالمة املإىل توفري إطار للتحكم يف األمراض 
 كنظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية.  10881منظمة التقييس العاملية املواصفة  هذا السياق أصدرت أيضا

 المطلب األول: مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

ن لتحكم يف املخاطر املهنية، ملهنية لتسهيل عمل املؤسسات جاءت أنظمة إدارة الصحة والسالمة امل
 خالل وضع جمموعة من املعايري واملتطلبات اليت متكنها من محاية العاملني هبا من األمراض واحلوادث املهنية.

 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيةالفرع األول: تعريف 

الطريقة اليت تدير هبا املؤسسة شؤوهنا الداخلية من أجل عامة املنهجية أو فة نظام اإلدارة بصيقصد ب
  1.حتقيق أهدافها

أنه مزيج من التخطيط واملراجعة ب Gallagherوبالنسبة لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية فقد عرفه 
لتحسني  كاملةا بطريقة متصر الربنامج اخلاصة اليت تعمل معواإلجراءات التنظيمية واألعمال االستشارية وعنا

  2األداء 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.لتحسني الصحة والسالمة املهنية باملؤسسةطرق لتنفيذها 
"مركب من املواصفات واالجراءات وترتيبات الرقابة، اليت هتدف إىل تشجيع صحة  هبأن وعرف أيضا

  4وسالمة العاملني يف العمل واحلماية العامة من املخاطر املرتبطة بالعمل".
نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على أنه جمموعة مرتابطة من  اعتبارمن التعاريف السابقة ميكن 

والسياسات والعمليات اليت تستخدمها املؤسسة، من أجل احلفاظ على صحة وسالمة  جراءات واملوارداإل
 العاملني يف مكان العمل.

هناك مفاهيم أخرى مرتبطة بنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية من بينها مفهوم املعايري، الذي ميكن 
ليت ميكن أن وجيهية أو اخلصائص اتعريفه على أنه اإلطار الذي يوفر املتطلبات واملواصفات واملبادئ الت

 تستخدمها املؤسسة كمرجعية للوقوف على مدى حتقيقها ألهداف الصحة والسالمة املهنية.
                                                           

1 . Panagiotis Marhavilas et al, op.cit, P01 
2 . Ibid. 
3 . International Labour Organization, op.cit, 2016, p11. 

: دراسة حالة يف شركة مصايف الوسط يف الدورة، جملة OHSAS 10551. صباح النجار، نداء مهدي، تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية على فق املواصفة 4
 .41، ص5511 العراق، ،40، العدد 19لد العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمل
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من بينها:  معيارا منشورا يف جمال الصحة والسالمة املهنية، 13لتقييس العاملية اوقد أعدت منظمة 
الذين  بات العضلية اهليكلية بني العاملنيكنظام لتقييم املخاطر املتعلقة باالضطرا ISO 11228-1معيار

ارات السالمة، تصميم نظمعيار حلماية العاملني من اهتزاز اليد والذراع، عيار يقومون برفع وحتميل األمحال، م
  1الضوضاء يف مكان العمل....معيار للحماية من 

تياري اخ هو يف األساسوعلى الرغم من أن تطبيق املؤسسات ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية 
 Frickوضعت سياسات لتسهيل أو حىت فرض تطبيق هذه األنظمة. وحسب  وطوعي إال أن هناك دوال

and Wren :2 هناك ثالثة أنواع من التطبيق ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية، وهي  
رادهتا، هنية مبحض إيكون عندما تطبق املؤسسات نظام إدارة الصحة والسالمة امل التطبيق الطوعي: .1

عها لالمتثال ملتطلبات العاملني هبا والعمالء واملوردين واملقاولني واهليئات األخرى اليت تتعامل م وتعتمده طوعا
 يف توفري بيئة عمل صحية وسليمة.

أصدرت العديد من الدول األوروبية كالنرويج والدمنارك تشريعات تلزم مبوجبها التطبيق اإللزامي:  .2
 املؤسسات على تبين أنظمة للصحة والسالمة املهنية. 

يتطلب هذا النوع مزيج من الدوافع الطوعية للمؤسسات  مزيج بين التطبيق الطوعي واإللزامي:ال .3
  واملتطلبات التشريعية اليت تفرضها الدولة.

نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ال يهدف إىل استبدال القوانني ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن 
الوطنية أو اللوائح أو املعايري املقبولة، ولكن هدفه الرئيسي هو دعم وتعزيز كفاءة ممارسات الصحة والسالمة 

 قتصادية.املهنية باملؤسسات، بالتوازن مع املتطلبات االجتماعية واال
، مما املهنيةادث ختفيض األمراض واحلو  يفنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية بفعالية تطبيق  وتكمن أمهية

  كون أن هذا النظام حيدد املتطلبات الضرورية اليت تساعد أي مؤسسة مهما يقلل من التكاليف املرتبطة هبا،
ياغة اسرتاتيجيتها للحد من املخاطر املهنية ص تواجدها علىكان حجمها أو نوعها أو نشاطها أو مكان 

  ملهنية.والتنظيمات احمللية اليت تنظم طرق الوقاية من املخاطر ا قواننياليت تواجهها، مع األخذ يف االعتبار ال
 

 

 

 

                                                           
1. 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. 
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 OHSAS 19881 المطلب الثاني: مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
كأول معيار دويل تناول متطلبات إدارة الصحة والسالمة املهنية، ملساعدة   10881 مواصفةعترب ت

 املؤسسات على التحكم يف املخاطر املهنية اليت ميكن أن تتعرض هلا وتوفري بيئة عمل صحية وآمنة.
 OHSAS  19881 الفرع األول: نشأة مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

للتصويت على تطوير مواصفة عاملية إلدارة الصحة والسالمة  1661العاملية سنة  لتقييساجتمعت منظمة ا
 سالتقييويف املقابل اجتمعت العديد من هيئات 1قوبل بالرفض من قبل أغلبية أعضاء املنظمة. لكنهاملهنية، 

 ،10881ية ننظام إدارة الصحة والسالمة املهالوطنية ووكاالت التصديق واالستشارات لدراسة تطوير معيار 
كأول مواصفة وطنية إرشادية   (BSI) الذي قدمه معهد املواصفات الربيطانية 0088وذلك باعتماد معيار 

 .طانية والدوليةيف تطبيقها من قبل املنظمات الربي كبريا قت إقبااللنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية، واليت ال
ة مبشارك ،كسلسلة لتقييم الصحة والسالمة املهنية10881جاء اإلصدار األول للمواصفة  1666ويف سنة 

عشرون هيئة من الواليات املتحدة، اليابان، كوريا، ايرلندا، اسبانيا، الدمنارك، املكسيك، اململكة املتحدة، 
  لتقييس العاملية.ا نظمةسنغافورة، إال أن تطوير هذه املواصفة حدث خارج النطاق الرمسي لتطوير املواصفات مب

جاء اإلصدار الثاين بعد إجراء تعديالت على املواصفة من طرف املعهد  1881ويف شهر جويلية لسنة 
ونظام  6881تسهيل التكامل بني نظام إدارة اجلودة هو دولة، وكان اهلدف من التعديل  11الربيطاين مبشاركة 

   2ونظام إدارة الصحة والسالمة املهنية. 11881إدارة البيئة 
 OHSAS 19881الفرع الثاني: تعريف مواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 

بأهنا "مواصفة دولية حتدد املتطلبات ذات العالقة بأنظمة إدارة الصحة والسالمة 10881تعرف املواصفة 
ن كيفية أاليت متكن املؤسسة من إدارة خماطرها العملياتية وحتسني أدائها، وهي تقدم توجيهات بش ،املهنية

التعامل مع جوانب الصحة والسالمة املهنية اخلاصة بأنشطة األعمال على حنو أكثر فاعلية، مع أخذها بعني 
  3االعتبار الوقاية من احلوادث واحلد من املخاطر ورفاه العاملني".

سسات أكثر املؤ وتعرف بأهنا "معيار طوعي لتطوير نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية، قادرة على جعل 
  4فاعلية يف السيطرة على خماطر الصحة والسالمة املهنية وحتسني األداء".

ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية، يوفر إطار عمل مستند على  وعرفت أيضا بأهنا "معيار مقبول دوليا
السالمة الصحة و  ن املؤسسات من البحث يف خماطرة )خطط، افعل، افحص، نفذ(، ميكمبادئ اإلدارة اجليد

                                                           
 .41، صمرجع سبق ذكره. صباح النجار، نداء مهدي، 1
 .144، ص مرجع سبق ذكرهماجد الكعيب،  خلف،بتول . 2 
لبسة الوالدية دراسة استطالعية يف معمل األ- ةهنيثائر السمان، إسالم العبيدي، انعكاسات اهلندسة البشرية يف متطلبات إقامة مواصفة إدارة الصحة والسالمة امل. 3 

 .19، ص5515وصل، العراق، ، جامعة امل115، العدد 10، جملة تنمية الرافدين، اجمللد -يف املوصل
 .110، ص مرجع سبق ذكرهعمر بن سديرة،  بوحرود،. فتيحة 4 
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اضحة للتقييم والسيطرة على تلك املخاطر ووضع أهداف و  ،ا والنشاطات املرتبطة هبا واملنتجات واخلدماتهب
 1لتحسني أدائها".

معيار دويل حيدد املتطلبات  على أهنا OHSAS 10881 الربيطانية املواصفة املواصفات معهد ويعرف
كما يساعد   ،اخلاصة باملمارسات املثلى إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسات على مجيع املستويات

وابط بفرض مجيع الضهلا مما يسمح  املؤسسات على تصميم إطار للصحة والسالمة املهنية اخلاص هبا،
 2.والعمليات ذات الصلة يف نظام إدارة واحد

هو عبارة  OHSAS 10881خالل التعاريف السابقة يتضح أن نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  من
عن جمموعة من املتطلبات هتدف إىل مساعدة املؤسسات على التحكم يف املخاطر املهنية املرتبطة بنشاطاهتا 

ني املستمر ا على التحسومحاية العاملني من أي ضرر بدين أو نفسي يلحق هبم يف مكان العمل، كما تساعده
 للصحة والسالمة املهنية. 

ديد حت املؤسسة، مثسياق  بتحديدتبدأ من املتطلبات جمموعة  OHSAS 10881تتضمن مواصفة 
القيام بعمليات التخطيط للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية، وتوفري سياسة الصحة والسالمة املهنية، و 

، مع قيق األهداف املسطرة يف مرحلة التخطيطالصحة والسالمة املهنية وحتلتنفيذ عمليات املوارد الالزمة 
   .نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةوإدارة أداء  فحص ومراجعة
 OHSAS 19881 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيةفوائد الفرع الثالث: 

على حتقيق جمموعة من  املؤسسات OHSAS 10881إدارة الصحة والسالمة املهنية نظام يساعد 
 3يلي: ، من بينها ماالفوائد

 ووضع الضوابط املناسبة إلدارهتا؛ن، و املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملحتديد املخاطر  .1
 ؛ختفيض نسبة احلوادث واألمراض يف مكان العمل وتقليل وقت العمل الضائع .1
 توفري بيئة عمل أكثر أمانا؛. 1
 ضمان أن مجيع عناصر إدارة الصحة والسالمة املهنية تعمل بكفاءة وحمددة بوضوح؛ .1
 حتسني مستويات االمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛  .0
اعد مما يس ،العمل علىهم حتفيز و  ختفيض معدل التغيب عن العمل وحتسني الروح املعنوية لدى العاملني .3

 وحتقيقها للميزة تنافسية؛ املؤسسة على زيادة إنتاجية
 زيادة الوعي وحتسني ثقافة الصحة والسالمة املهنية. ساهم يفي .1

                                                           

 .19، صمرجع سبق ذكرهثائر السمان، إسالم العبيدي، . 1 
2. https://www.bsigroup.com/EN-AE/BS-OHSAS-18001---/---BS-OHSAS-18002/  visité le 21/09/2020. 
3.https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BSOHSAS18001-Features-and-    

Benefits-UK-EN.pdf consulté le 81 /10/ 2020. 

https://www.bsigroup.com/EN-AE/BS-OHSAS-18001---/---BS-OHSAS-18002/
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 1هذا النظام على: يساعد ماك
  وذلك بفضل التحكم املستمر يف املخاطر املهنية؛ ،املباشرةختفيض التكاليف املباشرة وغري  .1
 حبماية العاملني من املخاطر املهنية.حتسني مسعة املؤسسة كوهنا مسؤولة وملتزمة  .1

   ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفةالمطلب الثالث: 
 متكنة كأدا  واليت تعترب، 10881نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية لتحل حمل  10881املواصفة  جاءت
 حتسني أدائها يف جمال الصحة والسالمة املهنية. مننشاطها ونوعها وطبيعة ها حجم مهما كاناملؤسسات 

 ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفةالفرع األول: نشأة 
الصلة،   باالعتماد على معايري أخرى ذات ISO 45001لتقييس العاملية املواصفة اظمة منطورت 

 ILO-OSHواملبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية  18001كمواصفة نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 

 2واتفاقيات العمل الدولية واملعايري الوطنية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية لعدد من الدول. 2001
من طرف  1811، اليت مت تأسيسها يف جوان  101ISO / PCمن قبل جلنة املشروع املواصفة نشأت هذه وأُ 

حيث كان االجتماع األول للجنة يف أكتوبر  ،(ISO / TMB) التقييس العامليةجملس اإلدارة الفنية ملنظمة 
جهات اتصال، قرروا أن حيمل املعيار اجلديد  0هيئة عضو و 11مندوب من  01يف لندن، حضره  1811
  45001.3الرقم 

، واليت تنص على ضرورة 1811بإعداد مسودة العمل األوىل يف ديسمرب لتقييس العاملية امنظمة وقامت 
املخاطر املهنية عند اختاذ املؤسسات إلجراءات الوقاية والرقابة، أو عند القيام  التحكم يفاألخذ يف االعتبار 

  4بتغيريات يف الضوابط اليت تعمل هبا، وتشمل املسودة العناصر التالية:
 ؛هااملخاطر املهنية أو التقليل منضاء على الق .1
 األقل خطورة؛ تجهيزاتاستخدام املواد أو العمليات أو ال .1
 استخدام الضوابط اهلندسية؛ .1
 الرقابة اإلدارية؛ ممارسة .1
 الشخصية. الوقايةمعدات  استخدام .0

، ومت 1810أبريل  81مارس إىل  11مبراجعة املسودة يف الفرتة من   101ISO / PCوقامت جلنة املشروع 
 .1813نشر املواصفة يف شهر أكتوبر لسنة 

                                                           
1.https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas-

18001#:~: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. 
2 .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. 
3. 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. 

https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas-18001#:~:text=Les%20avantages%20de%20la%20certification%20OHSAS%2018001&text=Favoriser%20le%20dialogue%20social%20en,ISO%209001%20et%20ISO%2014001
https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas-18001#:~:text=Les%20avantages%20de%20la%20certification%20OHSAS%2018001&text=Favoriser%20le%20dialogue%20social%20en,ISO%209001%20et%20ISO%2014001
https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas-18001#:~:text=Les%20avantages%20de%20la%20certification%20OHSAS%2018001&text=Favoriser%20le%20dialogue%20social%20en,ISO%209001%20et%20ISO%2014001
https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/certification-afaq-ohsas-18001#:~:text=Les%20avantages%20de%20la%20certification%20OHSAS%2018001&text=Favoriser%20le%20dialogue%20social%20en,ISO%209001%20et%20ISO%2014001
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/fr/PUB100427_fr.pdf
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 ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفةالفرع الثاني: مفهوم 
أول مواصفة دولية صادرة عن منظمة املواصفات العاملية، هتتم بالصحة والسالمة  10881تعد املواصفة 

قيق جمموعة من الفوائد، كما جاءت هذه املواصفة مبفاهيم جديدة مقارنة يف مكان العمل، وتسعى إىل حت
 .10881باملواصفة 

  ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفة. تعريف 1

 Kristian Glaesel et Charles Corrie ) (عرف كل من كريستيان غاليسيل وتشارلز كوري 
على أهنا نظام إدارة للصحة والسالمة املهنية يقرتح إطار عمل موحد وواضح جلميع  45001املواصفة 

املؤسسات الراغبة يف إدارة وحتسني أدائها بشكل مستمر يف جمال الصحة والسالمة املهنية، بغض النظر عن 
  1حجمها ونشاطها وموقعها اجلغرايف.

لتعزيز األمن واحلد من  يوفر إطارا والسالمة املهنيةكما عرفت بأهنا أول معيار دويل لنظام إدارة الصحة 
املخاطر املهنية وحتسني الصحة والرفاه يف مكان العمل، لتمكني املؤسسات من حتسني أدائها يف جمال الصحة 

 2والسالمة املهنية بطريقة استباقية.
ام إلدارة الصحة ظوتعترب هذه املواصفة كمرجع ميكن تطبيقه على أي مؤسسة ترغب يف إنشاء وتنفيذ ن

لة، واحلفاظ وغريهم من األطراف ذات الص ون، لتقليل املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملاملهنية والسالمة
  3على صحتهم وسالمتهم وحتسينها باستمرار.

بأهنا نظام اإلدارة الذي جيمع بني املعايري املطبقة يف الدول فيما يتعلق  أيضا 45001املواصفة  وعرفت
 ISO 9001بالصحة والسالمة املهنية واهليكل املشرتك للمعايري املستخدمة على نطاق واسع مثل، معيار 

  4، مما يسهل على املؤسسات دجمها يف اإلدارة التشغيلية الشاملة.ISO 14001 ومعيار
هي ذلك اجلزء من أنظمة اإلدارة  ISO 10881من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن مواصفة 

املتكاملة باملؤسسة، الذي يُعين بتحقيق سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية، ويعمل على التحسني 
 املستمر ملخرجاهتا، لتأمني بيئة عمل آمنة للعاملني وملختلف األطراف ذات املصلحة.

: تواجه قضايا الصحة ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفة. أهمية 2
يف مجيع أحناء العامل العديد من العقبات، وميوت أكثر من مليوين عامل كل عام بسبب املهنية والسالمة 

هذا العدد، ض يفختيف  دورا ISO 45001لذا ميكن أن يكون للمواصفة 5إصابات أو أمراض متعلقة بالعمل.
على اسرتاتيجية الصحة والسالمة املهنية، وكيف ينبغي ربطها باالسرتاتيجية الكلية للمؤسسة  ألهنا تركز

                                                           
1.ISO focus_127, Santé et sécurité au travail, Êtes-vous prêt pour ISO 45001?, 2018, p47: 

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. 

https://www.iso.org/fr/isofocus_127.html
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املؤسسات على حتسني ظروف العمل من خالل زيادة مشاركة  لسياق الذي تعمل فيه، وتشجع أيضاوا
 العاملني والتشاور معهم حول كيفية التحكم يف املخاطر املهنية.

حول وضعية املؤسسة فيما  اعرتافا دوليا ISO 10881شهادة اإليزو للمواصفة احلصول على  وفريكما 
معنوية وأخالقية،  لصفات امتالكهايتعلق بقدرهتا على إدارة املخاطر املهنية وأهنا أكثر مسؤولية، مما يدل على 

 وهذا ما يساعدها على تعزيز قدرهتا التنافسية.
يف كوهنا ترتبط مبعايري االيزو األساسية األخرى، مثل، نظام إدارة  ISO 45001وتزداد أمهية املواصفة 

، واليت مت ISO 27001 ، نظام إدارة أمن املعلوماتISO 14001، نظام اإلدارة البيئية ISO 9001 اجلودة
لتصبح نظم إدارة متكاملة، حيث تعمل هذه اجملموعة من املعايري على تبسيط الطريقة اليت تدير هبا  دجمها

تستخدم إطار إلدارة املخاطر، والذي يوفر بنية مشرتكة تسهل دمج كون مجيع هذه النظم املؤسسة خماطرها،  
  1فعاليتها.خرية على زيادة كفاءهتا و أنظمة اإلدارة املتعددة يف اسرتاتيجية أعمال املؤسسة، مبا يساعد هذه األ

  ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفة الفرع الثالث: فوائد
  2ما يلي: ، من بينهاالفوائدميكنها من حتقيق جمموعة من  ISO 45001ملواصفة على ااملؤسسة اعتماد 

ثري من جتنب الك تساعد علىختفيض معدل األمراض واحلوادث املهنية، من خالل وضع آليات فعالة  .1
 اإلصابات بشكل استباقي، مبا ميكنها من ختفيض اآلثار السلبية على احلالة البدنية والنفسية للعامل؛

ف العامل املصاب، ستخالاخنفاض اإلنتاج، ا مثل،ختفيض التكاليف املرتبطة باألمراض واحلوادث املهنية . 1
 تكاليف التأمني، صيانة األجهزة واملعدات، املتابعات القانونية،...؛ 

 األطراف اليت تتعامل معها؛  من غريهملو هبا للعاملني  وصحي آمن عمل مكان توفري .1
 ؛العاملني نشر ثقافة الصحة والسالمة بني .1
تقليل عدد احلوادث وحتسني ظروف العمل يساهم بشكل أفضل يف حتسني نوعية احلياة يف العمل،  .0

 عطي صورة أفضل للمؤسسة على أهنا مكان عمل آمن؛ يوبالتايل، 
 ؛عمعدل التغيب عن العمل، دوران العمل، التوقف عن العمل، ساعات الوقت الضائ ختفيض .3
مني مببادئ لدى العمالء املهت دويل ميكن أن يعطي انطباعا إجيابياال رجعياملنظام ذا الاعتماد املؤسسة هل .1

 املسؤولية االجتماعية.
 باإلضافة إىل فوائد أخرى هلذه املواصفة، تتمثل يف:

 مما يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها؛ إرضاء العمالء وأصحاب املصلحة،و  رفع الروح املعنوية للعاملني. 1

                                                           
1. ISO focus_127, op.cit, p26. 
2.https://auditeur.afnor.org/wp-content/uploads/2018/05/Afnor_Guide_Transition_ISO_45001_VF.pdf consulté 

le 30/06/2019. 

 

https://auditeur.afnor.org/wp-content/uploads/2018/05/Afnor_Guide_Transition_ISO_45001_VF.pdf
https://auditeur.afnor.org/wp-content/uploads/2018/05/Afnor_Guide_Transition_ISO_45001_VF.pdf
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ظيمية يدعم العالقة والتنهيكل ملراقبة ومراجعة امتثال املؤسسة للمتطلبات القانونية على توفر املواصفة  .1
 بني املؤسسة واهليئات احمللية والدولية املعنية؛

ليل منها أو التق عليها مشاركة العاملني يف حتديد املخاطر املهنية، والقضاء ISO 45001تعزز مواصفة  .1
  1عن طريق تطبيق الرقابة املتكاملة، هذا النهج ميكن أن يرسخ أفضل املمارسات اليت تؤدي إىل حتسني األداء؛

  2.تساعد املواصفة على تطوير وتنفيذ سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية .1
  ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية مواصفةالفرع الرابع: متطلبا  

جمموعة من املبادئ، واليت ميكن  ISO 45001 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةتتضمن مواصفة 
  3إدراجها ضمن العناصر التالية:

مواصفة  يقحىت يتسىن هلا تطب ،فهم النطاق الذي تعمل فيه جيب على املؤسسة :. سياق المؤسسة1
45001 ISO ،:وذلك من خالل ما يلي 

وارد مثل، ثقافة املؤسسة، تنظيم العمل، املدراسة عناصر البيئة الداخلية و  أفضل حمليط عملهاأ. حتديد 
ات الثقافية، االجتماعية، السياسية، القانونية، التكنولوجيالعوامل كاخلارجية  عناصر البيئة و ، املتاحة...

  ؛هنيةالصحة والسالمة املاليت ميكن أن تؤثر على املؤسسة بشكل إجيايب أو سليب يف جمال  ،اجلديدة
لعاملني واألطراف ا، واملتمثلة يف ة املؤسسةحتديد اجلهات الفاعلة اليت ميكن أن تؤثر أو تتأثر بأنشطتب. 

األخرى ذات الصلة، كاملناولني، املوردين، الشركاء، اجلهات احلكومية، النقابات العمالية، منظمات أصحاب 
 ياجاهتم وتوقعاهتم يف جمال الصحة والسالمة املهنية؛ العمل...، واألخذ بعني االعتبار احت

 ج. حتديد النطاق الذي يشمله نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية.
 يتضمن هذا العنصر ما يلي: . التزام القيادة ومشاركة العاملين:2

ديد األدوار حت املهنية من حيث،أ. ضرورة تعزيز دور اإلدارة العليا والتزامها بتبين نظام إدارة الصحة والسالمة 
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؛
 وتوفري اإلمكانيات الالزمة اليت تسمح هلا بالقيام مبهامها؛ ،ب. دعم إنشاء جلان الصحة والسالمة املهنية

 ج. االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية وجبميع املتطلبات األخرى املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛
 ية لألطراف املعنية؛د. إتاحة مجيع املعلومات املتعلقة بالصحة والسالمة املهن

                                                           
1.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, 

consulté le 05/07/2019. 
3. 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. 

https://www.academia.edu/40978043/NQA_ISO_45001_Implementation_Guide
http://www.bureauveritas.com.co/65581692-df88-4613-925b-c5345f0eb8c0/Plaquette+45001_1217.pdf?MOD=AJPERES
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:fr
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 مشاركة العاملني يف حتديد االحتياجات والتوقعات املتعلقة بالوقاية من املخاطر املهنية؛ضرورة ه. 
 و. مشاركة العاملني يف وضع إجراءات الرصد والقياس لنظام إدارة الصحة والسالمة الذي تعتمده املؤسسة؛

تدريب يف ويف إعداد برامج وأهداف ال ،تياجات التدريبز. مشاركة العاملني يف حتديد متطلبات الكفاءة واح
  الصحة والسالمة املهنية وتقييم نتائجها. جمال

حتتاج املؤسسة إىل عملية ختطيط منهجية ومنظمة  ISO 45001واصفة محسب  . مرحلة التخطيط:3
 هذه العملية العناصر التالية: املهنية، وتشمللتحقيق أهدافها يف جمال إدارة الصحة والسالمة 

جيب على املؤسسة حتديد املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتقييمها أ. تحديد المخاطر والفرص: 
السالمة لتحسني أداء الصحة و من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم فيها، والتعرف على الفرص املتاحة 

 .والعمل على استغالهلا املهنية
على املؤسسة حتديد أهداف الصحة والسالمة املهنية على مستوى الوظائف  تحديد األهداف: ب.

واملستويات التنظيمية املعنية، وجيب أن تأخذ هذه األهداف يف االعتبار املتطلبات القانونية املعمول هبا، ونوع 
ح بإدراج هذا التوجه يسموأصحاب املصلحة اآلخرين،  هبااملؤسسة وتوجهاهتا الكلية وتوقعات العاملني 

 .سياسة وأهداف الصحة والسالمة املهنية ضمن االسرتاتيجية العامة للمؤسسة
ملادية واملالية توفري املوارد ابكفاءة وفعالية البد من  لتطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية . الدعم:4

النظام من داخل املؤسسة أو من حميطها ذا املتعلقة هبوكذلك احلصول على املعلومات  والبشرية الالزمة،
 وتوفريها للعاملني هبا وجلميع األطراف ذات املصلحة.  اخلارجي،

 يلي:تتمثل فيما  . العمليا :5
 وتدريب العاملني عليها؛  إدارة الصحة والسالمة املهنيةأ. وضع معايري لعمليات 

ر األكثر خطورة بدًء بالعناصوضع األولويات للتدابري الوقائية ، و التحكم يف املخاطر املهنيةب. العمل على 
 نشر الوعي بني العاملني حول طرق الوقاية من املخاطر املهنية؛ ، و رج إىل غاية العناصر األقل خطورةوالتد

 د. استخدام معدات الوقاية الشخصية الكافية لضمان االمتثال ملعايري الصحة والسالمة املهنية؛
 آليات إلدارة والتحكم يف التغريات اليت تؤثر على الصحة والسالمة املهنية؛ه. إنشاء 

 االستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا يف حالة حدوثها. .و
 تتضمن هذه املرحلة عنصرين هامني، مها: مرحلة التحكم: .9

ية وتدابري وكفاءة تدابري الوقاية من املخاطر املهن يشمل تقييم األداء عمليات الرصد لفعاليةأ. تقييم األداء: 
ثال باستخدام مؤشرات األداء، والتقييم الدوري لالمت وقياس مستوى الصحة والسالمة املهنيةالرقابة عليها، 

للوائح والتعليمات املعمول هبا، واستخدام وحتليل بيانات الفحص، وحتليل حاالت عدم املطابقة احملتملة 
لى املؤسسة إجراء ع ائج تقييمات املطابقة. وجيب أيضااحلفاظ على املعلومات املوثقة حول نتوالفعلية، و 
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عمليات تدقيق داخلي لتوفري املعلومات حول مدى تطابق نظام إدارة الصحة والسالمة الذي تعتمده املؤسسة 
 مع متطلباهتا ومتطلبات املواصفة.

نظام إدارة بذ يف االعتبار مجيع التطورات اليت هلا عالقة واليت تأخ، كما تقوم املؤسسة مبراجعة اإلدارة
فاءته يم مدى مالءمته وكمراجعة النظام بأكمله بشكل دوري لتقي أيضاوتشمل الصحة والسالمة املهنية، 

. وجيب األخذ يف االعتبار أثناء املراجعة درجة حتقيق أهداف الصحة والسالمة املهنية ومدى فعالية وفعاليته
 اإلجراءات الناجتة عن املراجعات اإلدارية السابقة.

هنية، على نتائج تقييم نظام إدارة الصحة والسالمة امل يتم التحسني املستمر بناءً  المستمر:ب. التحسين 
ويشمل اإلجراءات التصحيحية اليت تتخذها املؤسسة، واليت تؤثر بشكل إجيايب على سياساهتا وأهدافها وأدائها 

إدارة إنشاء وتنفيذ العمليات املناسبة لتحديد و صحة والسالمة املهنية، وتتضمن هذه االجراءات يف جمال ال
 .لصلةاألطراف ذات اوإزالة أسباهبا، مبشاركة العاملني وخمتلف  األحداث السلبية وحاالت عدم املطابقة

على  (Deming) دمينغيف عمليات التحسني املستمر على منوذج دورة  ISO 45001وتعتمد مواصفة 
  1:النحو التايل

الصحة حتديد املخاطر والفرص املتعلقة بو  ،املؤسسةيتم يف هذه املرحلة حتليل سياق  :(Plan)الخطة  -
املوارد الالزمة  وتوفري ،الصحة والسالمة املهنيةإلدارة والسالمة املهنية، وحتديد األهداف والربامج والعمليات 

 للوصول إىل النتائج املتوقعة.
تقوم املؤسسة بتنفيذ العمليات كما هو خمطط هلا، مبا يف ذلك مشاركة العاملني ونشر : ) (Doالتنفيذ  -

 ثقافة الصحة والسالمة بينهم، التحكم يف املخاطر، التأهب حلاالت الطوارئ.
ة، وأنشطة الصحة والسالمة املهني فعالية إجراءاتوقياس وتقييم  مراقبةيقصد به  : (check)التحقق -
مت  من خالل حساب مؤشرات األداء وحتليل البيانات اليت األهداف املسطرةبتقييم النتائج احملققة مقارنة و 

 .نقاط القوة والضعف لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةمجعها، مث حتليل 
مة لتحسني أداء الصحة والسالمة املهنية اختاذ اإلجراءات الالز يف هذه املرحلة يتم : (Act)التحسين -

 وكذلك اإلعداد لعملية التخطيط اجلديدة.  باستمرار لتحقيق النتائج املرجوة،
ه، ويف  ا على كل عنصر مبفردعلى أنظمة اإلدارة ككل، ولكن أيضميكن تطبيق دورة دمينغ ليس فقط 

ل التحسني املستمر بشكب القيامكل مرحلة من مراحل إدارة نظام الصحة والسالمة املهنية، وذلك من أجل 
اليت تتناسب مع   ISO 45001دمينغ، ومتطلبات مواصفةدورة خطوات يوضح الشكل التايل و  2فعال وكفؤ.

 .هذه الدورةكل خطوة يف 
                                                           

1. 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. 

https://www.researchgate.net/profile/Marco_Sartor
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 دمينغ دورةفي إطار  ISO 45001: متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية (82)الشكل رقم 
 
 
 
 

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

هذه  توظف املؤسساتدمينغ، حيث  دورة يف إطار ISO 45001يوضح هذا الشكل متطلبات مواصفة
اق تبدأ هذه العملية بتحليل سي، ألدائها يف جمال الصحة والسالمة املهنية املستمرالدورة من أجل التحسني 

مجيع االجراءات،  لعاملني يفإشراك انظام إدارة الصحة والسالمة املهنية، مع  تبينب اإلدارة العليااملؤسسة والتزام 
، مع ضرورة هاتنفيذلاملوارد الالزمة مث القيام بعمليات التخطيط للوقاية من األمراض واحلوادث املهنية، وتوفري 

   1ر املهنية.وحتسينه من أجل التحكم يف املخاطنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية التدقيق ومراجعة وتقييم أداء 
 ISO 45001ومواصفة  OHSAS 18001الفرع الخامس: المقارنة بين مواصفة 

من أجل التحكم بطريقة  OHSAS 10881 متطلبات جديد مقارنة مبواصفة ISO 45001 جاءت مواصفة
يوضح دول التايل واجل .أفضل يف املخاطر املهنية وتوفري نظام أكثر كفاءة وفعالية للصحة والسالمة املهنية

 .10881واملواصفة  10881املواصفة  متطلبات كل من
 ISO 45001 و OHSAS 18001(: المقارنة بين متطلبات المواصفتين 10الجدول رقم)

 ISO 45001 متطلبات المواصفة  OHSAS 19881 متطلبات المواصفة
 النطاق .1
 املراجع .1
 التعريفات واملصطلحات .1
 املتطلبات .1

 متطلبات عامة .1.1
 سياسة الصحة والسالمة املهنية .1.1
 التخطيط. 1.1
 التطبيق والعمليات .1.1

 الفحص  .0.1 
 مراجعة اإلدارة .3.1

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

 التحسني .18

 من إعداد الباحثة.المصدر:              
                                                           

1.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. 

 الخطة التنفيذ التحقق التحسين

اإلدارة 
 العليا

سياق  التحسين
 المؤسسة

 تقييم األداء العمليات الدعم التخطيط

https://www.iirsm.org/sites/default/files/DIS45001.pdf
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 إلدارة الصحة والسالمة، وأن مواصفة لتضع إطارا مرجعيا ابالرغم من أن كال املواصفتني جاءت
ISO45001 إال أهنا معيار جديد منفصل ، 18001 بنيت على أساس اإلجيابيات اليت جاءت هبا املواصفة

يح أمهها يف يتم توضجمموعة من االختالفات بني املواصفتني،  هناك ، كما أنهلا مراجعة أو حتديث توليس
 : اجلدول التايل

 ISO 45001 و OHSAS 18001المواصفتين  االختالفات بين(: 10الجدول رقم)

 OHSAS 00110 مواصفة ISO 45881 مواصفة

 .لإليزو معيار ليست -  . ايزو كمعيار تعترب -
ا على التفاعل بني املؤسسة وبيئة أعماهلالرتكيز  -

 .الداخلية واخلارجية
 .على البيئة الداخلية فقط الرتكيز -

 .اإلجراءات حتدد - .العمليات تستجيب ملقاربة -
 .تتناول ا املخاطر فقط - .االعتبار املخاطر والفرصتأخذ يف  -
تدعو إىل ضرورة مشاركة العاملني يف خمتلف  -

 .مراحل إدارة الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة
 مشاركة العاملني. ال تأخذه بعني االعتبار -

تعترب املعيار الدويل األول الذي يدعو إىل تطوير  -
دارة الصحة عترب إتاملهنية، و ثقافة الوقاية من املخاطر 

 .والسالمة املهنية كجزء من اسرتاتيجية املؤسسة

 .أكثر توجهاً حنو حل املشكالت املوجودة -

 نظام ثل،م األخرى اإلدارة نظم مع بالتنسيقتطبق  -
 وهذا ،11881 البيئة إدارة ونظام 6881 اجلودة إدارة

 احلدو  لألداء شامل تقييم وضع املمكن من جيعل ما
 .لبيئيةوا والسالمة اجلودة بني االختالفات خماطر من

 تطبق فقط يف إطار الصحة والسالمة املهنية. -

بدمج معايري الصحة والسالمة املهنية يف توصي  -
 مجيع أنشطة املؤسسة

تسند مسؤولية الصحة والسالمة املهنية فقط  -
 .ملسؤول الصحة واألمن

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

 45881 الفرع األول: مرحلة التحضير للحصول على شهادة ايزو
 1ما يلي: 10881تتطلب هذه املرحلة من املؤسسة الراغبة يف احلصول على شهادة ايزو 

 اقتناع اإلدارة العليا بأمهية احلصول على الشهادة، ونقل هذه القناعة إىل مجيع املستويات اإلدارية؛. 1
  تشكيل فريق عمل يقوم بتأهيل املؤسسة ملتطلبات االيزو؛ .1
  وضع جدول زمين لتنفيذ خطة العمل؛ .1
  ة املهنية؛تؤثر على املؤسسة فيما يتعلق بـالصحة والسالم ميكن أنحتليل العوامل الداخلية واخلارجية اليت  .1
 ؛ISO 10881وضع نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية يتالءم مع متطلبات املواصفة . 0
  ؛10881واصفة مبتطلبات املااللتزام مة املهنية للتأكد من الالصحة والسدقيق داخلي لنظام إدارة تالقيام ب .3
  لى معاجلتها؛ع والعمل املعمول به، يف نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية حتديد االختالالت واالحنرافات .1
 توثيق اإلجراءات وتعليمات العمل واخلطوات التصحيحية. .0

 الفرع الثاني: مرحلة التسجيل

 :التالية تشمل هذه املرحلة اخلطوات
تقدم املؤسسة الراغبة يف احلصول على شهادة إيزو : 10881تقدمي طلب احلصول على شهادة إيزو  .1

نشاط ذا الهصدار الشهادة، وهي هيئة مشكلة قانونا هبدف تنفيذ طلب للهيئة اليت سوف تقوم بإ 10881
الذي حيدد املتطلبات اليت جيب أن تتوفر يف اهليئات  ،ISO / IEC 17021-1: 2015وفقا للمعيار الدويل 

ة ومتارس عتمد هذه اهليئة من طرف هيئة مستقلتو  ،اليت تنفذ عمليات التدقيق وإصدار شهادات أنظمة اإلدارة
  2.عليها الرقابة بشكل مستمر

دارة الصحة بنظام إبدراسة ومراجعة املستندات املتعلقة هيئة إصدار الشهادات تقوم  . التدييق األولي:2
للتحقق من امتثاهلا ، 45001الراغبة يف احلصول على شهادة إيزو  والسالمة املهنية اليت تقدمها املؤسسة

وات اليت قد تسليط الضوء على الفجو وللقوانني ذات الصلة بالصحة والسالمة املهنية، ملتطلبات املواصفة 
زمة ، حىت تقوم املؤسسة باختاذ اإلجراءات الالشهادةهذه التؤدي إىل التأخري أو الفشل يف احلصول على 

  3.لتصحيحها
ام إدارة الصحة لنظ التدقيق امليداينتقوم اجلهة املكلفة بإصدار الشهادات بإجراء التدييق الميداني: . 3

د تنظيمها، عدد ، تعقياملؤسسة ، مع األخذ يف االعتبار أثناء عملية التدقيق موقعللمؤسسة والسالمة املهنية

                                                           
1. ISO 45001, op.cit, p04. 
2. Marco Sartor et al, op.cit, p231. 
3. ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, op.cit, p08. 

https://www.researchgate.net/profile/Marco_Sartor
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االت حبعد كل تقييم يتم إعداد تقرير تدقيق يسلط الضوء على و 1اليت تواجهها. املهنية العاملني هبا، املخاطر
 عدم املطابقة وتقدمي التوصيات الالزمة إلجراء التحسينات.

 هنيةمة املنظام إدارة الصحة والسال املوجودة يفحنرافات االاهلدف من هذا التدقيق هو الكشف عن 
 ميكن تصنيف هذه االحنرافات على كوهنا:، و الذي تعتمده املؤسسة

ق عملية إصدار الشهادات، لذا من الضروري اختاذ االجراءات يواليت ميكن أن تع: انحرافات جوهرية أ.
 هادة.يؤجل منح الشالالزمة قبل زيارة هيئة التصديق التالية، ويف حالة عدم معاجلة هذه االحنرافات 

 يف يف هذه احلالة ميكن أن متنح الشهادة على أن يتم تصحيح هذه االحنرافاتبسيطة:  انحرافات ب.
 .غضون األيام القليلة اليت تلي عملية التقييم

ة تقارير التدقيق بنجاح، تقوم جلنة فنية تابعة هليئة التصديق بدراسالتدقيق بعد اجتياز مرحليت  . التصديق:4
، مث تقرر بشأن  10881ISOاملواصفة  إدارة الصحة والسالمة املهنية يفي مبتطلباتللتأكد من أن نظام 
  2إصدار شهادة االيزو.

 الفرع الثالث: مرحلة ما بعد الحصول على الشهادة

ال يعين أهنا تتوقف عند هذا احلد، بل جيب عليها  10881بعد حصول املؤسسة على شهادة االيزو 
العمل على التحسني املستمر لنظام إدارة لصحة والسالمة املهنية الذي تعتمده، واحلفاظ على املستوى الذي 

 وصلت إليه، والذي منحت مبوجبه الشهادة. 
ص مفاجئة جلميع فح تتقوم هيئة التصديق بزيارا اليت تقدر بثالث سنواتخالل فرتة صالحية الشهادة و 

ل ثالث سنوات كمن طرف هيئة التصديق  عملية تدقيق ولراقبة سنوية ملكما ختضع املؤسسة  .مواقع املؤسسة
 3من تاريخ إصدار الشهادة أو آخر جتديد.

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. ISO 45001:2018 Occupational health & safety implementation guide, op.cit, p08. 
2. Marco Sartor et al, op.cit, p p231-232. 
3. Ibid, p232 
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 األول خالصة الفصل

 

نذ القدم وعرف متناول هذا الفصل يف بدايته الصحة والسالمة املهنية كمفهوم حظي باهتمام الباحثني 
الدولية  وصياتوالت عدة تطورات، مع تعريف هذا املفهوم وإبراز أهدافه. كما متت اإلشارة إىل أهم االتفاقيات

ضافة اليت صدرت حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية، باإلاجلزائرية والتشريعات احمللية واإلقليمية 
اخل أخرى د أو حكومية ت املوجودة يف اجلزائر سواء هيئاتإىل عرض اهليئات الدولية وكذلك اهليئا

سسات تعمل على مساعدة املؤ ، و اليت تسهر على تطبيق سياسات الصحة والسالمة املهنيةو  ،املؤسسات
 .والدول على احلفاظ على مواردها البشرية من املخاطر املهنية
، هذه املخاطر بالعامل أثناء أدائه لعمله الضرر وتناول املبحث الثاين املخاطر املهنية اليت ميكن أن تلحق

األمراض املهنية واحلوادث املهنية، واليت حتدث نتيجة جمموعة من العوامل السلبية  ،وهي ،تنقسم إىل نوعان
  سلبية على مستوى العامل واملؤسسة واجملتمع واالقتصاد الوطين عنها آثارا جماملوجودة يف مكان العمل، وين

 ككل.
س اليت تقوم عليها واألس اأمهيتهو بحث الثالث مت التطرق إىل كيفية إدارة الصحة والسالمة املهنية ويف امل

وطرق الوقاية من املخاطر املهنية، من خالل جمموعة من اإلجراءات والربامج اليت هتدف حلماية الصحة 
 . أو الضرر من التلف ان العملالنفسية والبدنية للعامل ومحاية املواد واملباين واملعدات املستخدمة يف مك

 10881ohsasويف األخري مت عرض نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية، والرتكيز على املواصفتني 
بالتطرق إىل نشأهتما والتعريف هبما والفوائد املرجوة منهما وأوجه االختالف بينهما، واملفاهيم  ISO 10881و

 ومتطلباهتا ومراحل احلصول على االيزو املتعلق هبا. 10881اجلديدة اليت جاءت هبا مواصفة 
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 االستشفائية بالمؤسسات المهنية والسالمة الصحة تدقيق الثاني:الفصل 

 تمهيد

ية، مع ظهور العديد من الفضائح املالعرف مفهوم التدقيق عدة تطورات عرب الزمن، وزاد االهتمام به 
يقلل من تضارب املصاحل  وبالتايل ميكن أن ،يوفر معلومات موثوقة ألصحاب املصلحة على اعتبار أن املدقق
وقد  .ساعداها على سحسني أدائهاتزويد اإلدارة مبعلومات ملباملؤسسة، باإلضافة إىل  بينهم وبني واملسريين

اع من و ساهم تطور كل من التدقيق وتسيري املؤسسات وتنوع نشاطااها وزيادة حجمها يف ظهور عدة أن
شكل جيد، ويتمتع ب ق أكثر فعالية كلما كان املدقق مدربايكون التدقيالتدقيق بتنوع األهداف املرجوة منه، و 

 بالصفات واألخالقيات الالزمة للقيام مبهمة التدقيق. 
 ظران، بريةك  املؤسسات االستشفائية من بني املؤسسات اليت سحضى فيها عملية التدقيق بأمهيةوتعترب 

ها وتقدمي التدقيق على سحديد هذه املخاطر وتقييم هاحيث يساعدعلى خماطر مهنية عالية،  ااهانشاط ءالحتوا
ام جمموعة من البد من احت  همةولنجاح هذه امل ،إىل مستوى مقبول التوصيات الالزمة ملنعها أو التقليل منها

 .عليها اليت تنظمهااملعايري املعتمدة واملتعارف 
المة املهنية تدقيق الصحة والس من بينها ،التدقيقمن أنواع  على عدةاملؤسسات االستشفائية تعتمد و 

هنية لتحديد فمن املهم تدقيق نظام إدارة السالمة والصحة امل ،الذي يعترب بالغ األمهية كونه يهتم حبياة العاملني
هبا  ة االستشفائية للمعايري املعمولوالتحقق من مدى امتثال املؤسس ،ما إذا كان يعمل كما هو متوقع أم ال

ت الالزمة وتقدمي التوصيايف هذا النظام، املوجودة  االختالالت واالحنرافات والكشف عن العاملني،حلماية 
 ملعاجلتها.

هبا يف جمال  املعمولالتأكد من أن مجيع القواعد واللوائح ويتم تدقيق الصحة والسالمة املهنية من خالل 
تنفيذ إعداد و  التحقق من كفاءة وفعاليةباإلضافة إىل  صحيح،يتم اتباعها بشكل  املخاطر املهنيةالوقاية من 

كما يعترب كأداة ميكن عن طريقها التأكد من مدى تناسق إدارة   الصحة والسالمة املهنية،إدارة وصيانة نظام 
 الصحة والسالمة املهنية مع االستاتيجية الكلية للمؤسسة.

وللتطرق إىل ما سبق سيتناول هذا الفصل يف املبحث األول التدقيق من حيث مفهومه وأنواعه وأخالقيات 
ق وسيتطرق يف املبحث الثاين إىل ماهية املؤسسات االستشفائية واإلشارة إىل تعريف تدقي ،املدققومسؤوليات 

 ت اليت يطبق فيها.املؤسسات االستشفائية وأهدافه واملعايري اليت يعتمد عليها واجملاال
تم عرض مفهوم تدقيق الصحة والسالمة املهنية واملستويات اليت يطبق فيها سيويف املبحث الثالث 

ق الصحة والسالمة اليت تقيم بواسطة تدقي املهنية املخاطرويف األخري مت تناول  ،واملنهجية اليت يعتمد عليها
 الدويل واجلزائري. ينيعلى املستو  كأداة للوقاية من هذه املخاطر  هاملهنية باملؤسسات االستشفائية، واستخدام
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 التدقيقحول  المبحث األول: أساسيات
التدقيق إىل العصور القدمية، وعرفت عدة تطورات نتيجة تطور األهداف املرجوة منها،  متتد جذور وظيفة 

ة ظهرت هناك عدة صادية والتجاريونتيجة األمهية اليت أصبحت سحضى هبا، ومع تنوع وتوسع النشاطات االقت
ولكي سحقق هذه الوظيفة أهدافها البد أن يتمتع املدقق مبجموعة من األخالقيات ويتحمل  ،أنواع من التدقيق

 مجلة من املسؤوليات.
 المطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق

وعرف عدة  ،ملا له من دور يف التحكم يف النفقات ومحاية أموال املالك القدمبدأ االهتمام بالتدقيق منذ 
تطورات يف العديد من البلدان على غرار اجلزائر اليت أولت هذه العملية اهتمام من خالل سن جمموعة من 

 القوانني.
 الفرع األول: عوامل تطور التدقيق

ؤولون يكلفون حلضارة الفرعونية، أين كان املسالتدقيق يعود إىل امفهوم  إىل أن أصل نييشري بعض الباحث
ويف اليونان يف 1اخلاصة باحملاسبة الضريبية للتأكد من دقة احلسابات.املعلومات شخص مستقل مبهمة فحص 

هيئة من اخلرباء احملاسبني مسؤولة عن التحقق من حسابات اخلزينة العامة،  يتم تعينيكان   ق.م 033سنة 
وهيئة أخرى مكلفة بالتحقق من حسابات كل األشخاص الذين يعملون يف مراكز ميكن فيها التالعب 

حلكومة ا حيث كانت، ق.موظهر مفهوم التدقيق يف احلضارة الرومانية يف القرن الثالث  2باألموال العامة.
 3مال الدولة وكيفية صرفه.راقبة مبأشخاص  تكلفمانية الرو 

ة رؤوس ظهرت املؤسسات الكبرية، وما متيزت به من إدار  ومع بداية الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر،
أموال ضخمة، هذه األموال كان يشتك فيها العديد من املالك يف كثري من األحيان، مما أدى إىل ظهور 

 هذا أدى بدوره إىل تطور فكرة انفصال امللكية عن اإلدارة. شركات األموال، و 
حيث أنه يف ظل  ،مع ظهور نظرية الوكالةبشكل أكرب وبالتايل ميكن القول أن مهنة التدقيق تطورت 

خاصة إذا مل يكن لدى املالك الكفاءة الالزمة إلدارة أمالكهم هذه النظرية يتم الفصل بني امللكية واإلدارة، 
فيقومون بتفويض هذه الصالحية ملسريين ذوي كفاءة، ويف املقابل يعرض هؤالء املسريون أمام املالك  وأمواهلم،

قوائم املالية للتحقق من صحة وموثوقية الوبالتايل ظهور احلاجة لرأي مهين مستقل ، النتائج املالية احملققة
 ه حسب الشروط املتفق عليها.، لكي يطمئن املالك عن مدى قيام املسري باألعمال املوكلة لاملقدمة

                                                           
 .92، ص 9002أمحد حلمي مجعة، املدخل للتدقيق والتأكيد، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، . 1

2. 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. 
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يت كانت نتيجة لبعض ، والبداية سنوات األلفنيالفضائح املالية اليت حدثت يف بعض املؤسسات يف وبعد 
وقضية شركة  أندرسون يف الواليات املتحدة، ممارسات الفساد املايل واإلداري مثل، قضية مكتب التدقيق آرثري

 التدقيق، على اعتبار أن املدقق هنةاالهتمام مب زاد (World com) للطاقة وشركة وورلد كوم (Inron)إنرون 
ومجيع  املسامهني واملسريين يقلل من تضارب املصاحل بني ميكن أنو املعلومات املالية  جلودة األكثر ضمانا هو

  .حمل التدقيق أصحاب املصلحة باملؤسسة
 التدقيق في الجزائر تطورالفرع الثاني: 

التدقيق يف اجلزائر من خالل إصدار العديد من القوانني والتنظيمات، من بينها، األمر رقم ببدأ االهتمام 
منه  03الذي نص يف املادة  ،7613املتضمن قانون املالية لسنة  ،7696ديسمرب  07املؤرخ يف  96-731

املنظمات و  على أنه "يكلف وزير الدولة املكلف بالتخطيط بتعيني مراجعي احلسابات للمؤسسات الوطنية
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".
 بغرض جملس احملاسبةمبوجبه إنشاء الذي مت ، 7633 مارس 37املؤرخ يف  35-33مث جاء القانون رقم 

  ات املعمول هبا.مطابقتها للتشريعات والتنظيممدى مراقبة احلسابات املالية والتحقق من صحتها وموثوقيتها و 
وكيفيات ممارسة مهنة اخلبري احملاسب  ليحدد شروط 7667أفريل 71املؤرخ يف 33-67القانون رقم صدر كما 

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. 
 ي: مفهوم التدقيق المطلب الثان

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

 الفرع األول: تعريف التدقيق

وهي مشتقة من الكلمة  "Ecouter" بالفرنسيةو  "Auditيستمع " مبعناه اللفظي اللغوي معناها التدقيق
  1.تلى على املدققألن احلسابات كانت ت   ،Audireالالتينية 

 ما يلي:من بينها  ،فقد أعطيت للتدقيق العديد من التعاريف أما اصطالحا
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للتحقق  ،اديا حمايداانتق ندات ودفاتر وسجالت املؤسسة فحصا فنيايعرف التدقيق بأنه "عملية فحص مست
 1الداخلية". على قوة نظام الرقابة يانات املالية للمؤسسة، اعتمادامن صحة العمليات وإبداء الرأي يف عدالة الب

 أدلة االثبات وتقييمها على للحصول وموثقة ومستقلة منتظمة عملية على أنهلتقييس العاملية امنظمة وعرفته 
 2.املعمول هبا لمعايريمطابقتها ل مدىالتحقق من  هبدف موضوعي، بشكل

ار حكم يقوم به شخص كفء وخمتص، هبدف إصد ،مع وتقييم املعلوماتجلنشاط كوميكن اعتبار التدقيق  
وصياغة رأي حول إجراءات أو طرق تنفيذ العمليات بالرجوع إىل املعايري املعتمدة، وبالتايل هو مراجعة للوضع 

هذه  بني أعضاء جملس اإلدارة واملسامهني يف املعلوماتيف الداخلي واخلارجي للمؤسسة لتقليل التباين 
 3املؤسسة.

التدقيق على أنه عملية منهجية ومنظمة اهدف إىل مجع  7617كما عرفت مجعية احملاسبة األمريكية سنة 
لتطابق بشكل موضوعي، للتأكد من مدى ا هابنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وتقييم املتعلقة األدلة

 4النتائج واملعايري املعمول هبا، وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق.بني هذه 
جراءات ملعايري اإل شاط الذي يطبق باستقاللية ووفقاعلى أنه "الن Bécourو Bouquinوعرف من طرف 

سة وهذا وسري مجيع أجزاء النشاط داخل املؤس ،املتابطة، والفحص بقصد التقييم ومدى املالءمة ودرجة الثقة
 5وفق املعايري احملددة هلا".

ف التدقيق على أنه نشاط منهجي يقوم به شخص كفء ومستقل هبدف احلصول يعر تميكن مما سبق 
على األدلة حول أنشطة وعمليات املؤسسة وفحصها وتقييمها بطريقة موضوعية، للتحقق من مطابقتها 

 هبا، وإبداء رأي فين حمايد حول مدى صدقها وموثوقيتها، وتوصيل النتائج ملستخدميها.للمعايري املعمول 
 من خالل التعاريف السابقة يتبني أن التدقيق يتميز مبجموعة من اخلصائص، أمهها ما يلي:

من خالل اتباع جمموعة من اخلطوات واإلجراءات، تبدأ باالتفاق وذلك عملية منظمة ومنهجية: . التدقيق 7
  .التدقيق وتنتهي بإعداد تقريرهذه املهمة  بني املدقق والعميل وسحديد نطاق مهمة التدقيق مث تنفيذ

 تدخل إدارة املؤسسة أو اجلهة اليت تطلب التدقيق أو جهات أخرى يفجيب أال تعملية مستقلة: التدقيق  .7
بات حسب أثناء مجعه ألدلة اإلث املدقق عدم توجيهأو تعديل أي عنصر يف برنامج التدقيق، و  حذفإدراج أو 

                                                           
 .92، ص 9002، مرجع سبق ذكرهحلمي مجعة،  . أمحد1

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. 
 .92، ص 9000الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان،  ،التدقيق االجتماعي ودوره يف سحسني أداء املوارد البشرية حممد يزيد صاحلىي، .5
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يف  ستقالم املدقق يكونالبد أن و  يه،األدلة أو فرضها علهذه أو سحديد معايري لقبول  ما خيدم مصاحلها
 ريات.عن أي تأث  يقدمها يف تقرير التدقيق بعيدااإلدالء برأيه يف النتائج والتوصيات اليت

دة أدوات جلمع البيانات واملعلومات أمهها، االطالع احلصول على األدلة والقرائن: وذلك باستخدام ع. 0
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.

وسحليلها  املدقق لرأي فين حمايد: بعد انتهاء املدقق من عملية مجع البيانات واملعلومات يقوم بتقييمهإبداء ا .4
 ،عن أي أحكام شخصية أو سحيز، من خالل مقارنتها باملعايري احملددة واملعمول هبا بطريقة موضوعية بعيدا

ديد نقاط ومعرفة أسباهبا، وكذلك سحللوقوق على صحتها وصدقها وسحديد االختالالت واالحنرافات املوجودة 
 القوة يف النشاط اخلاضع للتدقيق.

لنتائج اتوصيل النتائج ملستخدميها: بعد انتهاء املدقق من مهمة التدقيق يقوم بإعداد تقرير مفصل حول . 5
 وتقدميه للجهات الطالبة له. املتوصل إليها

 الفرع الثاني: أهداف التدقيق

ل اعتباره كمسامهة ، بأنه تدخال واهديدا علىالتدقيق ليس هدفا يف حد ذاته، لذا ال ينبغي النظر إليه 
دققة، من خالل

 
، واليت قدمها املدققالتوصيات اليت يو  النتائج اليت يتوصل إليها قيمة يف سحسني العمليات امل

األهداف، ن التدقيق لتحقيق جمموعة م وبالتايل يسعى .اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبةتساعد على 
   1كما يلي:  هاوميكن تلخيصواليت 

متثيل القوائم املالية لنتائج أعمال املؤسسة بصورة صحيحة وعادلة وفقاً  مدى إبداء رأي فين حمايد حول .7
 للمعايري احملاسبية املتعارف عليها؛

الغش اكتشاف األخطاء و و  ،التأكد من صدق وصحة البيانات احملاسبية املثبتة بالدفاتر والسجالت .7
ديد املسؤول التزوير يف املستندات، وسحاكتشاف و  الذي ميكن أن حيدث هباواالختالس وسحديد مدى التالعب 

 عن هذه التجاوزات والطريقة اليت متت هبا؛
 رقابة الداخلية؛نظام الوفعالية فحص مدى كفاءة  .0
ومراقبة تنفيذها، وتقييم نتائج أعمال املؤسسة يف ضوء األهداف احملددة،  العمل ططخاملساعدة يف إعداد  .4

 ؛أو بعض منها ودراسة األسباب اليت حالت دون سحقيق هذه األهداف
تاجية املؤسسة حمل نطريقة عقالنية، ورفع مستوى كفاءة اباملساعدة على ترشيد النفقات واستخدام املوارد  .5

 التدقيق؛
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تزويد خمتلف األطراف املستخدمة لنتائج التدقيق )اإلدارة، املسامهني، املستثمرين احملتملني، البنوك، اجلهات  .9
 احلكومية...( باملعلومات الالزمة اليت تساعدها على اختاذ القرارات املناسبة؛

من خالل فحص املعلومات املتعلقة  ،للمؤسسةتكوين صورة صادقة عن األداء االجتماعي والبيئي  .1
 باألنشطة االجتماعية والبيئية؛

 مساعدة اجلهات احلكومية يف ختطيط االقتصاد الوطين.. 3
 أنواع التدقيق المطلب الثالث: 

وقيتها أو من حيث االلزام القانوين أو ت نطاقها حسبحيث ميكن تصنيفها هناك عدة أنواع من التدقيق، 
 أو من حيث اهلدف املرجو منها. حسب اجلهات اليت تقوم هبذه املهمة وأ

 الفرع األول: من حيث نطاق عملية التدقيق

 إىل نوعني، التدقيق الكامل والتدقيق اجلزئي.التدقيق من حيث النطاق  ينقسم
وصول إىل ليشمل مجيع العمليات واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة دون استثناء، ل التدقيق الكامل: .1

الصغرية  يف املؤسسات ويطبق هذا النوع غالبا ،رأي فين حمايد حول مدى عدالة وصحة القوائم املالية ككل
والعمليات قليلة العدد، كون أنه من الصعب القيام بعملية تدقيق جلميع العمليات وكافة السجالت واملستندات 

على  تكلفة مرتفعة. ويتوقف اعتماد املؤسساتيف املؤسسات الكبرية، وذلك ملا يتطلبه من وقت وجهد و 
التدقيق الكامل على قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية، حيث يوسع املدقق من جمال اختباراته يف حالة 

 ضعف هذا النظام ووجود اختالالت به.
مليات بسبب طبيعة الع ،يتم هذا النوع من التدقيق يف إطار نطاق فحص حمددالتدقيق الجزئي:  .2

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 

لعملية  ايل يف حالة التدقيق اجلزئي خيضع جزء فقط من املؤسسةوبالت ،القيام مبهمة مل ينص عليها االتفاق
 1ال املكلف به.اجملالتدقيق، وتنحصر مسؤولية املدقق يف 

 اليت ميكن أن ختضع للتدقيق اجلزئي ما يلي: ملياتومن أمثلة الع
 ؛ العمليات اخلاصة باملخزون واالطالع على كشوف اجلرد أ.

 العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات؛ ب.
 ظروف العمل يف مصلحة اإلنتاج؛ ج.
 تدقيق نشاط التوظيف الذي قامت به املؤسسة خالل فتة معينة؛ د.
 تدقيق برامج التدريب املخصصة للصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق.  ه.
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 الفرع الثاني: من حيث اإللزام القانوني

 التدقيق من حيث اإللزام إىل نوعني، مها:ينقسم 
ة لزم بعض األنواع من املؤسسات على القيام بعملية التدقيق مبوجب األحكام التشريعيت . التدقيق اإللزامي:1

 هبذه األحكام ميكن أن تتعرض هذه املؤسسات لعقوبات التقيدوالتنظيمية املعمول هبا، ويف حالة عدم 
من القانون التجاري اجلزائري شركات املسامهة  4مكرر  175لزم املادة اإلطار ت ويف هذا ومتابعات قانونية.

 بتعيني مندوب للحسابات ختتاره من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين، وتتمثل مهامه يف:
 مراقبة انتظام حسابااها؛اتر واألوراق املالية للمؤسسة و التحقيق يف الدف أ.

تدقيق صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة، ويف الوثائق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية  ب.
 املالية للمؤسسة وحسابااها؛

 املصادقة على انتظام وصحة اجلرد وحسابات املؤسسة واملوازنة؛ ج.
 التحقق من احتام مبدأ املساواة بني املسامهني. د.
تقوم مبوجبه املؤسسة باالتفاق أو التعاقد مع املدقق لتدقيق  هو التدقيق الذي التدقيق االختياري: .2

 عمليااها مبحض إراداها دون وجود أي نص قانوين يلزمها على القيام به، وذلك لألسباب التالية: 
 املعلومات اليت يقدمها املدقق؛ بناًء علىاطمئنان املالك أو غريهم من أصحاب املصلحة  أ.

 من أمر ما أو الختاذ قرار معني بناًء على نتيجة التدقيق؛ التحقق ب.
تسهيل التعامل مع اهليئات احلكومية وكسب ثقتها، وخاصة األجهزة الضريبية، واليت تأخذ يف االعتبار  .ج

 عند تقدير الضريبة ما إذا كانت حسابات املؤسسة ودفاترها قد مت تدقيقها من قبل مدقق قانوين منه أم ال؛
 ومسعتها يف جمال نشاطها. طمئنان على املركز املايل للمؤسسةاال د.

 الفرع الثالث: من حيث التوقيت

  ميكن التمييز بني نوعني من التدقيق من حيث وقت القيام به، ومها:
لية املطلوب مراجعتها، الفتة املا انتهاءبعد  بعملهيف هذا النوع من التدقيق يقوم املدقق  . التدقيق النهائي:1

وعادة ما تتم هذه العملية بعد إقفال السنة املالية وسحضري احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل، وذلك 
 1ضمان عدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها ألن احلسابات تكون قد أقفلت مسبقا.ل

لى مدار عهمة التدقيق باملؤسسة وفحص العمليات احملاسبية املدقق مب مبوجبه يقوم . التدقيق المستمر:2
 لربنامج زمين حمدد مسبقا أو على فتات غري منتظمة، وعادة من يقوم هبذا النوع السنة من وقت آلخر وفقا

  2.هو املدقق الداخلي من التدقيق
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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. 
، حيث عانت 7676يعود ظهور التدقيق الداخلي إىل األزمة االقتصادية لسنة  التدقيق الداخلي: .1

ااها بيف ذلك الوقت من الركود االقتصادي، وكانت حباجة إىل أداة تساعدها على فحص حسا املؤسسات كثريا
ة ونتيجة هلذا الوضع مل يكن لديها اإلمكانيات املالية الكافيوسحسني وضعها املايل والتقليل من ديوهنا، 

دف تطبيق هبذه املهمة. واسته للقيام هامن داخلأصبحت تعتمد على عاملني لذا لالستعانة مبدقق خارجي، 
 1األخرى باملؤسسة. إىل الوظائف توسع تدرجييا ، مثفقط التدقيق الداخلي يف البداية اجملال املايل واحملاسيب

ذا النوع من التدقيق يف السنوات األخرية نتيجة الفضائح املالية اليت عرفتها العديد من هب وزاد االهتمام
نظمة له.

 
 املؤسسات الكبرية، وكذلك نتيجة تطور األطر املرجعية امل

مينح  الذي وعيوضاملستقل و امل ذلك النشاطمعهد املدققني الداخليني حسب التدقيق الداخلي ب يقصدو 
نها، ويقدم هلا النصائح واإلرشادات اليت تسمح هلا بتحسي، املؤسسة الضمان حول درجة التحكم يف عمليااها

ن مكما يساعد التدقيق الداخلي املؤسسة على سحقيق أهدافها   ،وهو بذلك يساهم يف خلق قيمة مضافة
وبشكل منهجي لعمليات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة، وذلك بتقدمي االقتاحات  التقييم املستمرخالل 

 2اليت تساعد على سحسني وزيادة فعاليتها.
 يلي: يسعى التدقيق الداخلي إىل سحقيق جمموعة من األهداف من أمهها ماو 

 ات به؛دة على سحسينه يف حالة وجود احنرافالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، واملساع .أ
سحديد املخاطر وتقييمها ومعرفة أسباهبا احلقيقية، وتقدمي التوصيات الالزمة لإلدارة حول االجراءات اليت  ب.

 جيب اختاذها لتجنب أو ختفيض هذه املخاطر؛
 مراجعة عمليات املؤسسة والسياسات التنظيمية اليت تعتمدها؛ ج.
 األخطاء واالختالالت والعمل على تصحيحها؛ اكتشاف د.
 محاية أصول املؤسسة. ه.

ه الشروط ، مع ضرورة أن تتوفر فيحمل التدقيقميارس التدقيق الداخلي من طرف عامل من داخل املؤسسة 
 3اآلتية:

و أي أاليت يؤديها مستقلة عن الوظائف األخرى يف املؤسسة، وعدم تدخل اإلدارة مهمة التدقيق أن تكون  أ.
 ؛عملهطرف آخر يف 

                                                           
1. Aziz Hmioui et al, op.cit, p 672. 
2.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. 
 .70، ص9002 ردن،األ، عمان، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، التدقيق القائم على خماطر األعمال: حداثة وتطور إيهاب نظمي إبراهيم، .3
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ائج قييم نظام الرقابة الداخلية، حىت يقدم إلدارة املؤسسة معلومات ونتلتيتمتع بالكفاءة املهنية الالزمة  ب.
 موضوعية وموثوقة؛ 

 .لتدقيقايكون لديه كامل الصالحيات والتسهيالت للوصول إىل كافة املعلومات اليت ختدم أهداف مهمة  ج.
يعرف على أنه "تلك العملية اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحص  التدقيق الخارجي: .2

البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية، من أجل إبداء رأي فين حمايد حول 
ىت تنال وذلك إلعطاء املصداقية ح صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام احملاسيب املولد هلا،

القبول والرضا لدى مستخدمي هذه املعلومات من األطراف اخلارجية، خاصة )املسامهون، املستثمرون، البنوك، 
  1إدارة الضرائب وهيئات أخرى".

 ويسعى التدقيق اخلارجي إىل سحقيق جمموعة من األهداف، أمهها ما يلي:
 داللة القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة؛إبداء رأي فين حمايد حول مدى  أ.

التحقق املوضوعي املستقل من الكفاءة االقتصادية واإلدارية لعمليات املؤسسة ومطابقتها مع األهداف  ب.
 ؛املسطرة

 موثوق وصادق لنتائج التدقيق؛ شكلتبليغ اجلهات املعنية يف الوقت املناسب وب ج.
 ؛املنظمة لنشاطهاالتحقق من امتثال املؤسسة للمتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري  د.
الختالالت اختاذ االجراءات املناسبة لتصحيح احمل التدقيق على املؤسسة  تساعدالتوصيات اليت  تقدمي ه.

 . يف عمليااها املدققة واالحنرافات
المها يوفر ق الداخلي والتدقيق اخلارجي، تتمثل يف أن كيتضح مما سبق أن هناك أوجه تشابه بني التدقي

ما مكملة فإن مهمة كل منه إىل جانب ذلك ، يف اختاذ القرارات عليها املعلومات الالزمة اليت ميكن االعتماد
ما أن ك ملدقق الداخلي وتقييم عمله،اكن للمدقق اخلارجي املساعدة يف تطوير خطة عمل لآلخر، حيث مي

دقق نظام الرقابة الداخلية من شأنه أن يكشف االختالالت اليت مل يستطع املل هوتقييماملالية لقوائم ل هفحص
 الداخلي أن يكتشفها. 

ميكن للمدقق الداخلي أن يكون مسؤول عن االتصال مع املدقق اخلارجي نيابة عن املؤسسة،  وباملقابل
وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يساعد املدقق اخلارجي على  باإلضافة إىل أن2 مهمتة.ويساعده يف إجراء 

 .تقليل كمية االختبارات اليت يقوم هبا عند الفحص
رار العمل، مما كوهنا متنع االزدواج وتكيف  وتكمن أمهية التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي 

هذا التكامل كما أن  ،أخرى وتقليل اجلهد والتكلفةيوفر الوقت لتكيز املدقق الداخلي أو اخلارجي يف عناصر 

                                                           
 .023، ص9009مجهورية مصر العربية، . كرمية على جوهر وآخرون، التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 1

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.

 ينهمابوعلى الرغم من التشابه والتكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إال أن هناك اختالفات 
 ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:

 (: أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي30جدول رقم)

  التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي

إبداء الرأي الفين احملايد حول صحة وصدق التقارير  -
 املالية، وإبالغ األطراف املستخدمة هلا بالنتائج املتوصل

 إليها.

سحقيق الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية من خالل  -
 اكتشاف األخطاء والغش والتزوير يف احلسابات؛

التأكد من صحة املعلومات، مما يساعد اإلدارة  -
 يف عملية التخطيط واختاذ القرارات وتنفيذها.

 
 اهلدف .7

 

ة القائم بعمليعالقة  .7 عامل من داخل املؤسسة. - شخص مهين مستقل من خارج املؤسسة. -
 التدقيق باملؤسسة

 ملوقع بينهيتحدد نطاق وحدود املدقق حسب العقد ا -
 ملعايري التدقيق املتعارف عليها. وبني املؤسسة، ووفقا

تقوم إدارة املؤسسة بتحديد العمليات اليت  -
 نطاق التدقيق. 0 ختضع لعملية التدقيق.

ل أو خال يتم الفحص مرة واحدة مع هناية السنة املالية -
 توقيت التدقيق .4 يتم بصورة مستمرة طوال السنة. - فتات منتظمة أو بشكل مستمر.

 قراء التقارير املالية؛ -
 أصحاب املصلحة؛ -

 إدارة املؤسسة. -
 إدارة املؤسسة. -

 
 املستفيدين .5
 

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

 

 الفرع الرابع: من حيث الهدف من التدقيق

 ميكن تصنيف أنواع التدقيق من حيث اهلدف الذي يسعى إىل سحقيقه إىل ما يلي:
اسبية وقائمة القوائم املالية واألنظمة احملو يقصد به فحص وتقييم التقارير  تدقيق البيانات المالية: .1

حول  مستقلو  التدفقات النقدية اليت قامت بإعدادها املؤسسة حمل التدقيق، من أجل إبداء رأي فين حمايد
وبالتايل  .بوال عاماتعارف عليها واملقبولة قامل للمبادئ احملاسبيةومطابقتها داللتها والتأكد من صدقها وعدالتها 

االعتماد عليها و  يهدف التدقيق املايل إىل ضمان تقدمي معلومات صحيحة وموثوقة لألطراف اليت تستخدمها،
  .املناسبة املالية يف اختاذ القرارات
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  1ويتم تنفيذ تدقيق البيانات املالية من خالل:
قوائم هبذه املهمة حمافظ احلسابات، هبدف إبداء الرأي حول قانونية وموثوقية الأ. التدقيق املايل القانوين: يقوم 

 املالية.
ب التعاقدي: يقوم هبا خبري حماسيب هبدف املراجعة احملاسبية، ويكون بطلب من إدارة املؤسسة أو أحد 

 األطراف املتعاملة معها.
 اسياسااه يفاملؤسسة مدى التزام يقوم املدقق يف هذا النوع من التدقيق بفحص  تدقيق االلتزام: .2

 بالقوانني والتنظيمات واملتطلبات األخرى اليت تنظم عملها. وإجراءااها وممارسااها 
رير يف هذه احلالة إىل اجلهة اليت وضعت القواعد أو الشروط، وقد يشتمل التق التدقيق وعادة ما توجه تقارير

  2ومدى وجود االلتزام. التدقيق ملخص باالستنتاجات املتوصل إليها من خالل مهمةعلى 
فحص مجيع الوظائف واألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة أو جزء منها  بهيقصد  التدقيق التشغيلي: .0

وتقييم تنظيمها وأدائها، للتأكد من كفاءاها وفعاليتها، من خالل سحليل اهلياكل التنظيمية وتقييم األساليب 
  3هداف املسطرة من خالل إجناز هذه الوظائف.األ، للحكم على مدى سحقيق املستخدمة

 شغيلي املؤسسة على التحكم يف عمليااها ونتائجها وسحسني أدائها، ويف هذا اإلطارويساعد التدقيق الت
  4بني نوعني أساسني من التدقيق التشغيلي:ميكن التمييز 

 أ. تدقيق التنظيم: يهدف إىل تقييم اهلياكل واإلجراءات والعمليات واألنظمة باملؤسسة؛
ات التسيري، مقارنة ببيئتها، ويتضمن تقييم أساليب وأدو ب. تدقيق التسيري: يهدف إىل تقييم أداء املؤسسة 

 والكفاءة يف استخدام املوارد املخصصة لذلك.
 المطلب الرابع: أخالقيات ومسؤوليات المدقق 

لتزام من املبادئ األخالقية اليت سحكم تصرفاته املهنية، كما جيب عليه اال مبجموعةالبد أن يتمتع املدقق 
عمله بأمانة وبشكل حمايد ومستقل والوصول إىل نتائج موضوعية، مما ئه لأدا خاللمن بكافة مسؤولياته 

 يساعد املؤسسة على اختاذ القرارات بشكل صحيح ويف الوقت املناسب.
 الفرع األول: أخالقيات المدقق

يض بتخف ،االعتبار املصلحة العامةيف األخذ  عاة مصلحة العميل فقط وإمنا أيضاال جيب على املدقق مرا
 :ا يليمأو القضاء على املخاطر، لذا البد عليه أن يلتزم مبجموعة من األخالقيات املهنية، واليت تتمثل في

                                                           
1.Jean Charles Bécour, Henri Bouquin, audit opérationnel, entrepreneuriat, gouvernance et performance, 

economica edition, 3e édition, 2008, p13. 
 .40، ص 9009 / 9000للمراجعة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، عمر شريقي، التنظيم املهين . 2
 .94، صمرجع سبق ذكره إيهاب نظمي إبراهيم، .3

4. Antoine Mercier, Phillipe Merle, Audit et commissariat aux comptes : guide de l’auditeur et de l’audité, éditions 

francis lefebvre, France, 2008, p434. 
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 1تتطلب مهنة التدقيق التحلي بالنزاهة، ويتجلى ذلك من خالل: . النزاهة:1
 بالتزاماته؛أداء عمله بصدق واالجتهاد يف أداء املهام املوكلة له وسحمل املسؤولية والوفاء أ. 

 يف أي نشاط غري قانوين أو يشارك يف أعمال تشوه مسعة املهنة أو املؤسسة؛ ال يكون طرفاب. 
 ال يقبل أي معلومات خاطئة أو غري مربرة، ويطلب كل املعلومات الالزمة ألداء مهمته؛ ج.
 املسامهة يف سحقيق األهداف املشروعة واألخالقية للمؤسسة. د.
جيب على املدقق التحلي بأعلى مستوى من املوضوعية املهنية يف مجع األدلة حول النشاط  . الموضوعية:2

وعليه  ،أو العملية اليت يقوم بتدقيقها، وإبداء رأي فين حمايد باالعتماد على التحليل املوضوعي هلذه األدلة
 .إجراء تقييم متوازن يف مجيع الظروف ذات الصلة

 2وبالتايل جيب على املدقق:
عدم املشاركة يف أي نشاط أو عالقة قد تضعف أو يفتض أهنا تؤدي إىل تقييم متحيز، واليت قد تكون  أ.

 يف تعارض مع مصاحل املؤسسة؛
 قد يضعف أو يفتض أنه يضعف حكمه املهين؛ أمرال يقبل بأي ب. 
ها قد تشوه التقارير عنالكشف عن مجيع احلقائق املادية الضرورة لعملية التدقيق، واليت إن مل يتم الكشف  ج.

 اليت يقدمها عن األنشطة اليت قام بتدقيقها.
يعترب السر املهين من أهم األخالقيات اليت جيب أن يتصف هبا املدقق، كونه قد يطلع على  . السرية:0

معلومات من العاملني والزيارات امليدانية ال ميكن لشخص آخر ال حيصل على دفاتر وسجالت ومستندات و 
على أن "اخلرباء  33-67من القانون رقم  73ويف هذا اإلطار تنص املادة  ،ذه املهنة أن يعلم هباميارس ه

احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون ملزمون بالسر املهين حسب الشروط وسحت طائلة العقوبات 
دى ون املتمرنون واملستخدمون لوخيضع اخلرباء احملاسب ،من قانون العقوبات 037املنصوص عليها يف املادة 

 اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين لنفس االلتزامات".
 لذلك جيب على املدقق: 

 (؛لتدقيق )مدقق داخليحمل امحاية البيانات السرية اليت قام بتدقيقها إذا كان يعمل باملؤسسة  أ.
على املدقق احتام سرية األدلة اليت حيصل عليها خالل عملية التدقيق، وعدم افشائها أو تقدمي معلومات  ب.

ذه هختص املؤسسة حمل التدقيق للجهات املنافسة هلا، وال يقوم بالكشف عن املعلومات دون ترخيص من 
  الكشف عنها؛املؤسسة ما مل يكن هناك قانون يلزمه بالقيام بذلك أو واجب يعطيه احلق يف

                                                           
1 .The HSE Risk Committee, Healthcare audit standards-quality assurance and verification-, 2019, p05. 
2 .Ibid. 



 شفائيةاالست بالمؤسسات المهنية والسالمة الصحة تدقيق ـــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

77 
 

بأي و استخدامها ألتحقيق مصاحل شخصية  مهمة التدقيقاليت حصل عليها أثناء  يستخدم املعلوماتأال  ج.
 طريقة تتعارض مع القانون أو تضر باألهداف املشروعة واألخالقية للمؤسسة.

املنظمة ة واألخالقية والقواعد املهنيوالتنظيمية  التشريعيةعلى املدقق احتام املتطلبات  . السلوك المهني:4
، واالمتناع هتقرير التدقيق الذي يقدميف و  خالل مجع األدلة وتقييمها وكذلك عند إبداء الرأي ملهنة التدقيق

 1عن أي تصرفات تسيء إىل مسعة مهنة التدقيق.

 الفرع الثاني: مسؤوليات المدقق:

 2 :مه باملهام التاليةمسؤولياته من خالل قياجيب على املدقق سحمل كامل 
 ملعمول هبا؛ا واملعايري التنظيميةو  القانونية لنصوصل املؤسسة حمل التدقيق التأكد من مدى امتثال .7
 وتقدمي مجيع املقتحات املمكنة لتحسينه؛ ،تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. 7
 وتقدمي التوصيات املناسبة حللها؛كشف املشاكل اليت تواجه نشاط املؤسسة وسحديد أسباهبا .0
 ومساعداها على سحقيق أهدافها؛ؤسسة املسامهة يف سحسني أداء امل. 4
  ضمان مراقبة العمليات احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرى.. 5

 جيب على املدقق: كما
 اجلوهرية عن األخطاء حول العمليات أو احلسابات املدققة والكشف وموثوقحمايد فين تشكيل رأي . 7

 3وضعيتها؛حول وإعطاء رؤية حقيقية وعادلة  لـلحقائق،
 االستقاللية؛ االلتزام مبتطلبات. 7
، واليت يلزم القانون املدقق باإلبالغ معينة ولوائح لقواعد يف حالة خمالفتها هبا عن احلاالت املشتبه اإلبالغ. 0

 عنها للجهات املهنية.
 : آليتا اليت يقوم هبا املدقق فإنه خيضع لثالثة أنواع من املسؤوليات، واملتمثلة يفونظرا ألمهية املهام 

تكون هذه املسؤولية تعاقدية اجتاه املؤسسة حمل التدقيق، حيث حيكم العالقة بني المسؤولية المدنية:  -
عمل املدقق يف يت سيواحلدود ال، املدقق وعميله العقد املربم بينهما أو أي وثيقة أخرى سحدد طبيعة املهمة

مسؤوليته يف حالة االخالل بأحكام ذلك االتفاق واإلمهال يف تنفيذ شروطه أو هذا األخري ويتحمل  ،نطاقها
على أنه "يعد  33-67من القانون اجلزائري  53ويف هذا اإلطار تنص املادة  .عدم إمتام املهام املطلوبة منه

 احلدود التعاقدية". جتاه زبائنهم يف ناء ممارسة مهمتهم مسؤولون مدنيااخلرباء احملاسبون واحملاسبون املعتمدون أث

                                                           
1. Benoit Pigé, Audit et contrôle interne, édition EMS, 3eme édition, paris, France, 2009, p132. 
2. 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. 
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اه األطراف املستخدمة اجت حية القانونية اجتاه عميله وأيضامن النا يعترب املدقق مسؤوالالمسؤولية الجزائية:  -
كذلك إعداد و  ، فيما يتعلق بعملية الفحص والتحقق من السجالت والوثائق والبيانات،عملية التدقيقلنتائج 

 هذه املسؤولية يف عدة حاالت، من بينها ما يلي:تتب التقرير ونتائجه، وت
االلتزامات املوكلة إليه أو ارتكابه لتجاوزات  أداءاملدقق يف  طرف تقصري مقصود أو إمهال جسيم من -

ن يتحمل اخلرباء على أنه " ميكن أ 33-67من القانون اجلزائري  57ويف هذا اإلطار تنص املادة  ،قانونية
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  –

 1دمي هذه البيانات؛مستخ
 2؛مهنته يف أي وثيقة متعلقة مبزاولة غري صحيحةإعداد تقرير مغاير للحقيقة أو املصادقة على وقائع  -
مع املسريين الذين قاموا بأعمال غري قانونية يف جمال النشاط الذي  املدقق ثبوت غش وتواطؤ من جانب -

لقوانني املعمول يف ا منصوص عليهوذلك يف إطار ما هو  ،املعنيةعنها إىل اجلهات ه وعدم كشفقام بتدقيقه 
 جزائية.هبا احملددة لألخطاء اليت ينجر عنها عقوبات 

، تفرض املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني 33-67من القانون رقم  50حسب املادة المسؤولية التأديبية:  -
أو  يامهم بتجاوزاتقوحمافظي احلسابات واحملاسبون املعتمدون عقوبات تأديبية على أعضائها يف حالة ثبوت 

 ومن بني هذه التجاوزات ما يلي: ،يف اتباع القواعد املهنية تقصري
 ا؛خمالفة القوانني والتنظيمات واملعايري املهنية املعمول هب -
إمهال املبادئ األخالقية للمهنة وعدم العمل هبا، كالنزاهة واألمانة واحلفاظ على أسرار املؤسسة حمل  -

 التدقيق.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .24، ص 9002 مرجع سبق ذكره،. أمحد حلمي مجعة، 1 
 .24، ص نفس املرجع. 2
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 تدقيق المؤسسات االستشفائيةالمبحث الثاني: 

 تعمل املؤسسات االستشفائية على تقدمي جمموعة من اخلدمات الوقائية والعالجية واالستشارية لألفراد
هذه اخلدمات ال ميكن أن تكون ذات جودة إال إذا توفرت سواء كانوا عاملني لديها أو طالبني للخدمة، 

 ،عدة أساليبلى ععتماد بشكل مستمر باال هاسحسينواليت يتعني  ،وظروف العمل املالئمة جمموعة من العوامل
وصيات الالزمة وتقييمها وتقدمي الت ودةاملوجمن بينها التدقيق، من خالل الوقوق على االختالالت واالحنرافات 

عدة جماالت من  يفيطبق التدقيق على مستوي املؤسسات االستشفائية و  .لتصحيحها يف الوقت املناسب
بد من احتام عملية الهذه الولنجاح  .بينها، البيئة، اجلباية، اجلودة، اجلوانب االجتماعية، نظم املعلومات

 املتعارف عليها.جمموعة من املعايري املعتمدة و 
 المطلب األول: ماهية المؤسسات االستشفائية

امللكية والرحبية،  ييتناول هذا املطلب تعريف املؤسسات االستشفائية وخصائصها وتصنيفها حسب معيار 
  باإلضافة إىل التطرق ملختلق اخلدمات الصحية اليت تقدمها هذه املؤسسات.

 المؤسسة االستشفائية الفرع األول: تعريف

 للمؤسسة االستشفائية، من بينها ما يلي:هناك العديد من التعاريف اليت أعطيت 
عرفتها اجلمعية األمريكية للمستشفيات على أهنا "مؤسسة سحتوي على جهاز طيب منظم، يتمتع بتسهيالت 

شخيص دمي التالتمريض املستمرة لتقو طبية دائمة تشمل أسرة للتنومي، وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء 
  1والعالج للمريض".

كما عرفتها منظمة الصحة العاملية على أهنا جزء أساسي من التنظيم الصحي واالجتماعي، وظيفتها تقدمي 
يئة املنزلية، كما البخدمات عالجية ووقائية شاملة جلميع أفراد اجملتمع، ومتتد خدمات عياداها اخلارجية إىل 

  2لتدريب العاملني الصحيني والقيام ببحوث اجتماعية وطبية. تعترب أيضا مركزا
وفري صحية تقدم العالج للمرضى من قبل عاملني متخصصني، مع تالرعاية للعلى أهنا مؤسسة  تعريفها متو 

 3املعدات الالزمة لذلك.
اذ التدابري ختبأهنا هيئة عمومية أو خاصة، تعمل على تلبية االحتياجات الصحية املختلفة، وا وتعرف أيضا

املبكر  األمراض واالكتشافمن لتحسني واحلفاظ على صحة األفراد واجملتمع، والوقاية الكافية واإلجراءات 

                                                           
 .04، ص 9002ناجي عواد مسحان، إدارة املستشفيات، دار أجمد للنشر والتوزيع، األردن،  .1
 .022، ص9002، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، -دراسة مقارنة-عرابة احلاج بن حممود، أثر ازدواجية السلطة على أداء العاملني يف املستشفيات .2

3. 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. 
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، وتقدمي العالج وإعادة التأهيل الفعال يف الوقت املناسب، باالعتماد على فريق من العاملني هاهلا والتحكم في
 1الصحيني متعددي التخصصات.

 36املؤرخ يف  413-30من املرسوم التنفيذي رقم  02للمادة االستشفائية وفقاوتعرف املؤسسات 
 مهما العالجية اهليئات "جمموع ، احملدد لكيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية بأهنا2003ديسمرب

 االستشفائية واملراكز املتخصصة االستشفائية املؤسسات تتضمن عليها، واليت تطبق اليت القانونية األنظمة تكن
والعيادات الطبية وعيادات جراحة  األساسي العالج اجلامعية والعيادات متعددة اخلدمات والعيادات ووحدات

 األسنان وكذا خمابر التحليل".
واجتماعي  عبارة عن تنظيم صحي هيمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املؤسسة االستشفائية 

خدمات الرعاية الصحية واخلدمات ذات  اقم الدعم، يهدف إىل تقدميطاقم طيب وممرضني وط يتكون من
 الصلة.

 الفرع الثاني: خصائص المؤسسة االستشفائية

  2عن غريها من املؤسسات ما يلي: االستشفائية تتميز هبا املؤسسات اليت اخلصائص بني من
ها واجتاهااها بشرية متنوعة ختتلف أهدافموارد على  االشتماهل ألنظمة االجتماعية املعقدة، نظراً تعترب من ا .7

 ني هذه املوارد؛، مما يؤدي إىل صعوبة التنسيق بةوالوظيفي ةالثقافي يااهاومسؤوليااها، وتتفاوت يف مستوا
 على مدار الساعة؛ تقدم خدمات صحية يوميا  .7
 ة؛صعوبة قياس مجيع خمرجااها، كون أغلب اخلدمات اليت تقدمها هي خدمات غري ملموس. 0
 سحتاج املؤسسات االستشفائية إىل درجة عالية من التخصص والكفاءة؛. 4
 على بعضها البعض، مما يتطلب درجة عالية من التنسيق بني الفئات املهنية املختلفة؛ أنشطتهاتعتمد  .5
 أعمال املؤسسات االستشفائية أكثرها متغري ومعقد مقارنة بأي تنظيم آخر؛ .9
جزء من عملها حيمل صفة االستعجال أو الطوارئ وطبيعته ال تتحمل التأجيل، لذا فإن الكثري من  .1

 تدار بأسلوب اإلدارة باألزمات؛ املؤسسات االستشفائية
خدمااها ذات طابع إنساين، تتمثل يف رعاية املريض واحلفاظ على صحة األفراد ووقايتهم من األمراض،   .3

 راد اجملتمع؛كما أهنا اهتم جبميع أف
 صعوبة التنبؤ حبجم الطلب على اخلدمات الصحية. .6
 

 

                                                           
1. Doncho Donev et al, The role and organization of health systems: Health: Systems – Lifestyles – Policies, Vol1, 

2nd edition, Jacobs publishing company, Germany, 2013, p04. 
 .000، ص مرجع سبق ذكرهعرابة احلاج بن حممود،  .2
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 الفرع الثالث: تصنيف المؤسسات االستشفائية

 يلي: تصنف املؤسسات االستشفائية بناًء على جمموعة املعايري، من أمهها ما
تشفائية عمومية استقسم املستشفيات حسب هذا املعيار إىل نوعني رئيسني، مؤسسات  الملكية: معيار .1

 ومؤسسات استشفائية خاصة.
ضع وخت ،هي مؤسسات تعود ملكيتها ومتويلها جلهات حكومية المؤسسات االستشفائية العمومية: أ.

ية وفق وتصنف املؤسسات االستشفائية العموم ،العمل يف القطاع الصحي العام لقوانني ولوائح تنظم سري
 القوانني والتنظيمات اجلزائرية كما يلي:

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية ات هي مؤسس المؤسسات العمومية للصحة الجوارية: -
املتضمن ، 7331ماي  76املؤرخ يف  743- 31أنشأت مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم  املعنوية واالستقالل املايل

هذه وتتكون  إنشاء وتنظيم وعمل املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.
 :مناملؤسسات 

 :طبية تقدم اخلدمات الصحية األولية، ينظم عملها املنشور الوزاري لوزارة ات هي وحد قاعات العالج
 . 7331جويلية 15 ، الصادر يف22 الصحة والسكان واصالح املستشفيات رقم

عمليات القيام ب، تتمثل مهام هذه القاعات يف إجراء الفحوصات الطبية العامةوحسب هذا املنشور 
عة الربامج الوطنية متاب، متابعة النشاطات املرتبطة بالصحة اإلجنابية والتخطيط العائلي، احلقن والتضميد

 1نظافة احمليط. مراقبة ومتابعة، متابعة مكافحة األمراض املتنقلة، للصحة
  :هي وحدات صحية خمصصة للعالج الطيب القاعدي، مت تنظيم نشاطها العيادات متعددة الخدمات

 .2007سبتمرب 20 الصادر يف 24 املنشور الوزاري لوزارة الصحة والسكان واصالح املستشفيات رقم مبوجب
ألف نسمة يف املناطق احلضرية،  75ختصص كل عيادة متعددة اخلدمات حلوايل وحسب هذا املنشور 

اطق احتياجات السكان والعراقيل االجتماعية واالقتصادية واجلغرافية، أما يف املنو العتبار املسافة يف امع األخذ 
اليت عدية قاالصحية الومن أهم اخلدمات  .ف نسمةثالثة االف إىل أربعة َاالعيادة لكل ختصص الريفية 

وصات الفح، الفحوصات اخلاصة بالطب العام والنشاطات اخلاصة بطب األسنان ،العياداتهذه  هاتقدم
 ،الطبية القاعدية املتخصصة اخلاصة باجلراحة العامة، الطب الداخلي، طب النساء والتوليد، طب األطفال

حة النشاطات الوقائية، املتمثلة يف تطبيق ومتابعة برامج الص، نشاطات التمريض مثل، احلقن والتضميد

                                                           
1. 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. 

http://www.dsp-sidibelabbes.dz/images/PDF/Loi_reglements/Circulaire%20N%C2%B022%20du%2015-07-2007%20relative%20au%20fonctionnement%20et%20%C3%A0%20l'extension%20des%20salles%20de%20soins.pdf
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بعض ، يطملتنقلة، مراقبة ومتابعة نظافة احملاالعمومية، النشاطات الوقائية لألمومة والطفولة، مكافحة األمراض 
 1النشاطات اخلاصة بالتحاليل الطبية املخربية وفحوصات األشعة.

هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية  المؤسسات العمومية االستشفائية: -
ماي  76املؤرخ يف  743- 31أنشأت مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم  ،وختضع لوصاية الوايلواالستقالل املايل، 

7331 . 
 2تتكفل املؤسسات العمومية االستشفائية باملهام التالية:

 خيصية وإعادة التأهيل الطيب وعمليات االستشفاء؛ضمان تنظيم وبرجمة احلصص العالجية والتش-
 تطبيق الربامج الوطنية للصحة؛ -
املسامهة يف ترقية ومحاية البيئة يف اجملاالت املرتبطة حبفظ الصحة والنظافة ومكافحة األضرار واآلفات  -

 ؛االجتماعية
 ضمان التأهيل والرسكلة للعاملني باملصاحل الصحية؛ -
 التكوين يف اجملال الطيب وشبه الطيب ويف التسيري االستشفائي.  -
 37املؤرخ يف  495- 61ختضع للمرسوم التنفيذي رقم  االستشفائية المتخصصة: اتالمؤسس -

خيصص هذا  .، الذي حيدد قواعد إنشاء املؤسسات االستشفائية املتخصصة وتنظيمها وسريها7661ديسمرب 
أمراض السرطان أو مرض يصيب عضوا  ،مثل فئة حمددة من األمراضالنوع من املؤسسات لتشخيص وعالج 

  فئة األطفال أو الشيوخ. ،معينا كأمراض العيون أو التكفل بأشخاص من فئة عمرية معينة مثل
 3املؤسسة االستشفائية املتخصصة باملهام التالية: تكلف

 ؛صصهايف جمال خت نشاطات الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل واالستشفاءتنظيم ومتابعة  -
 لصحة؛لتطبيق الربامج الوطنية  - 

 املسامهة يف عمليات التأهيل والرسكلة ملستخدمي الصحة؛  -
 ل الطيب وشبه الطيب والتسيري االستشفائي باالتفاق مع مؤسسات التكوين.االتكوين يف اجمل -

لى ع واجلدول التايل يوضح خمتلف التخصصات الطبية اليت تغطيها املؤسسات االستشفائية املتخصصة 
وعدد األسرة يف كل ختصص، وذلك حسب إحصائيات وزارة الصحة والسكان  املستوى الوطين يف اجلزائر

 .7373ديسمرب  07وإصالح املستشفيات إىل غاية تاريخ 
 

                                                           
1. 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. 

http://www.dsp-sidibelabbes.dz/images/PDF/Loi_reglements/Circulaire%20N%C2%B024%20du%2020-09-2007%20relative%20aux%20activit%C3%A9s%20d'une%20polyclinique.pdf
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 .2323ديسمبر  01إلى غاية  :المؤسسات االستشفائية المتخصصة في الجزائر (34)الجدول رقم

 عدد األسرة عدد المؤسسات التخصصات
 123 4 31 األمومة والطفولة

 625 4 21 األمراض العقلية

 765 7 التأهيل احلركي

 232 3 طب العيون

 318 4 جراحة القلب

 606 1 9 مراكز مكافحة السرطان

 95 1 التميميةاجلراحة 

 128 1 جراحة األعصاب

 214 1 األمراض املعدية

 268 1 جراحة العظام

 260 1 الطبية اجلراحية االستعجاالت

 110 1 أمراض الكلى

 340 1 طب األطفال

 200 1 زرع األعضاء واألنسجة

 284 13 30 المجموع

Source: http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-

etablissements-de-sante.html consulté le 01/07/2020. 

 ذات طابع إداري، تتمتعهي عبارة عن مؤسسات استشفائية  المراكز االستشفائية الجامعية: -
ما ميارس ك  وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات،ختضع لوصاية  ،بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

مركزا، موزعة عرب  75ا ددهيبلغ ع .الوزير املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها
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.
  1وتتمثل مهامها يف اآليت:

 ؛والعالج والوقاية تقدمي خدمات التشخيص -
                                                           

1. 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. 

http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-etablissements-de-sante.html
http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-etablissements-de-sante.html
http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-etablissements-de-sante.html
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 تطبيق الربامج الصحية؛ -
ضمان التكوين الطيب وشبه الطيب بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل، والقيام بعمليات التأهيل والرسكلة  -

 ملستخدمي الصحة؛
 وتنظيم التظاهرات العلمية يف جمال الصحة. الدراسة والبحث العلمي -

تتمتع بالشخصية املعنوية  ،ذات طابع خاص ي مؤسسة عموميةه المؤسسة االستشفائية الجامعية: -
واالستقالل املايل، تشرف عليها إدارياً وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، وبيداغوجيا وزارة التعليم 

 .7330أوت  70ملؤرخ يف ا 713-30، أنشأت مبقتضى املرسوم الرئاسي العايل والبحث العلمي
 1ل باملهام التالية:تتكفتوجد مؤسسة استشفائية جامعية واحدة على املستوى الوطين مقرها بوالية وهران، 

 ضمان نشاطات التشخيص والعالج والوقاية وأي نشاط يساهم يف محاية الصحة وترقيتها؛ -
 تطبيق برامج الصحة الوطنية واإلقليمية واحمللية؛ -
 اعية؛يزها يف جماالت الوقاية والنظافة والصرف الصحي ومكافحة اآلفات االجتماملسامهة يف محاية البيئة وتعز  -
، واملشاركة شبه الطبيةو  التكوين الطيب وشبه الطيب بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل يف العلوم الطبية -

 يف تطوير وتنفيذ الربامج ذات الصلة؛
 تأهيل ورسكلة مستخدمي الصحة؛ -
 األعمال البحثية يف العلوم الصحية ويف مجيع اجملاالت املتعلقة هبا؛القيام جبميع  -
تنظيم الندوات واأليام الدراسية وغريها من التظاهرات العلمية، هبدف تعزيز التكوين الصحي العايل وأنشطة  -
 أحباث العلوم الطبية.و 

ات طابع ذ هي مؤسسات عمومية خاص:التسييري الطابع الالمؤسسات االستشفائية ذات  -
، 1990أوت  75املؤرخ يف  77-63ختضع للقانون و  ،، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايلخاص

  املتعلق باحملاسبة العمومية.
واجلدول التايل يوضح عدد املؤسسات االستشفائية التابعة للقطاع العام املوجودة يف اجلزائر مبختلف 

 األسرة حسب كل نوع.أنواعها حسب التصنيف القانوين، وعدد 
 
 
 
 

                                                           
1 . https://www.ehuoran.dz/missions.html  consulté le 30 /08/2020. 

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

 عدد األسرة عدد المؤسسات طبيعة المؤسسة
 755 13 15 املراكز االستشفائية اجلامعية 

 770 37 املؤسسة االستشفائية اجلامعية

 1533 36 تسيريي خاصاملؤسسات االستشفائية ذات طابع 

 384 13 83 املؤسسات االستشفائية املتخصصة

 506 40 207 املؤسسات العمومية االستشفائية

 585 6 273 املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

 67 000 033 مجموع المؤسسات االستشفائية

Source: http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-

etablissements-de-sante.html, consulté le 01/07/2020. 

 طرف نمللقطاع اخلاص ومتول  عود ملكيتهاهي مؤسسات ت :المؤسسات االستشفائية الخاصة ب.
أكتوبر  77املـؤرخ يف  077-31رقم  ينظم هذا النوع من املؤسسات املرسوم التنفيذي .أفراد أو هيئات خاصة

كمــؤسـســات عالج واســتـشــفــاء تقدم خدمات الـطب واجلـــراحـــة،   يف املادة الثانية منه ، الذي اعتربها2007
االسـتـعجـاالت  ويشتط فيها ضمان املستوى األدىن من اخلدمات املتمثلة يف، الفحص الطيب، التشخيص،

  1اجلراحـيـة، مبا فيها إزالة الصدمات واإلنعاش واملراقبة الطبية.و الـطـبيـة 
لرغم من أن اهلدف األساسي الذي أنشأت من أجله املؤسسات االستشفائية هو با :. معيار الربحية2

تقدمي اخلدمات الصحية، إال أن بعضها تدار على أسس اقتصادية وتسعي لتحقيق الربح، ويف هذا السياق 
 :وهي ،ميكن أن منيز بني نوعني من املؤسسات االستشفائية

قيق مملوكة ملستثمرين يسعون من خالهلا إىل سحمؤسسات هي مؤسسات استشفائية هادفة للربح:  .أ
ؤسسات وختضع هذه املخدمات صحية،  مقابل حصوهلم على صاريفامل، حيث يتحمل األفراد كافة الربح

 لقوانني الضرائب مثلها مثل أي مؤسسة رحبية أخرى.
 اهدف هذه املؤسسات إىل توفري خدمات صحية غري ب. المؤسسات االستشفائية غير الربحية:

يدفع فيها األفراد أي مقابل مايل للخدمات اليت حيصلون عليها، ويف بعض احلاالت يدفعون مبالغ  ال، مرحبة
ة اخلاصة وسحصل على التمويل من خالل األعمال اخلريي وال تعود ملكيتها ملسامهني أو مستثمرين،رمزية فقط، 

 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. 

http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-etablissements-de-sante.html
http://www.sante.gov.dz/direction-generale-des-services-de-sante/303-etat-des-etablissements-de-sante.html
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 فائيةالفرع الرابع: وظائف المؤسسات االستش

وظائف مع األخذ يف االعتبار أن هذه ال تقوم املؤسسات االستشفائية مبجموعة من الوظائف املختلفة،
ال يتم تقدميها من قبل مجيع املؤسسات االستشفائية، فكل مستشفى يقدم خدمات حسب الغايات اليت 

 :ميكن تصنيف هذه الوظائف ضمن اجملموعات التالية وعموما ،أنشأ من أجلها
العالج باألدوية،  بتقدمي خدماتالرعاية الطبية للمرضى املؤسسة االستشفائية وفر تالوظيفة العالجية:  .1

التنفس التأهيلي، العالج بالعالج العالج باألشعة الذي يقدم خاصة ملرضى السرطان، العالج الطبيعي، 
 ات اجلراحية.االصطناعي للمرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية وأمراض صدرية، إجراء العملي

تقوم املؤسسات  حيث ،من املرض وترقية الصحة يف اجملتمعاهدف إىل وقاية األفراد الوظيفة الوقائية:  .2
ة برامج التشخيص والكشف املبكر عن األمراض ومكافحإعداد وتنفيذ و التطعيم االستشفائية بعمليات 

لديهم  املعلومات الصحية الالزمة لألفراد لزيادة الوعيتوفري من خالل  األمراض املعدية ونشر الثقافة الصحية
 للحفاظ على صحتهم.

سباب هي عملية سحديد وسحليل طبيعة املرض أو احلالة اليت تفسر أوظيفة الفحص والتشخيص الطبي: . 0
بعض  ويتم التشخيص بناًء على ،باختاذ قرارات طبية حول العالج املناسب يسمح مبااملرض وأعراضه، 

املعلومات الطبية مثل، نتائج الفحص الطيب البدين أو النفسي للمريض، مراجعة التحاليل املختربية، التصوير 
 باألشعة، اختبارات التخطيط.

احله ال يقتصر دور املؤسسة االستشفائية على توفري العالج للمرضى داخل مص :االستشفاء المنزلي. تقديم 4
بل ميتد إىل توفري الرعاية الصحية مبنزل املريض يف احلاالت اليت ال يتطلب فيها عالجه حضوره إىل  فقط،

  .املؤسسة االستشفائية
دمي تتمثل يف اخلدمات الصحية اليت يقدمها املمرضون للمرضى، واليت تشمل املتابعة وتق وظيفة التمريض:. 0

  األودية وبعض اخلدمات مثل، التضميد والتلقيح والتخدير.
وتشمل إدارة  ،سؤولة عن تنسيق العمل باملستشفى من الناحية اإلداريةهذه الوظيفة مالوظيفة اإلدارية: . 7

 .املعلوماتية، العالقات العامةو املالية و  املوارد البشرية، إدارة املوارد املادية
 ستشفائيةاملؤسسة االهذه الوظيفة اخلدمات العامة اليت تساهم يف احلفاظ على تشمل وظيفة الدعم: . 6

  الفندقة،تمثل هذه اخلدمات يفبشكل مريح، وت اومتكن األسالك الطبية وشبه الطبية واإلدارية من أداء مهامه
 احلراسة واألمن، النظافة، التغذية، الصيانة، املخازن، الغسيل. الصيدلة،

الطيب  تشارك املؤسسات االستشفائية يف نشاطات التكوين الطيب وشبه وظيفة التعليم والبحث العلمي:. 3
الدراسات اهم يف كما تس  ،فئااهموالتسيري االستشفائي وتأهيل ورسكلة العاملني بقطاع الصحة مبختلف 
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البحث العلمي يف جمال الصحة، من خالل ما متلكه من خمتربات وجتهيزات ومعدات طبية وحاالت مرضية و 
 متنوعة وموارد بشرية متخصصة. 

 تدقيق المؤسسات االستشفائيةمفهوم المطلب الثاني: 

على  بني األساليب احلديثة اليت يتوجب على املؤسسات االستشفائية اعتمادها للوقوفمن  يعترب التدقيق
تحسني املستمر الوتقييمها، وتقدمي التوصيات الالزمة اليت تساعد على  اليت ميكن أن تواجهها النقائص

 ألنشطتها وخدمااها الصحية. 

 الفرع األول: نشأة التدقيق االستشفائي

قام ملك بابل "محورايب"  ق.م 7153ستشفائي إىل العصور القدمية، ففي سنة تعود جذور التدقيق اال
يف و  نتيجة التقارير املقدمة له مبعاقبة األطباء بسبب األداء السيء، وعدم ضمان العالج املناسب للمرضى.

ملؤسسات االستشفائية. وفيات باالتدقيق إحصاءات الوالدات و " Domesday"تناول كتاب  7399سنة 
بتدقيق املؤسسات أول من اهتم  هي "Florence Nightingale"ذلك تعترب فلورنس نايتنجيلومع 

-7350القرم من  خالل حرب ى املؤسسات االستشفائيةحدإاالستشفائية، من خالل تقييم فعالية النظافة يف 

كما تشفائية.سة االساملؤسإىل اخنفاض كبري يف معدالت الوفيات بني املرضى بالتدقيق  وأدى تطبيق، 7355
من خالل مراقبة النتائج  7677 سنةبأنه أول مدقق طيب يف  "Ernest Codman"رف إرنست كودمان ع

 1.اجلراحية ملرضاه

 الفرع الثاني: تعريف تدقيق المؤسسات االستشفائية

يعرف تدقيق املؤسسات االستشفائية بأنه منهجية سحليل نقدي جلودة الرعاية الصحية، مبا يف ذلك 
 2.ملريضالذي تلقاه ا العالج اإلجراءات املستخدمة للتشخيص والعالج واستخدام املوارد ونتائج

حص فو  ،كما يعرف على أنه تقييم منهجي ومستقل وموضوعي وموثق للخدمات الصحية املقدمة
 3ومدى التزام مقدمي الرعاية الصحية باملعايري والعمليات. ا ملتطلبات الصحةستوى امتثاهلملمتخصص 
 دماتخبأنه العملية اليت تسعى إىل سحسني رعاية املرضى والنتائج من خالل مراجعة منهجية لل أيضاويعرف 

 4.املالئم الصحية، باالعتماد على املعايري املعمول هبا وتنفيذ التغيري
ي ومستقل موضوعمتخصص و مما سبق ميكن تعريف تدقيق املؤسسات االستشفائية على أنه نشاط 

 ينها.من أجل سحس املؤسسات االستشفائيةحص وتقييم اخلدمات الصحية اليت تقدمها يهدف إىل ف
 

                                                           
1. 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. 
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 الفرع الثالث: أهداف تدقيق المؤسسات االستشفائية

هو احلصول على أدلة كافية للتعرف على مدى  املؤسسات االستشفائيةاهلدف األساسي من تدقيق 
كما   ،تطابق أنشطة الصحة مع املعايري املعتمدة، وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسني جودة اخلدمات الصحية

 1يساعد التدقيق على سحقيق األهداف احملددة يف خطة املؤسسة االستشفائية من خالل:
 لقرار؛توفري معلومات موثوقة تساعد على اختاذ ا .7
 اختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية املعتمد إلدارة املخاطر؛ .7
 على سحسني نظام الرقابة الداخلية؛االستشفائيني مساعدة املسريين  .0
 .نظام الرقابة الداخليةسحديد املمارسات اجليدة للمشاركة والتعلم والتنفيذ من خالل  .4

 االستشفائيةمعايير تدقيق المؤسسات المطلب الثالث: 

يف تقرير نشرته جلنة إجراءات التدقيق اليت  7654ظهرت معايري التدقيق اخلاصة بقطاع األعمال سنة 
شكلها جممع احملاسبني القانونيني األمريكي، هذه املعايري تتعلق بقياس عمل املدقق والكيفية اليت ميارس هبا 

دقيق ية فإن مهمة التدقيق هبا ختضع ملعايري تتناول املؤسسات االستشفائية العمومي حبثناوألن 2عمله.
يف نشرة خاصة صادرة عن مكتب احملاسبة  7617املؤسسات احلكومية، هذه املعايري ظهرت ألول مرة سنة 

التدقيق على أن يكون كأداة فعالة وموثوقة لدعم سياسات  واليت تساعد 3،العام بالواليات املتحدة األمريكية
 4معايري تدقيق املؤسسات االستشفائية العمومية إىل:واهدف وضوابط اإلدارة، 

 سحديد طبيعة مهمة التدقيق؛-
 ،وضع إطار لتوفري خدمات التدقيق، واليت تضيف قيمة وتؤدي إىل سحسني العمليات التنظيمية واحلوكمة -

املقدمة حية خدمااها الصجودة  وتوفري معلومات حول ما ميكن أن يساعد املؤسسة االستشفائية على سحسني
  ؛للمرضى أو للعاملني هبا

 وضع املبادئ األساسية لتنفيذ أنشطة التدقيق يف املؤسسات االستشفائية؛-
 .وضع األساس لتقييم أداء التدقيق يف املؤسسات االستشفائية وسحسينه -

تتكون و تنطبق معايري تدقيق املؤسسات احلكومية على مجيع املدققني يف املؤسسات االستشفائية العمومية، 
  من ثالثة جمموعات رئيسية هي:

 

 

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

 .30، ص 9002، . خالد راغب اخلطيب، التدقيق على االستثمار يف الشركات متعددة اجلنسيات يف ضوء معايري التدقيق الدولية، دار البداية، عمان، األردن2
 .002، ص نفس املرجع. 3

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

التدقيق، وتعترب أهم  دىمتتمثل هذه املعايري يف الكفاءة املهنية واالستقاللية وبذل العناية املهنية الالزمة و 
تدقيق من القيام بعمله بكفاءة وفعالية، ويف حالة عدم توفر أحدها فإن باقي معايري ال اليت متكن املدققاملعايري 

 ق اهلدف املرجو من مهمة التدقيق.يسحقميكن من لن 
الشهادات املهنية ملزاولة  من األدىن احلد على يشتط يف املدقق أن يكون حاصال الكفاءة المهنية: .1

تلكه املدقق ميتتضمن الكفاءة ما مهنة التدقيق أو ترخيص املزاولة الصادر عن اهليئة املهنية ذات العالقة. كما 
ن اخلربة م فتوفر قدر كاف .عملهمن ومعارف ومؤهالت مهنية كافية، باإلضافة إىل خربات الزمة ملمارسة 

للموارد والقدرة  الفعال االستخدام وضمان املوضوعي احلكم تعزيز يف مهم للغاية لدى املدقق ألداء مهمته
بالتحسني املستمر لكفاءته من خالل احلصول على مستوى املدقق والبد أن يهتم  .مسؤولياته على تنفيذ

مالئم من التدريب والتعلم الكتساب معارف ومهارات مهنية جديدة، والتوسع يف جمال اخلدمات املقدمة 
 . عملهللعمالء واالطالع على التطورات احلديثة يف خمتلف التخصصات اليت اهم 

على مؤهل  صولهحباإلضافة إىل ، ملؤسسات االستشفائيةبالنسبة للمدقق الذي يقوم بعملية التدقيق با
على شهادة ممارسة يف جمال الصحة وذات صلة بالنشاط البد من توفره ، مبمارسة مهنة التدقيقسمح له ي

عني أن يكون خبريا وملما جبميع التخصصات، لذا ميكنه أن يست هلكن ليس مطلوب من، الذي يقوم بتدقيقه
  .ملساعدته على أداء مهامه اجملاالتخبرباء متخصصني يف بعض 

يقصد باالستقاللية التحرر من الظروف اليت اهدد قدرة املدقق على القيام مبسؤولياته  االستقاللية: .2
أساس حياد التدقيق يف املؤسسات االستشفائية وموضوعية نتائجه هو استقاللية حيث أن  ،بطريقة حمايدة

نية ونزاهة وبطريقة توفر همبمهامه حىت يتمكن من أداء  ،اليت يقوم بتدقيقها مبا فيه الكفاية عن األنشطةاملدقق 
باإلضافة إىل احلفاظ على املوضوعية طوال فتة 1.إبداء الرأيجلميع الظروف ذات الصلة عند  تقييما متوازنا

دمة خصرف بطريقة بعيدة عن التحيز وتضارب املصاحل أو السعي لتحقيق مصاحل شخصية أو تالتدقيق وال
من  ءيمصاحل أطراف أخرى أو وجود ارتباطات اجتماعية أو أي نوع من العالقات اليت قد يتتب عنها ش

أن املدقق  كما  ،يعتمد على رأيه فيما كلف به من مهام دقق عندما ميارس عمله يعترب حكما، ألن املاالحنياز
 املصلحة.اجتاه إدارة املؤسسة وخمتلف األطراف ذات  بالشفافية ملزم

 ويؤدي عمله دون تعرض لضغوط أو تأثري من إدارة املؤسسة االستشفائية عندما يكون املدقق مستقال
أو العميل أو أطراف أخرى، سيكون قادرا على تقدمي نتائج ذات مصداقية وموثوقة ميكن  حمل التدقيق

سريين ن عمله مستقال عن املوبالنسبة للمدقق الداخلي جيب أن يكو االعتماد عليها يف اختاذ القرارات. 
  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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 يعزز من استقالليته اليت حيتاجها يف عملية التدقيق املعلومات إىل مباشر كما أن وصول املدقق بشكل
الطالع على فللمدقق كامل احلق يف ا موثوقة،الوصول إىل نتائج تكون بناًء على أدلة وبراهني ويساعد على 

أداء  واالطالع على خمتلف املعلومات اليت تساعده على ،اهبسجالت ووثائق املؤسسة والتعاون مع العاملني 
  .عمله

ذ املدقق استخدام كافة معارفه وقدراته ومهاراته يف تنفي جيب على :الالزمة العناية المهنية بذل .0
مات على عاتقه يف جمال التخطيط ملهمة التدقيق، وكذلك أثناء قيامه بفحص البيانات واملعلو  املسؤوليات امللقاة

املهنية  والقواعداملعايري و  للتشريعات والتنظيمات االجتهاد وتنفيذ التزاماته طبقاوخالل إعداد تقرير التدقيق، و 
يف مستوى الثقة املمنوحة له من قبل العميل أو غريه من األطراف املستخدمة  ويكون .واألخالقية املعمول هبا

على أنه "يتحمل اخلرباء احملاسبون  33-67من القانون  46ويف هذا اإلطار تنص املادة  .لنتائج التدقيق
 وحمافظو احلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمتهم ويلتزمون بتوفري الوسائل دون النتائج".

ينبغي أن يشمل املدى الكامل لتدقيق برنامج أو وظيفة أو نشاط أو مؤسسة استشفائية  . مدى للتدقيق:4
  1عمومية 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 
 :كاآليت  هي ،معايريمخسة عمله، وتقسم إىل 

للمدقق  قيق وتسمحالتدصياغة خطة مالئمة حيدد مبوجبها اجتاه  يقصد به التخطيط السليم للتدقيق: .1
يدها مع األخذ يف االعتبار شكل املؤسسة االستشفائية وطبيعتها وحجمها وتعق، بإجناز مهمته بكفاءة وفعالية

ول على أدلة ، من أجل احلصدمةملقاخلدمات  فحصأساليب  سحدد هذه اخلطة أيضاوالبيئة اليت تعمل فيها، و 
 موثوقة وكافية. 

أن العمل وتنظيم أعمال التدقيق، مما يوفر بعض التأكيد ب التخطيط اجليد من شأنه تسهيل العمل امليداين
 بيعة التدقيقطبتحديد  عملية التخطيط حيث يقوم املدقق من خالل .سوف يؤدى بدرجة عالية من الكفاءة

توقيت الد وتعيني أعضاء فريق التدقيق وتوزيع األدوار بينهم، وسحديواإلجراءات املتبعة ونطاق الفحص أهدافه و 
  .يها التدقيقما يتم االتفاق مع طاليب التدقيق حول املدة اليت ينفذ ف الالزمة إلجناز املهمة، وغالبا والفتة الزمنية

                                                           
 .002، ص مرجع سبق ذكره. خالد راغب اخلطيب، 1
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  1لتدقيق إىل ما يلي:السليم ليهدف التخطيط  وعموما
 خماطر التدقيق إىل أدىن مستوى ممكن؛ض يختف أ.

 سحديد أهداف مهمة التدقيق واجملاالت والعمليات اليت تغطيها؛ ب.
سحديد املشاكل احملتملة اليت ميكن أن تواجه املدقق أثناء أدائه ملهامه ومنعها أو تقليلها إىل مستوى مقبول  ج.

 وحلها يف الوقت املناسب، مما يسهل من تنفيذ املهمة؛
 تنظيم وتنفيذ مهمة التدقيق بكفاءة وفعالية؛ د.
 ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق أهداف التدقيق؛ ه.
 املساعدة يف توجيه ومراقبة عمل املدقق؛ و.
 املساعدة على ضمان تركيز االهتمام على اجلوانب املهمة من التدقيق؛ ز.

لنهائي لتقدمي الالزمة إلجنازها، وسحديد املوعد ا سحديد التوقيت السليم للقيام مبهمة التدقيق واملدة الزمنية ح.
 التقرير وختفيض وقت التدقيق مبا ال خيل من أدائه؛

 تسهيل مراجعة أعمال التدقيق من خالل مقارنتها باألهداف املسطرة. ط.
تعترب عملية اختيار املساعدين واالشراف عليهم على حنو مالئم  . االشراف المالئم على المساعدين:2

ناسبة أعضاء فريق التدقيق وسحديد املهام املأهم املراحل يف مهمة التدقيق، من خالل توزيع األدوار بني من 
يق اجلهود املطلوب، وتوجيههم وتنسشكل لكل عضو حسب قدراته ومؤهالته حىت يستطيع القيام هبا بال

ابعة وفحص املدقق لعملهم ومراجعته وتوثيقه بشكل مناسب، ومت بينهم لتسهيل تبادل املعلومات بينهم،
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. 
عوامل فريق التدقيق ومراجعة عملهم بناًء على الوختتلف طبيعة ومدى التوجيه واالشراف على أعضاء 

   2التالية:
 حجم املؤسسة وتعقيد هيكلها التنظيمي؛ أ.

 نطاق التدقيق وطبيعة املخاطر احملددة ودرجتها؛ ب.
 .مؤهالت وخربات وقدرات أعضاء فريق التدقيق ج.
تحقق من مدى املدقق بالينبغي أن يقوم  . فحص مدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية:0

  التزام املؤسسة االستشفائية العمومية باملتطلبات القانونية والتنظيمية واللوائح والتعليمات املعمول هبا.

                                                           
1. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17. 

 .970، ص 9002، مرجع سبق ذكره. أمحد حلمي مجعة، 2
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سسة يقصد بالرقابة الداخلية "اخلطة أو الطرق اليت تتبعها املؤ   . فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية:4
 مات دقيقة يعتمد عليها، وكذلك لتحسني الفاعلية التشغيلية وضمانحلماية أصوهلا أو إعطاء بيانات ومعلو 

 1االلتزام بالقوانني واللوائح اإلدارية".
يعترب فهم املدقق لنظام الرقابة الداخلية نقطة البداية ملهمة التدقيق، لذا يقوم بدراسة وسحديد مدى مالءمة  

م  بشكل مالئم لبلوغ األهداف املسطرة، واختبار قد صم هذا النظام ونقاط القوة والضعف فيه، وإذا ما كان
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 

معني  زءجفحص أدلة االثبات، وإذا اتضح وجود اختالالت يف النظام يف  الالزمة ومدى العمق املطلوب يف
 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 
واملعايري املنظمة لنشاط هذه املؤسسات، وفحص اإلجراءات  والسياسات والتنظيميةااللتزامات القانونية 

وذلك لعمليات، اوللتأكد من كفاءة وفعالية  ،ااخلاصة بإمتام األعمال املختلفة لتحديد مدى دقتها وترابطه
لني على والعاماملرضى هلا لضمان أن اخلدمات املقدمة ذات جودة وتقلل من املخاطر اليت ميكن أن يتعرض 

 .حد سواء
 2بالطرق التالية: الرقابة الداخلية ميكن جتميع املعلومات حول نظام

 املتابعة واالطالع ومالحظة اإلجراءات املوضوعة وطريقة عملها؛ أ.
 إجراء مقابالت مع العاملني باملؤسسة حمل التدقيق؛ ب.
املستخدمة  ئلة تتعلق مبختلف إجراءات الرقابةالذي يتضمن أسو استخدام استبيان نظام الرقابة الداخلية،  ج.

لة ما إذا كانت يف حاو  ،لتحقيق أهداف النظام، واالجابة اليت يتم احلصول عليها ميكن أن تكون بنعم أو ال
اإلجابات ب"نعم" هذا يعين أن اإلجراءات املتبعة ميكنها سحقيق األهداف املسطرة، أما إذا كانت اإلجابات 

  ؛كنقاط ضعف بالنظامب"ال" فذلك يعترب  
 3.استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل

  ويقوم املدقق بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل:
 التحقق من أن النظام ملم باإلجراءات واألساليب اليت تستخدمها املؤسسة االستشفائية؛ -

                                                           
 .42، ص9009 مرجع سبق ذكره. كرمية على جوهر وآخرون، 1

2.  Benoit pigé, op.cit, p132. 
 .92، ص 9002، مرجع سبق ذكره. أمحد حلمي مجعة، 3
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اءات املعتمدة من خالل مقارنتها بالنموذج األمثل لتلك اإلجراءات، الوقوف على مدى مالءمة ودقة اإلجر  -
 مع األخذ يف االعتبار الظروف احمليطة باملؤسسة االستشفائية حمل التدقيق؛

ري مطبق يف من الناحية النظرية، ولكنه غ كيفية اليت يعمل هبا النظام فعال، ألنه قد يكون سليماسحديد ال -
  1؛حنو نقاط الضعف املوجودة فيه الواقع، وتركيز االهتمام

 ا.على كشف االختالالت ويساهم يف تصحيحه ، حيث يكون كفؤا إذا كان قادراة النظامالتحقق من كفاء -
حد ممكن  واالبتعاد إىل أقصى البد على املدقق من التحلي باملوضوعية الحصول على أدلة اإلثبات: .0

إعداد تقرير التدقيق، وذلك من خالل احلصول على أدلة عن األحكام الشخصية أثناء الفحص وخالل 
 حول داللة وعدالة التقارير املالية وتقييمها.  والقرائن املناسبة والكافية كما ونوعا االثبات

وحسب جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل تعين أدلة اإلثبات" مجيع املعلومات اليت يستخدمها املدقق 
  2ات اليت يبىن عليها رأي التدقيق.للوصول إىل االستنتاج

ساعد وت ،املدققةواهدف أدلة االثبات إىل توفري األساس املالئم للكشف عن صحة وصدق العمليات 
املدقق يف توفري الدعم أو االثبات املطلوب لتحقيق أهداف مهمة التدقيق والقيام بعمله بفعالية، وتساعده 

دة إبداء رأي فين حمايد، والكشف عن االختالالت واالحنرافات املوجو على الوصول إىل نتائج موثوقة وواقعية و 
وإذا مل تكن أدلة االثبات كافية  ملناسبة ملعاجلة هذه االختالالت.يف البيانات املدققة وتقدمي التوصيات ا

بد للمدقق . واليهااحلصول عل عليه يستمر املدقق يف عملية مجعها أو قد ميتنع املدقق عن إبداء الرأي إذا تعذر
  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 
 املعايري يف اآليت: من مهمة التدقيق، وتتمثل هذه

املدقق  حيوضحسب هذا املعيار جيب أن  :معايير التدقيق الحكومية. إشارة التقرير إلى استخدام 1
واليت ، ولة قبوال عامااملتعارف عليها واملقبملعايري التدقيق احلكومية  أن مهمة التدقيق قد متت وفقايف تقريره 

  ملعايري.ا، والتحقق من مدى قبول الطرق اليت تطبق هبا تلك املدققة يعتمد عليها يف قياس صدق البيانات
قريره إىل ينبغي أن يشري املدقق يف ت اإلشارة إلى تجانس تطبيق واستخدام المبادئ المحاسبية: .2

ب مدى جتانس تطبيق واستخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها بني الفتة احلالية والفتة اليت سبقتها، وجي
ر حاالت عدم الثبات يف تطبيقها. ويهدف هذا املعيار إىل ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة، ويقع أن يذك

                                                           
 .22، ص مرجع سبق ذكره. خالد راغب اخلطيب، 1
 .400، ص 9002 مرجع سبق ذكره،. أمحد حلمي مجعة، 2
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على املدقق مسؤولية اإلشارة إىل أي تغيري طرأ على املبادئ احملاسبية وطرق تطبيقها وأثرها على القوائم املالية، 
  1وائم املالية من عدمه.مما يوضح إذا ما كان ذلك يف صاحل األطراف املستخدمة للق

يتطلب هذا املعيار من املدقق أن  . اإلشارة إلى كفاية ومالءمة اإلفصاح في القوائم المالية:0
يتحقق من مدى مالءمة اإلفصاح كما تعرب عنه القوائم املالية، والشفافية يف ومدى احتواء القوائم على بيانات  

كما يتعلق هذا املعيار بالعرض السليم للقوائم املالية وفق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة،   : كافية
وإظهارها بالشكل الذي ميكن فهمه، وتكون حمتويااها ظاهرة بشكل صريح وكامل وال سحمل أكثر من معىن 

ة عن اخلصوم إلعطاء صورة صادقأو سحمل الشك يف معناها، وتوضح مجيع املعلومات املتعلقة باألصول و 
  2املركز املايل للمؤسسة، حىت ميكن ملستخدمي القوائم املالية اختاذ قراراهم على أساس سليم.

عرب املدقق حسب هذا املعيار عن ي :. اإلفصاح عن رأي المدقق في القوائم المالية كوحدة واحدة4
اجلهة ؤولية هذا الرأي أمام مستخدمي القوائم املالية و رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل، ويتحمل مس

 الطالبة للتدقيق. 
 التدقيق في المؤسسات االستشفائية المطلب الثالث: مجاالت

 يلي: يشمل التدقيق يف املؤسسات االستشفائية العديد من اجملاالت، من بينها ما
 الفرع األول: التدقيق البيئي

وضوعي لألداء تقييم منهجي وموثق ومنتظم وم على أنهاملفوضية األوروبية يعرف التدقيق البيئي حسب 
يقوم املدقق من خالل و 3دف ضمان محاية البيئة.هب باملؤسسة حمل التدقيق،ولنظام اإلدارة والعمليات  البيئي

 يلي:النوع من التدقيق مبا  هذا
  بالبيئة؛ املتعلقة والقواعد والتنظيماتالتحقق من مدى التزام املؤسسات االستشفائية بالقوانني  .7
 ؛اليت هلا تأثريات سلبية على البيئةاملواد والتجهيزات واملعدات املستخدمة التعرف على  .7
التحقق من االمتثال ملتطلبات أنظمة اإلدارة البيئية، يف حالة ما إذا كانت املؤسسة االستشفائية حاصلة  .0

 أو راغبة يف احلصول عليها؛  74337على شهادة ايزو 
فحص السياسات واإلجراءات اليت تطبقها املؤسسة االستشفائية يف جمال احملافظة على البيئة ومحايتها من  .4

 التلوث؛
 فحص تقارير األداء البيئي الصادرة عن املؤسسة؛ .5

                                                           
 .002، ص مرجع سبق ذكره. خالد راغب اخلطيب، 1
 .007، ص نفس املرجع. 2

3. 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. 
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ية نقلها وطرق وأنواعها وكيفعلى مصادرها وكميااها  تعرفالنفايات االستشفائية، من خالل ال إدارةتقييم  .9
  1.التخلص منها

وبالتايل يوفر التدقيق البيئي إلدارة املؤسسة االستشفائية املؤشرات الالزمة حول أدائها البيئي، ونتيجة 
تطبيق أفضل الوسائل العملية للحفاظ على البيئة من التأثريات الضارة الناجتة عن نشاطها،  هالذلك ميكن

 وتسهيل إدارة ومراقبة املمارسات البيئية.
 الفرع الثاني: التدقيق الجبائي

التحقق من صحة الرسوم الضريبية للمؤسسة، وكذلك التعرف على املخاطر يعرف بأنه عملية اهدف إىل 
  2تتعرض هلا هذه املؤسسة بسبب عدم االمتثال للقواعد الضريبية. اليت ميكن أن

كجزء من عمل حمافظ احلسابات عندما يتدخل يف إطار مهمة مراجعة احلسابات   التدقيق اجلبائيعترب يو 
كأعمال ذات طبيعة حماسبية، والضرائب ماهي إال عنصر سحدده نتيجة حماسبة السنة ، واليت تعترب  السنوية

ق قد مت من أن االلتزامات الضريبية للمؤسسة حمل التدقياملالية، أين تقع على عاتق املدقق مسؤولية التحقق 
  .الوفاء هبا بشكل صحيح

ري جبائي يف إطار مهمة ثري من األحيان خببلتعقيد القوانني اجلبائية يستعني حمافظ احلسابات يف الك ونظرا
سحليلها وإعداد تشخيص للمخاطر اجلبائية و  ،للمؤسسةخاصة للتدقيق اجلبائي لفحص املمارسات اجلبائية 

بالتحقق من أن  اباتاحلس افظحميقوم  كما.مجعهاعلى أساس املعلومات احملاسبية واجلبائية والقانونية اليت مت 
ية للسنة ليها من املراقبة اجلبائية صحيحة وت ؤخذ يف االعتبار عند سحديد النتيجة اجلبائاملعلومات اليت سحصل ع

اهدف  ؤسسات اليتاملفقط على تلك  هذا النوع من التدقيقيطبق  لمؤسسات االستشفائيةوبالنسبة ل3املالية.
 .إىل سحقيق الربح

 الفرع الثالث: تدقيق الجودة

حاالت  للمعلومات املرتبطة بنظام اجلودة وتقييمها هبدف التعرف علىيعرف تدقيق اجلودة بأنه "جتميع 
  4عدم االلتزام يف النظام، حىت يتسىن اقتاح وتنفيذ وتقييم التحسينات املالئمة واختاذ االجراءات املصححة".

 5ويسعى تدقيق اجلودة باملؤسسات االستشفائية إىل سحقيق جمموعة من األهداف، من بينها ما يلي: 

                                                           
 .344-349، ص ص9004 مصر، لتعليم اجلامعي، اإلسكندرية،. عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين، دار ا1

2. Marie Hélene, Pinard Fabro, Audit fiscal, edition francis lefebvre, paris, France, 2008, p13. 
3. Ibid. 

 ،9007، العراق، 32، العدد 04 داالقتصادية واإلدارية، اجمللكأحد أنواع الفحص ألغراض خاصة، جملة العلوم (ISO) حممد العدناين، مدخل مقتح لتدقيق اجلودة. 4
 .997 ص

-970، ص ص9002 عمان،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  واخلدمية،وآخرون، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية  حجم الطائي . يوسف5
979. 
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سحديد نقاط القوة والضعف يف عمليات مراقبة وضمان اجلودة، مما يساهم يف سحسني هذه العمليات وبناء .7
 نظام جودة أفضل لصاحل املؤسسة االستشفائية؛

 القضائية؛ تابعات، مثل الغرامات واململعايري اجلودة جتنب اآلثار السلبية لعدم االمتثال.7
، مما صاحلهام مبستوى جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمهاالعليا للمؤسسة االستشفائية إبالغ اإلدارة  .0

 يساعدها على اختاذ االجراءات املناسبة للتحسني املستمر هلذه اخلدمات؛
 ؛ساهم التدقيق يف سحسني معرفة املسريين بالشروط واجلوانب املتعلقة باجلودةي.4
قة هذه مطاب دمات صحية ذات جودة، ومدىاالستشفائية حمل التدقيق خلاملؤسسة التأكد من تقدمي .5

 املعمول هبا.اجلودة واصفات ماخلدمات ملعايري و 
 الفرع الرابع: تدقيق نظم المعلومات

 بأنه فحص رمسي ومستقل وموضوعي لنظم املعلومات يف املؤسسة، لتحديدتدقيق نظم املعلومات  يعرف
ات واالجراءات مطابقة للتوجيه هاواستخدام هاوتوزيع هاوختزين تهالومات ومعاجلما إذا كانت عمليات مجع املع

كفاءة وفعالية ب عملهاضمان محاية األصول اخلاصة بنظم املعلومات و  املساعدة علىاملعمول هبا، باإلضافة إىل 
  1لتحقيق أهداف املؤسسة.

أساليب ة و تستخدمها املؤسسة االستشفائيإىل فحص نظم املعلومات اليت  هذا النوع من التدقيقويهدف 
 ،طبيقهاصعوبات تسحديد و  عملها ومدى مطابقتها الحتياجات العمل، وقياس تأثريها على أداء املؤسسة

وكذلك سحديد وتقييم املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا هذه النظم كالقرصنة، والتأكد من اختاذ االجراءات 
برجميات أجهزة و ديث قتناء وسحال االستشفائية من حاجة املؤسسة املدقق باإلضافة إىل سحقق .املناسبة ملواجهتها

 اإلعالم اآليل، ومدى كفاية أساليب الرقابة على إدارة البيانات وامللفات االلكتونية.
 الفرع السادس: التدقيق االجتماعي

ومستقلة واستقرائية، يتم من خالهلا مالحظة الواقع  ةعملية موضوعي يعرف التدقيق االجتماعي على أنه
االجتماعي للمؤسسة وتقييمه وسحليله على أساس معايري الكفاءة واألداء، وكذلك وفق اللوائح الداخلية 

 2واخلارجية املعمول هبا، هبدف تصحيح نقاط ضعفه وإزالة عوامل اخلطر االجتماعية.
املؤسسة االستشفائية،  يفنشطة اليت هلا تأثري اجتماعي تقييم األ ويهدف التدقيق االجتماعي يف جممله إىل

وسحديد الفجوات واالختالالت االجتماعية، من خالل مقارنة النتائج مع مرجعيات حمددة متعلقة بعمل 
 املؤسسة، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها.

                                                           
1. 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. 
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تسليط الضوء بقق املد أين يقومملهنية، إدارة الصحة والسالمة انظام ويعترب التدقيق االجتماعي كنهج يف 
 .رالنتائج اليت قد تنشأ إذا مل يتم معاجلة هذه املخاط ليس فقط على أسباب املخاطر املهنية، وإمنا أيضا

 وبالتايل التدقيق االجتماعي الذي يهتم بالصحة والسالمة املهنية سيسمح بالتعرف على نقاط الضعف يف
ديرات فمن خالل التحليالت والتق .الصحة والسالمة املهنية، واقتاح التحسينات املناسبة له نظام إدارة

والتوصيات اليت يقدمها املدقق، يساعد اإلدارة على اختاذ القرارات واإلجراءات الالزمة اليت تغطي اجملال 
 .التحكم يف املخاطر املهنيةاالجتماعي للمؤسسة، وميكنها من 
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 المبحث الثالث: تدقيق الصحة والسالمة المهنية

ديث يساعد كأسلوب علمي حاملهنية كنوع من أنواع التدقيق االجتماعي و يعترب تدقيق الصحة والسالمة 
تصيب العاملني يف أماكن عملهم، وتقييمها وتقدمي التوصيات الالزمة  ميكن أنعلى سحديد املخاطر اليت 

، تمثل يفت جها يف حالة حدوثها. وهناك ثالث مستويات لتدقيق الصحة والسالمة املهنيةللوقاية منها أو عال
ىت ميكن سحقيق وفق منهجية منظمة حيتم إجراؤها  ،تدقيق املطابقة، تدقيق الفعالية، التدقيق االستاتيجي

 اسب. إلجراءات الالزمة يف الوقت املنااختاذ على اإلدارة مساعدة ، و ااألهداف املرجوة منه
 المطلب األول: مفهوم تدقيق الصحة والسالمة المهنية

ري بيئة عمل توفملا له من أمهية يف حيتل تدقيق الصحة والسالمة املهنية مكانة مهمة لدى املؤسسات 
ما ك  للعاملني هبا، وما لذلك من انعكاسات إجيابية على إنتاجيتها وعلى أداء العاملني، صحية وسليمة

 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:
تقييمها، و  املهنية يقصد بتدقيق الصحة والسالمة املهنية مجع معلومات حول نظام إدارة الصحة والسالمة

 1به نقائص. تللتحقق من كفاءته وفعاليته وموثوقيته، واقتاح إدخال سحسينات على النظام يف حالة ما إذا كان
ء أداة تستخدم لتحليل الفجوات من أجل تسليط الضو  ويعرف تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أنه

 2.االستجابة ملتطلبااهوا على جماالت الصحة والسالمة املهنية اليت سحتاج إىل سحسني
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.ما أهنا توفر الوسائل لقياس فعالية النظام يف الوقت املناسبنع اإلصابات يف مكان العمل، كمتالعاملني و 
جمال من  ، من خالل إخضاع كلاملهنية لسالمةالصحة واعملية مراقبة لتنفيذ سياسة  على أنه وعرف أيضا

  4جماالت النشاط لفحص منهجي ومنظم، بغرض تقليل اخلسائر وتقدمي تقييم كمي لألداء.
املهنية على أنه عملية منهجية ومستقلة وموثقة، للحصول على أدلة حول  تدقيق الصحة والسالمة وعرف

  5ة.عايري املرجعياملوتقييمها مبوضوعية لتحديد مدى استيفاء  تنفيذ نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
                                                           

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. 

https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Sample_Audit_Tool_French.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/pdf/Sample_Audit_Tool_French.pdf


 شفائيةاالست بالمؤسسات المهنية والسالمة الصحة تدقيق ـــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 

777 
 

وبالتايل ميكن تعريف تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأنه عملية منظمة ومستقلة لفحص وتقييم نظام 
إطار سحقيق منهجي، واقتاح التحسينات املناسبة  الصحة والسالمة املهنية الذي تعتمده املؤسسة يفإدارة 

وتقدمي احللول اليت تسمح للمؤسسة باختاذ اإلجراءات الالزمة حول كيفية تطوير وتنفيذ هذا النظام بطريقة  
 فعالة.كفؤة و 

ية يف الصحة والسالمة املهنإدارة ضعف يف نظام حيدد تدقيق الصحة والسالمة املهنية نقاط القوة وال
م مدى مطابقتها تقييو  التدريب،...،، املهنية املخاطر إدارةقدرة املؤسسة على جماالت مثل، السياسة املعتمدة، 

 واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات املعمول هبا.  التنظيميةو  يةلتشريعا للوائح
 والسالمة المهنية: أهداف تدقيق الصحة نيالفرع الثا

 1يسعى تدقيق الصحة والسالمة املهنية لتحقيق جمموعة من األهداف من بينها ما يلي:
 ؛سحديد ما إذا كانت األدوار واملسؤوليات واضحة يف إدارة الصحة والسالمة املهنية .7
 األسباب اجلذرية للحوادث واألمراض املهنية وعالجها؛ . سحديد7
 جتنب أو تقليل تأثري أي خماطر مهنية حمتملة ميكن أن تصيب العاملني )عمل وقائي(؛ .0
 جتنب تكرار أي خماطر مهنية حدثت يف املؤسسة )إجراء تصحيحي(؛ .4
 اقتاح تدابري تصحيحية من أجل التحسني املستمر إلدارة الصحة والسالمة املهنية؛. 5

 باإلضافة إىل:
 2سحديد ما إذا كانت خمتلف عناصر إدارة الصحة والسالمة املهنية مطبقة؛ .7
 3ا؛هالصحة والسالمة املهنية، والتدابري والضوابط املوضوعة لدعم تنفيذ إدارة تقييم مدى كفاءة وفعالية .7
يمات واملعايري علوالت للقواعد التشريعية والتنظيميةالتحقق من مدى امتثال إدارة الصحة والسالمة املهنية  .0

 4املعمول هبا؛
 : أهمية تدقيق الصحة والسالمة المهنيةلثالفرع الثا

برامج  داعتماتعترب محاية العاملني من املخاطر املهنية من أهم عوامل جناح املؤسسة، وذلك من خالل 
بالصحة  ماماالهتلق واحلفاظ على بيئة عمل صحية وسليمة، لكن عدم اهدف خلللصحة والسالمة املهنية 

باإلضافة  ،والسالمة املهنية بطريقة متكاملة ومنسقة ميكن أن يؤدي إىل عدم الكفاءة يف مجيع أنشطة املؤسسة
                                                           

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/17-

18/6B289-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. 

 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm
http://www.dfo-mpo.gc.ca/ae-ve/audits-verifications/17-18/6B289-sante-securite-travail-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/ae-ve/audits-verifications/17-18/6B289-sante-securite-travail-fra.html
https://www.nrcan.gc.ca/home
https://www.nrcan.gc.ca/nrcan/plans-performance-reports/audit/reports-year/reports-2016/18413
https://www.nrcan.gc.ca/audit/reports/2016/18862?_ga=2.206745361.366724160.1568050961-857901811.1567878461
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لمراقبة واإلبالغ من خالل عملية التدقيق إىل احلد من قدرة اإلدارة على سحديد لإىل ذلك، قد يؤدي االفتقار 
خاطر املهنية امل وتقييم لذي تعتمدهالصحة والسالمة املهنية نظام إدارة ااالختالالت واالحنرافات املوجودة يف 

ميكن أن يؤدي إىل مشكالت عدم االمتثال داخل املؤسسة وتعرض  وهو األمر الذيومراقبتها باستمرار، 
 العاملني ألمراض أو حوادث مهنية.

 افمن خالل القيمة املضافة اليت يقدمها ملختلف األطر  الصحة والسالمة املهنية كما تربز أمهية تدقيق
سحقيق املساعدة على و عتمد عليها يف اختاذ القرارات املناسبة، ياملعلومات والتقارير اليت  بتوفري ذات املصلحة،

 األهداف واستخدام أفضل املمارسات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية والتحسني املستمر هلا.
 مستويات تدقيق الصحة والسالمة المهنية: المطلب الثاني

 ويف هذا اإلطار ن،و يشمل تدخل تدقيق الصحة والسالمة املهنية مجيع األماكن اليت يتواجد فيها العامل 
 ميكن التمييز بني ثالثة مستويات لتدقيق الصحة والسالمة املهنية، وهي:

 الفرع األول: تدقيق المطابقة 

ر ومراقبة القرارات اإلدارية املتعلقة بالتنظيم والتخطيط واإلدارة وإعداد التقارييقصد بتدقيق املطابقة فحص 
امليزانية واملوارد واألنشطة األخرى للمؤسسة حمل التدقيق، للتحقق من مدى احتامها وتطبيقها للمتطلبات 

تنظم عمل  ة اليتاملنصوص عليها ضمن االجراءات والقواعد الداخلية وكذلك القوانني واالتفاقيات اخلارجي
    1هذه املؤسسة.

املعمول اإلجراءات و يسعى تدقيق املطابقة للصحة والسالمة املهنية إىل التأكد من أن القوانني والتنظيمات 
اليت تؤطر الصحة والسالمة املهنية تطبق بالشكل الصحيح، أي يقوم املدقق مبقارنة ما هو موجود يف الواقع  هبا

 اتباعها من طرف املؤسسة حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.مع القواعد الواجب 
يف ضمان الشفافية من خالل تقدمي معلومات موثوقة حول مدى  يلعب تدقيق املطابقة دورا مهماو 

الثقة لدى  بناء على يساعداحتام املؤسسة ملعايري وقواعد الصحة والسالمة املهنية الواجب اتباعها، مما 
يساهم يف املساءلة عن طريق الكشف عن االحنرافات عن التشريعات و  ،املصلحة اجتاه املؤسسة أصحاب

 بناًء على تقرير املدقق والتوصيات اليت يقدمها ميكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية يفو  .والقواعد املعمول هبا
  .خاطر املهنيةالعاملني من املالوقت املناسب، وميكن حماسبة األفراد الذين تثبت مسؤوليتهم يف عدم محاية 

كما يعزز هذا املستوى من التدقيق احلكم الراشد من خالل سحديد التجاوزات واملخالفات اليت ترتكبها 
وسحقيق األهداف بطريقة مشروعة واستخدام أفضل ممارسات للصحة لتقليل من اخلروقات وااملؤسسة، 

  والسالمة املهنية.
 

                                                           
1. Yuliia Slobodianyk et al, Compliance auditing in public administration: Ukrainian perspectives, Baltic journal 

of economic studies, Vol 4, N° 5, Latvia, 2018, p322. 
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 الفرع الثاني: تدقيق الفعالية 

الصحة والسالمة املهنية فعال إذا كانت النتائج املتوصل إليها تتطابق مع األهداف  نظام إدارةعترب ي
عين التوصل إىل لوصول إىل النجاعة اليت توا على سحقيق النتائج بأقل تكلفة اإذا كان قادر  كفؤكون  ياحملددة، و 

والنتائج احملققة،  ةاملسطر  الحنرافات والفجوة بني األهدافد نتائج التدقيق اوهنا جيب أن سحد ،أحسن النتائج
  .ةخدمالتحقق من الكفاءة بني النتائج اليت مت احلصول عليها واملوارد املست وكذلك

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 

 اآلثار الناجتة عنها؟ ؟ ويف أي مستوى؟ وما هياملرجوة منهاحققت هذه املمارسات األهداف 
 مستويات، هي: ةثالثويعمل تدقيق الفعالية على سحسني إدارة الصحة والسالمة املهنية من خالل تقييم 

اتساق املمارسات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية مع مجيع جوانب التسيري االجتماعي كظروف العمل . 7
 والتوظيف؛

 ة على سحقيق النتائج املتوقعة؛قدرة إجراءات الصحة والسالمة املهني. 7
كفاءة اإلجراءات، أي نسبة تكلفة تنفيذها إىل النتائج احملققة، حيث يدرس املدقق إمكانيات ختفيض   .0

 التكاليف واقتاح التحسينات اليت تسهل سحقيق األهداف. 
 الفرع الثالث: التدقيق االستراتيجي 

ملدى يف الصحة والسالمة املهنية متوسطة وطويلة اخيتص التدقيق االستاتيجي بفحص سياسة وبرامج 
لعناصر الرئيسية اكما يركز على تقييم   .إىل الرقابة ط مرورا بالتنفيذ وصوالخمتلف مراحلها، بداية من التخطي

للحد  ،لوقت املناسبومعاجلتها يف ا وسحديد أوجه القصور فيها اليت تؤثر على السلوك والقرارات االستاتيجية
 على سحقيق أهدافها الكلية. املؤسسةمما يساعد  ليل من املخاطر االستاتيجية،أو التق

اتيجية الصحة إذا كانت است ما ويقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية يف املستوى االستاتيجي بالتحقق     
اتيجية الكلية ت والسالمة املهنية تندرج ضمن استاتيجية إدارة املوارد البشرية، وإذا كانت تتماشى مع االس

  .للمؤسسة
  1باإلضافة إىل:

 سة؛املسامهة يف سحقيق األهداف الكلية للمؤس الصحة والسالمة املهنية على ةاستاتيجيتقييم قدرة  .7
ستاتيجية الصحة املناسبة والكافية لتطبيق ا املادية واملالية التحقق ما إذا كانت املؤسسة تتوفر على الوسائل .7

 والسالمة املهنية؛
 التأكد من أن املؤسسة لديها الكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ هذه االستاتيجية؛ .0

                                                           
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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 ؛ةاالستاتيجيالتأكد من أن املؤسسة لديها الوسائل املناسبة لتقييم مدى سحقيق أهداف هذه  .4
جيات املطبقة يف وبني باقي االستاتي استاتيجية الصحة والسالمة املهنيةالتحقق من أن هناك تناسق بني  .5

 خمتلف األنشطة باملؤسسة.
 المطلب الثالث: منهجية تدقيق الصحة والسالمة المهنية

سالمة لتدقيق الصحة وا من مهمة منهجية متكنه من سحقيق األهداف املرجوةجيب على املدقق اعتماد 
وف وذلك باتباع جمموعة من اخلطوات، من خالل التحضري لعملية التدقيق وتوفري الظر  وفعالية،بكفاءة املهنية 

 ، من أجل التوصل إىل نتائج موضوعية يقدمها املدقق ضمن تقرير يبلغه إىل اجلهات الطالبةهااملالئمة لتنفيذ
ؤسسة حمل الصحة والسالمة املهنية باملإدارة للتدقيق، كما يقدم ضمنه التوصيات اليت تساعد على سحسني 

  :التاليةطوات اخلوميكن تلخيص منهجية تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف  ،التدقيق
 الفرع األول: مرحلة التحضير 

متثل هذه املرحلة عملية إحصاء العناصر املساعدة واملعرقلة ملهمة التدقيق، وسحديد العمليات اليت سوف 
ات تسهل على املدقق هذه التحضري  .تغطيها هذه املهمة واملواقع اليت سيتم زياراها والفتة املناسبة للقيام هبا

ن خالل مجع أكرب قدر من املعلومات العامة عن املؤسسة حمل التدقيق، شكل صحيح وسليم، مبأداء عمله 
مبا يسمح له رسم اإلطار الشامل ملهمة التدقيق وسحديد أهدافها وسحديد املعايري الواجب استعماهلا لقياس 

 الوقت واجلهد. وتقليلاالحنرافات 
 1على املدقق سحديد النقاط التالية:ويف هذا اإلطار 

 أنشطة املؤسسة حمل التدقيق؛ قائمة جبميع -
 موقع املؤسسة؛ -
 جراء تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛إلفتة واجلدول الزمين ال -
 .الوثائق املرجعية املعتمدة يف عملية التدقيق -

 باإلضافة إىل:
 ؛النطاق املراد تغطيتهو  عنوان مهمة التدقيق -
 ؛نوع التدقيق وأهدافهسحديد  -
 .التدقيق لتنفيذ خطة الالزمةختصيص املوارد  - 

 :هيوأهم اخلطوات اليت يتم اتباعها يف مرحلة التحضري 

                                                           
1. Union des industries chimiques, op.cit, p16. 
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قد مكتوب لتدقيق مبوجب عل واجلهة الطالبةيتم االتفاق بني املدقق االتفاق حول مهمة التدقيق:  .1
ب سوء الفهم بني جتن من أجلمسؤوليات املدقق، وذلك حيدد مربم بينهما، يوثق ويؤكد على قبول التكليف و 

 ومن أهم النقاط اليت يتضمنها هذا االتفاق ما يلي:1الطرفني فيما يتعلق مبهمة التدقيق.
 مناقشة شروط املهمة؛ أ.

 سحديد األهداف العامة وكذلك األهداف التفصيلية املطلوب سحقيقها؛ ب.
 نطاق التدقيق والعمليات اليت سوف يشملها؛سحديد  ج.
 مسؤوليات املدقق؛ سحديد د.
 االتفاق على االمكانيات املخصصة للقيام مبهمة التدقيق؛ ه.
 توقيت إجراء التدقيق واجلدول الزمين لكل خطوة، وذلك حسب طبيعة العمليات اليت سيتم تدقيقها؛ و.
 شكل التقارير اليت سيقدمها املدقق بعد االنتهاء من عمله. ز.

قق لبة للتدقيق بتكليف املدقق من خالل األمر باملهمة بالنسبة للمدبعد إبرام االتفاق تقوم اجلهة الطا
 الداخلي أو رسالة املهمة بالنسبة للمدقق اخلارجي.

جيب على املدقق أن حيصل على معلومات كافية أو حيدث : . التعرف على المؤسسة محل التدقيق2
سحديد وفهم املخاطر املهنية اليت قد يكون وبيئتها، ليتمكن من  معرفته باملؤسسة حمل التدقيق وطبيعة عملها

ط لعملية التدقيق، للتخطي ، وحيدد هذا الفهم إطارا مرجعياهاهلا تأثري على صحة وسالمة العاملني هبا وتقييم
 حيث يقوم املدقق يف هذه املرحلة مبا يلي:

ها عماهلا، هيكل مجع معلومات عامة حول املؤسسة، كتحديد موقعها اجلغرايف، تاريخ إنشائها، عدد أ.
على قطاع  كما يعترب التعرف  .التنظيمي، حجمها، اإلطار القانوين الذي ينظمها، األطراف اليت تتعامل معها

النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة ذو أمهية يف عملية تدقيق الصحة والسالمة املهنية، ألن هناك قطاعات 
 ثر من غريها، مثل املؤسسات االستشفائية؛ خماطر مهنية أكإىل ن و العامل يتعرض فيهابطبيعتها 

 التعرف على البيئة املادية للمؤسسة، واليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة العاملني؛ ب.
حة والسالمة لصدارة االتعرف على اخلصائص االقتصادية واملالية، كاالطالع على امليزانية املخصصة إل ج.

 املهنية؛
 ، لتحديد مستوى خطورته على العاملني؛ي تقدمه املؤسسةالذ املنتوجالتعرف على نوع  د.

 االطالع على استاتيجية الصحة والسالمة املهنية اليت تعتمدها املؤسسة؛ه. 
 .ISO 45337 إذا كانت املؤسسة تطبق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةما االستفسار  و.

                                                           
 .924، ص 9002، مرجع سبق ذكره. أمحد حلمي مجعة، 1
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سب املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض هلا العاملون حبتحديد  يقوم املدقق . تحديد المخاطر المهنية:0
التدقيق  يساعد املدقق على سحديد مدى إجراءات مما وفهم طبيعتها، درجتها ونوعها وأولويتها يف التشخيص

اق التدقيق نطيوسع فكلما زادت درجة املخاطر زاد مدى اإلجراءات و  ،للحصول على األدلة املناسبة والكافية
 قوف على األسباب اجلذرية.من أجل الو 

 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 

  وتشمل مرحلة التنفيذ مايلي: .الت مقارنة باملرجعيات املعتمدةاختالعلى أي 
 االجتماع االفتتاحي:   .1

برنامج العمل  لتدقيقفريق احيث يعرض فيه  مبهمة التدقيق، ةاملعني األطرافكل  لتقي يف هذا االجتماعت
 :يليجيب أن يتناول االجتماع االفتتاحي ما و 1لتدقيق الصحة والسالمة املهنية.

وكيفية إجرائه، من خالل عرض األنشطة والعمليات اليت  الصحة والسالمة املهنية سحديد نطاق تدقيق أ.
 ؛هذه املهمةشملها تسوف 

 مواعيد اللقاءات؛سحديد العاملني الذين سيتم مقابلتهم و  ب.
 زمين لتنفيذ مهمة التدقيق؛الدول عرض اجل ج.
 التذكري باألهداف املرجوة من مهمة التدقيق؛ د.
سحديد املوارد واإلمكانيات الالزمة لعمل أعضاء فريق التدقيق، من نقل ومكاتب وأجهزة ومبيت وإطعام  ه.

 الشخصية...؛ الوقايةووسائل 
قرير واجلهات اليت وكيفية سحرير الت سحديد اجلدول الزمين إلعداد وتقدمي مسودة التدقيق والتقرير النهائي،و. 

 يرسل إليها وكيفية متابعة تنفيذ التوصيات.
يمه يعرف بأنه" خطة مرسومة بناءً على النتائج اليت توصل إليها املدقق بعد دراسته وتقي برنامج التدقيق: .2

عدة أهداف، أمهها  الربنامج إىل سحقيقهذا ويسعى 2لنظام الرقابة الداخلية، وذلك هبدف تدقيق البيانات".
 3 ما يلي:

 حصر ما جيب القيام به من مهام وجتميع وتبويب املعلومات؛ أ.
 يعترب كتعليمات فنية تفصيلية صادرة من املدقق ملساعديه ووسيلة إلرشادهم؛ ب.
 يسمح بتبادل املعلومات بني أعضاء فريق التدقيق واملدقق املشرف عليهم؛ ج.

                                                           
1. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17. 

 .979، ص 9002، مرجع سبق ذكره. أمحد حلمي مجعة، 2
 .972، ص نفس املرجع. 3
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 اذ اإلجراءاتلتدقيق، واختهمة ارافات عن االلتزام باجلدول الزمين احملدد مليعترب كأداة للكشف عن االحن د.
 الالزمة للتقيد به. التصحيحية

ق، ويسري الفحص تغيريات فيه ختدم أهداف التدقي وإجراء، برنامج التدقيق للتقييم املستمر جيب أن خيضع
همة م هذا الربنامج وما جيري عليه من تعديالت، من خالل تغيري اإلجراءات والكيفية اليت تتم هبا إطاريف 

 أو تغيري توقيت القيام هبا أو تغيري العناصر اليت ختضع للفحص. التدقيق
 1وعلى املدقق أن يراعي عند تصميم برنامج التدقيق االعتبارات التالية:

 الفحص احملدد؛إعداد الربنامج يف حدود نطاق  -
 سحديد مستوى االختبار وفقاً لنتائج فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -
 سحديد األهداف التفصيلية للخطوات اليت يشملها الربنامج؛ -
 جتميع أكرب قدر من أدلة االثبات. -
ويقوم بتحليلها  دقيقالتاملعلومات اليت ختدم عملية  معجبالعمل امليداين  يشرع املدقق يف العمل الميداني: .0

  حىت يتمكن من التوصل لنتائج عادلة وموثوقة.
سواء  تفادة، املس يقصد باملعلومات احلقائق أو املعرفة املقدمة أو يف هذا اإلطار أ. مرحلة جمع المعلومات:

باألهداف و نطاق التدقيق بوتكون ذات الصلة  ،يتم مجعها أثناء عملية التدقيق ،ضمنية أو صرحيةكانت 
  2واملعايري املعتمدة.

 :على املدقق التكيز على النقاط التاليةوللوصول إىل نتيجة فعالة يف مجع املعلومات جيب 
 ألداء مهمته؛ها تاجحياليت  املطلوبة املعلومات -
 ؛مصدر املعلوماتسحديد  -
 ؛من سيقوم جبمعهاسحديد  -
 طريقة مجع املعلومات؛  -
 املعلومات؛ عمجعملية  الذي تستغرقهالوقت  -
  .الدعم...( ادية،اإلمكانيات امل )املوارد البشرية، ى املعلوماتللحصول عل مهمة التدقيق تاجهاسحاملوارد اليت  -

ختيار كل ، ويتم اكما ونوعا  الكافيةوالقرائن لحصول على األدلة ليستخدم املدقق عدة أساليب وطرق 
رق حيتاجها وحسب األهداف اليت يسعى إىل سحقيقها، ومن بني هذه الططريقة حسب طبيعة املعلومات اليت 

  3 ما يلي:

                                                           
 .970ص ، 9002، مرجع سبق ذكرهأمحد حلمي مجعة، . 1

2. Princy Agarwal, Amul Mishra, op.cit, p17. 
3. Ibid. 
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مدى تطبيق حول ظروف العمل و ع املعلومات األدوات املستخدمة يف مجتعترب املقابلة من بني  :ةمقابلال -
ومات من أجل احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلو  ،معايري الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق

البد من و  (،... مسري، أفراد خمتلفني )عامل، املشرف،على طرح األسئلة عدة مرات وبطرق خمتلفة أو ميكن 
 .واجلهد والتكاليف مع األفراد املناسبني حىت ميكن توفري الكثري من الوقت ئهاإجرا

  1البد من اآليت:يتم استخدام هذه األداة بفعالية،  لكيو 
 ؛واختيار أحسن األساليب إلجرائها سحديد أهداف املقابلة -
 توجيه األسئلة يف إطار اختصاصات كل عامل؛ -
 طرح األسئلة بطريقة منهجية؛  -
 سحضري الظروف املالئمة إلجراء املقابلة؛ -
 األجوبة. وثيقكتابة وت-
 املعلومات من خالل طرح جمموعة من األسئلة املكتوبة علىيستخدم االستبيان كأداة جلمع  االستبيان: -

وميكن أن ختص  ،املستجوبني، للحصول على معلومات حول الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة حمل التدقيق
 أسئلة استبيان تدقيق الصحة والسالمة املهنية اجلوانب التالية:

 ؛، مستواه التعليميمثل، سن املستجوب، الوظيفة اليت يشغلها أسئلة عامة -
 استخدام معدات الوقاية الشخصية؛ -
 توفر شروط النظافة باملؤسسة؛ -
 فحص املعدات والتجهيزات اليت يستخدمها العاملون يف عملهم؛ -
 املواد املستخدمة يف العمل؛ -
 التنظيمية للعمل؛ العوامل -
 التلوث، اإلضاءة...(؛بيئة العمل املادية )الضوضاء، التهوية، درجة احلرارة،  -
 تقدمي الرعاية االجتماعية للعاملني؛ -
 ؛النفسية املناسبة لطبيعة عملهم الطبية البدنيةحصول العاملني على الرعاية -
 اإلجراءات األمنية املعتمدة حلماية العاملني من العنف. -

نت هم قليل، أما إذا كاجمتمع الدراسة إذا كان عدد أفرادميكن أن يوزع املدقق االستبيان على مجيع 
 .حوثبتتكون من عدد كبري من العاملني ميكن أن يلجأ إىل االعتماد على دراسة عينة من اجملتمع امل املؤسسة

الوقوف على واقع الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل التدقيق  ميكن للمدقق الزيارات الميدانية: -
إدارة  بيقطمن ت أكدللتحقق من مالءمة ظروف العمل والتمن خالل القيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل، 

                                                           

 .027-020صص ، مرجع سبق ذكره. كرمية على جوهر وآخرون، 1 
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والتعرف على املخاطر املهنية اليت ميكن أن تؤثر على صحة وسالمة ، تهاالصحة والسالمة املهنية وفعالي
ملدقق ا ومن املهم طرح أسئلة طوال عملية تفتيش، وإذا مت اكتشاف نقائص واختالالت جيب على عاملني.ال

 .لمشكلاحلقيقية لسباب األالتحقيق بشكل أعمق لتحديد 
يقوم املدقق بفحص السجالت والوثائق واملستندات الورقية أو  فحص المستندات والسجالت: -

مراض واحلوادث مثل، سجل األاليت ختدم عملية التدقيق،  للمؤسسة حمل التدقيق الداخلية واخلارجية االلكتونية
املهنية، سجل الفحوصات الطبية اليت جتريها املؤسسة للعاملني هبا، قراءة تقارير التحقيقات اخلاصة باحلوادث 

 1املهنية، شكاوى العاملني حول ظروف العمل.
بات املرحلة بتحليل املعلومات اليت مجعها وتقييم أدلة االثيقوم املدقق يف هذه ب. تحليل المعلومات: 

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 

حمل التدقيق، وفحص هذه االحنرافات لتحديد األسباب احلقيقية هلا وتشخيصها والبحث عن  باملؤسسة
 احللول املمكنة هلا.

 الفرع الثالث: مرحلة تقديم النتائج والتوصيات

بعد االنتهاء من مهمة التدقيق يقوم املدقق بإعداد تقرير مكتوب يتضمن خطوات عمله والعناصر الرئيسية 
ويعرض العراقيل اليت واجهها أثناء أدائه ملهامه، ويكون مضمونه متطابق مع نتائج  ،لتدقيقواملهمة لعملية ا

ق العمل املنجز.  وجيب أن يتمتع املدقق بكامل احلرية يف سحديد حمتويات تقريره، سواء فيما يتعلق بعرض احلقائ
ىل أدلة مفصلة ق، وجيب أن يستند إأو يف إبداء رأيه دون تأثري من أطراف أخرى يف حماولة منها لتغيري احلقائ

 وموثوقة إلبداء رأي فين وحمايد. 
يث يعرض من خالله ح املدقق واجلهات املستخدمة لنتائج التدقيق، بني ويعترب تقرير التدقيق كأداة اتصال

العوامل  هاروإظ ،إىل مدى تطابق البيانات اليت مجعها مع املعايري املعمول هبا باإلشارة النتائج اليت توصل إليها،
ظام إدارة يعرض املدقق نقاط القوة يف ن اكم  ،وتشخيصها بصحة وسالمة العاملني اليت ميكن أن تلحق ضررا

د أسباهبا.  وسحديإن وجدت، اليت مت كشفها فيه جوانب الضعف واالختالالت الصحة والسالمة املهنية و 
ويقوم املدقق بإرسال التقرير وايصال املعلومات بشكل صادق وموضوعي وواضح وكامل ويف الوقت املناسب 

سىن هلا التوصيات الالزمة على ضوء املعلومات اليت حصل عليها حىت يتويقدم هلا  للتدقيق،إىل اجلهة الطالبة 
 ت التصحيحية املناسبة، بغرض معاجلة النقائص وسحسنيولألطراف ذات املصلحة اختاذ القرارات واإلجراءا

  2األداء ومحاية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.

                                                           
1. The HSE Risk Committee, op.cit, p02. 
2. 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 
 1اآلراء فيما يلي:

هذا الشكل يكون يف حالة ما إذا كان النشاط أو العملية اليت قام املدقق إبداء الرأي بدون تحفظ: . 1
بفحصها يف مستوى جيد من االنتظامية والصحة، وحيصل من خالهلا على القرائن واألدلة الكافية إلبداء 

 الرأي. 
ع ذكر ميف هذا النوع من التقارير يصادق املدقق على املعلومات املدققة، لكن إبداء الرأي بتحفظ: . 2

 ة وحقيقية.على أسباب موضوعي مبين ، وتقدمي تفسري واضح ومقبول هلذه التحفظاتبعض التحفظات
يف هذه احلالة يرفض املدقق املصادقة على املعلومات بسبب وجود أخطاء وجتاوزات  رفض إبداء الرأي: .0

يات املدققة حول العمل مغلوطةجسيمة، أو يف حالة استنتاجه بأن املؤسسة حمل التدقيق قدمت له معلومات 
 لرأي.، وعلى املدقق ذكر األسباب اليت أدت إىل رفضه إبداء ابتقدمي نتائج صحيحة وموثوقةال يسمح له مما 
 يتعذر على املدقق التعبري عن رأيه بسبب وجود عراقيل ال تسمح له بأداء عدم القدرة على إبداء الرأي:. 4

املعلومات اليت على أساسها تتم مهمة التدقيق أو بسبب عدم توافر  مهامه، كعدم قدرته على الوصول إىل
صراحة  وبالتايل ال تتوفر لديه األدلة والرباهني الكافية إلبداء رأيه، وينبغي أن يفصح املدقق ،معيار االستقاللية

 يف تقريره إىل سبب عدم قدرته على إبداء رأيه.
 ادئ، واليت تتمثل يف: مبجموعة من املب الصحة والسالمة املهنية تدقيقعلى املدقق أن يلتزم يف سحريره لتقرير و   
ل، واليت تناوهلا املدقق خالل الفحص والتقييم والتحلي اليتالبد أن يتضمن التقرير النقاط اهلامة الدقة:  أ.

 ختدم اهلدف من مهمة التدقيق
جيب أن يبتعد املدقق عن األحكام الشخصية، ويديل برأيه بناًء على أدلة وقرائن مؤكدة  الموضوعية: ب.

 وموثوقة، وعدم استبعاد األمور اجلوهرية اليت ختدم مهمة التدقيق.
جيب على املدقق االبتعاد خالل عرضه للحقائق والتوصيات وتفسريااها عن استخدام األلفاظ  الوضوح: ج.

قارئ فهمها لأن تكون أفكار وعبارات التقرير واضحة وبسيطة ميكن لو  معىن،أكثر من  الغامضة أو اليت سحمل
  بسهولة.

 2والبد أن يتكون هيكل التقرير من العناصر اآلتية:
 مقدمة تتضمن نبذة عن املؤسسة حمل التدقيق؛ -
 ؛الصحة والسالمة املهنية ذكر اجلهة الطالبة للقيام مبهمة تدقيق -
 مهمة التدقيق؛ سحديد اهلدف من -

                                                           
 .92مرجع سبق ذكره، ص ، حممد يزيد. صاحلي 1
 .042، ص نفس املرجع .2
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 سحديد النطاق الذي متت فيه املهمة؛ -
 ذكر الظروف املساعدة والعراقيل اليت واجهت املدقق أثناء أدائه ملهامه؛ -
 إدارة الصحة والسالمة املهنية وذكر النتائج املتوصل إليها؛نظام تقييم وتشخيص  -
ناسبة ويف الوقت التدقيق على اختاذ القرارات امل تقدمي التوصيات الالزمة اليت تساعد اجلهة املستخدمة لنتائج -

 إدارة الصحة والسالمة املهنية.نظام لتحسني  ،املناسب
يعرض و  يضم نفس األفراد الذين ضمهم االجتماع االفتتاحي، اجتماع ختامييتم يف هذه املرحلة عقد 

ا ونقاط القوة واالحنرافات مناقشة النتائج اليت توصل إليهيتم ، و للتدقيقالتقرير النهائي فيه املدقق بطريقة رمسية 
جلهة الطالبة االصحة والسالمة املهنية، وتتم املصادقة على هذا التقرير من قبل  نظام إدارةاملوجودة يف تطبيق 

  واملدقق. للتدقيق
ذا األخري بتقدمي جمموعة هبعد االنتهاء من عملية التدقيق وبناءً على النتائج اليت توصل إليها املدقق يقوم 

صحة والسالمة إدارة النظام احللول للنقائص اليت سجلها يف جياد على إته قدر  من التوصيات اليت تعكس
 تسمح له وتعترب التوصيات كقيمة مضافة حيصل عليها عميل التدقيق، واليت ال املهنية باملؤسسة حمل التدقيق.

إلجراءات باختاذ ار باشيتعطيه احللول لتصحيحها، ومبوجبها  لتعرف على نقاط الضعف وإمنا أيضافقط با
  .الحنرافاتالالزمة ملعاجلة ا

  1ل:بتغذية عملية التحسني املستمر من خال الصحة والسالمة املهنية ويسمح سحليل نتائج تدقيق
 سحديد أسباب االحنرافات املالحظة؛ -
 والسالمة املهنية؛إدارة الصحة نظام اختاذ قرارات بشأن سحسني فعالية  -
 إدارة الصحة والسالمة املهنية؛نظام إعداد خطة سنوية جديدة ل -
ة إدار نظام من خالل إعادة تصميم أو تعديل أي جزء من أجزاء اختاذ إجراءات وقائية أو تصحيحية،  -

 ؛ ا النظامالصحة والسالمة املهنية أو إحداث تغيريات يف االجتاه العام هلذ
 يف ختصيص املوارد إن تطلب األمر؛إحداث تغيريات  -
 األمر. إن تطلب الصحة والسالمة املهنيةإعادة النظر يف توزيع األدوار واملسؤوليات فيما خيص إدارة  -
 

 

 

 

 

                                                           
1. Union des industries chimiques, op.cit, p14. 
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 ةالمهنية بالمؤسسات االستشفائي للوقاية من المخاطر كأداة التدقيق المبحث الرابع:

مة وكل عناصر العمل واخلدمات املقد نتيجة، املخاطرأماكن عمل عالية  تعترب املؤسسات االستشفائية
ما يتم استخدامه من مواد ومستلزمات صحية تكون خملفااها مثار اهديد صحي. وحلماية العاملني من املخاطر 

إدارة  نظامفحص بيهتم املهنية تستخدم عدة أساليب علمية من بينها تدقيق الصحة والسالمة املهنية، الذي 
املؤسسة  عد، وتقدمي التوصيات املناسبة اليت تساوالتعرف على نقاط قوته وضعفه املهنية الصحة والسالمة

 .الالزمةعلى اختاذ اإلجراءات الوقائية  االستشفائية
 بالمؤسسات االستشفائية  المهنية : تدقيق المخاطراألولالمطلب 

ص والتحقق من لفح االستشفائيةاملؤسسة يقوم املدقق بتدقيق الصحة والسالمة املهنية على مستوى 
 املني هبعتمدها حلماية العاتاليت  املهنية طابقة وفعالية وكفاءة برامج وسياسات الصحة والسالمةممدى 

 ومن أهم اجلوانب اليت ختضع فيها املؤسسات االستشفائية لعملية التدقيق ما يلي: ،واملرضى والزائرين
 الفرع األول: الوقاية الطبية

يف والفحص خيضعون للفحص الطيب اخلاص بالتوظ ؤسسة االستشفائيةاملدقق من أن العاملني بامليتحقق 
يت ميكن ضد األمراض ال الدوري، وأهنم يتلقون اللقاحات الوقائية الالزمة أو األمصال املكسبة للمناعة العامة

صلحة طب العمل باملهام كما يقوم بالتحقق من مدى التزام م1التعرض هلا أثناء تواجدهم مبكان العمل.
 املكلفة هبا حلماية العاملني من األمراض واحلوادث املهنية.

 الفرع الثاني: العوامل الكيميائية

سامة وخطرة  ذات خصائص ؤسسات االستشفائيةتعترب الكثري من املواد الكيمياوية املستخدمة يف امل 
املواد الصيدالنية املنتهية  دير، األدوية القاتلة للخاليا،، املذيبات واملواد الكيميائية املختربية، أدوية التخمثل

الصالحية، قد تسبب هذه املواد التسمم نتيجة امتصاص املادة الكيميائية من خالل اجللد أو االستنشاق أو 
 مالمسة مواد سريعة االلتهاب أو سريعة التفاعل مثل، الفورمالدهيد واملواد املتطايرة تؤدييمكن أن ، فاالبتالع
ارتفاع تسبب وقد ي2إصابات العيون أو اجللد، وأغلب هذه اإلصابات تكون يف شكل حروق. إىلاألخرى 

 خيفض من اهلذه املادة، مم هنسبة الكحول يف املنظف ما مل يتم اختاذ إجراءات حلماية اجللد إىل امتصاص
دهون اجللد ويضعفه، كما أن تالمس اجللد مع املطهرات املهيجة أو احلساسة بشكل متكرر ولعدة ساعات 

التنظيف  تعترب موادكما  اهيج اجللد واحلساسية. يف سببتأو استخدامها بشكل غري صحيح سوف ي
إىل  ةدامها بكميات كبري خواملطهرات الكحولية كاإليثانول وبروبانول مواد سريعة التبخر، ويؤدي است

 3االصابة بأمراض تنفسية.إمكانية  وبالتايل ،استنشاقها املكثف

                                                           
 .0222جانفي 97املؤرخة يف  03 ، ج.ر.عاملتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل 0222جانفي  90املؤرخ يف  07-22القانون رقم  من 07املادة  .1

2.  http://www.who.int  consulté le 22/ 09/ 2019. 
3 . https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf consulté le 70/09/2020. 

http://www.who.int)/
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf
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  1تدقيق الصحة والسالمة املهنية دور يف إدارة خماطر املواد الكيميائية من خالل ما يلي:ول
طبيعتها  حسب تصنيف هذه األخريةو  ،الكيميائيةمجع معلومات حول خصائص املواد واملستحضرات  .7

 ودرجة خطوراها؛
 سحديد مدى تعرض العاملني للمواد الكيمياوية، مع مراعاة مجيع مسارات التعرض وطبيعته ومدته؛ .7
 املنيحة العاملخاطر اليت اهدد ص للتحكم يفوالعالجية املتخذة الوقائية التحقق من فعالية التدابري  .0

 ؛ ةسبب املواد الكيميائية اخلطر وسالمتهم ب
 شراء املواد الكيميائية وختزينها وتوزيعها والتخلص منها؛ فحص مدى احتام .4
 فحص إحصائيات وسجالت األمراض واحلوادث املهنية الناجتة عن التعرض للمواد الكيمياوية؛ .5
 ن توفرت؛إلمواد الكيميائية البديلة األقل خطورة املؤسسة االستشفائية لاستخدام التحقق من مدى  .1
 ...االنفجار ،احلريقكالكيميائية اخلطرة  املواد  تقييم املخاطر الناجتة عن تفاعالت .3

 : عوامل انتقال العدوىلثالفرع الثا

ا، خاصة هل لتعرضيف حالة اعامل بال ضررا تلحقاليت  امللوثة هي خماطر ناجتة عن املواد احليوية والعالجية
ون فيها العامل اليت يك املؤسسة االستشفائيةيف  املصاحلاحلدود النظامية املسموح هبا. وأكثر  تإذا جتاوز 

ى املساعدة الطبية املستعجلة وتصفية الكلاالستعجاالت و و  العملياتات معرض ملخاطر العدوى هي: قاع
ر العدوى تنطوي على خماط أما أهم النشاطات اليت .واملخابر والعناية املركزة ومركز حقن الدم والطب الشرعي

، مليات اجلراحيةالعها، ، استخدام معدات سحليلض وأخذ عينات من أحد سوائل اجلسمفتتمثل يف فحص املري
ومن أسباب  2ألماكن واملعدات واألجهزة امللوثة، غسل البياض امللوث.اأعمال التنظيف صيانة  ،تنظيف اجلرح

كة املواد النظيفة واملواد غري النظيفة وعدم توفر أحواض عدم الفصل بني مسارات حر  حدوث العدوى أيضا
  3غسل األيدي بعد الكشف عن املرضى.ل

اذ االحتياطات اختمدى يتحقق املدقق من وملساعدة املؤسسة االستشفائية على التحكم يف هذه املخاطر 
ضى آخرين أو ملر  للقائم بعملية الفحص أو الالزمة عند فحص املريض أو االتصال معه ملنع انتقال العدوى

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 

  4زة الطبية والصيانة الدورية هلا.املعدات واألجه

                                                           
1 . https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf consulté le 70/09/2020. 
2. 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. 
 .27-20، ص مرجع سبق ذكرهناجي عواد مسحان،  .3

4. Henry Anrys et al, op.cit, pp55-56. 

https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1965/osh.pdf
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 : العوامل المشعةرابعالفرع ال

 خاصة بالنسبة للعاملني القائمني على ،سلبية ميكن أن يؤدي التعرض لألشعة إىل آثار إشعاعية
 درجة علىو  اإلشعاع ونوع املمتصة اجلرعة على عنها ينتج الذي احملتمل الضرر نوع يعتمداستخدامها، و 

 آثار ىلإ يؤدي أن معينة حدودا تعدى إذا لإلشعاع فيمكن .املختلفة العامل أعضاء أو األنسجة حساسية
 جلرعاتا كمية  زادت وكلما احلادة، اإلشعاع ومتالزمة اإلشعاعية واحلروق الشعر وفقدان اجللد امحرار ،مثل

 إمكانية ايلوبالت االنقسام، على قادرة مشعة خاليا إىل التالفة اخلاليا تتحول أن وميكن .اآلثار حدة زادت
  عقود. إىل تصل قد زمنية مدة مرور بعد املهين بالسرطان العامل إصابة

 يف ظةملحو  زيادة حدوث إشعاعية جلرعات تعرضت فئات على جريتأ وبائية دراسات أظهرت وقد
هذه األشعة 1.مليسيفرت733 من أعلى جلرعات تعرضوا لذينا األشخاص لدى بالسرطان اإلصابة خطر

على  ا كبرياخطر تشكل حيث ، باملؤسسات االستشفائية يتعرض هلا خصوصا العاملني مبصلحة األشعة
 .، خاصة إذا مل يتم اختاذ التدابري الوقائية الشخصية الالزمةصحتهم

 مبا يلي: املشعة فيما خيص تدقيق العوامليقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية 
زينها واستخدامها املواد املشعة وخت اقتناءللرقابة على املؤسسة االستشفائية عتمدها تفحص اإلجراءات اليت  .7

 والتخلص منها؛
 املعمول هبا؛ للمعايري احمللية والدولية عة باملؤسسة االستشفائية مت وفقاالتأكد من أن تصميم وحدة األش .7
التأكد من أن التجهيزات واملعدات املستخدمة يف التشخيص أو العالج االشعاعي مطابقة للمعايري  .0

املعتمدة فيما يتعلق بتصنيعها وكيفية استخدامها وصيانتها، والشروط اليت جيب أن تتوفر يف املكان الذي 
 توضع فيه هذه التجهيزات واملعدات باملؤسسة االستشفائية؛

لطبية، ، واالطالع على ملفااهم اوالتجهيزات املشعة عاملني الذين يتعاملون مع املوادالتعرف على ال .4
ورة نحهم عطل صحية بصفة منتظمة تتناسب مع طبيعة وخطاملؤسسة االستشفائية مت توالتحقق ما إذا كان

 عملهم وحسب ما هو حمدد يف اللوائح والتعليمات؛
ة، خاصة حلماية العاملني من خماطر األشع ؤسسة االستشفائيةاملتخذها تفحص التدابري الوقائية اليت  .5

تحديد ل أجهزة قياس اجلرعات الفردية ريتوفكاألطباء واملمرضني الذين ميارسون مهامهم بوحدة األشعة،  
العاملني  لتزاماباإلضافة إىل سحقق املدقق من  ،الشخصية الوقاية وسائل ريتوفو مستويات اجلرعة املمتصة 

 .هذه الوسائل باستخدام املعرضني لإلشعاع املؤين
 

 

                                                           
1.  http://www.who.int  consulté le 22/ 09/ 2019. 

http://www.who.int)/
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 : النفايات االستشفائية خامسالفرع ال

تعرف النفايات االستشفائية بأهنا النفايات املتولدة من املرافق الصحية نتيجة للخدمات اليت تقدمها 
وأي مكان يقصده  تربات البحوث،مثل، نفايات املؤسسات االستشفائية، العيادات الطبية، املخابر الطبية، خم

  1الفرد للتشخيص أو العالج.
ديسمرب  77ؤرخ يف امل 76-37القانون اجلزائري  من  03وجاء مفهوم النفايات االستشفائية يف املادة

ة عن نشاطات حيث عرفها بأهنا "كل النفايات الناجت ،، املتعلق بتسيري النفايات ومعاجلتها ومراقبتها7337
 . "الفحص واملتابعة والعالج الوقائي أو العالج يف جمال الطب البشري والبيطري

بأهنا "املواد الناجتة عن نشاط طيب أو عالجي بغض النظر عن مصدر هذه املواد، سواء   وتعرف أيضا
  2بقايا التجارب واألحباث الطبية".كذا و و صيدليات أكانت مؤسسة عمومية أو خاصة 

 وتصنف النفايات االستشفائية إىل نوعني رئيسيني: 
تشكل  معظم النفايات الصادرة عن املؤسسات الصحية ليست نفايات معدية وال :العامة . النفايات1

تسمية هذا النوع وعليه ميكن  وبقايا الطعام، والكرتون على صحة األفراد أو البيئة، كالورق والبالستيك خطرا
من النفايات االستشفائية ال  % 35 وجتدر اإلشارة إىل أن3اخلطرة. من النفايات بالنفايات العادية أو غري
 عنها، بعيدةالنفايات اخلطرة وإبقائها مع ضرورة فصلها عن 4،مة املنزليةتزيد خطوراها عن خطورة النفايات العا

  .لتفادى تلوثها مبسببات العدوى
  06يفاملؤرخ  7343-61من املرسوم الفرنسي رقم R44 املادة  النفايات االستشفائية الخطرة:. 2

من النفايات الناجتة عن أنشطة الرعاية الصحية ذات املخاطر املعدية وما ، املتعلق بالتخلص 1997نوفمرب
ت اليت تشكل خطر اياالنفالنفايات االستشفائية اخلطرة على أهنا تلك عرفت  شاهبها واألجزاء التشرحيية،

والاها، واليت تسبب ا  وسحة بطبيعتها وكميااهمسيكائنات جمهرية حية أو نفايات   الحتوائها على العدوى، نظرا
لإلنسان أو تشكل خطر على أطراف أخرى، باإلضافة إىل نفايات األدوات واملواد احلادة أو القاطعة،  أمراضا

 سواء كانت سحمل خطر العدوى أو ال.
نفايات  %73منها  من النفايات االستشفائية الكلية، 15% تشكل النفايات اخلطرة حوايل عموماو 

كان عزهلا يف معلى  املؤسسات االستشفائيةجيب أن تعمل 5نفايات كيميائة ونفايات مشعة، % 35معدية و
  .خاص

                                                           
 . 907، ص9009. مريزق حممد عدمان، مداخل يف اإلدارة الصحية، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1
 .409ص  ،9000، اجلزائر، 92، العدد 2. سوامل سفيان، املسؤولية املدنية التقصريية عن نفايات النشاطات العالجية يف التشريع، جملة دراسات وأحباث، اجمللد 2

لثاين حول األداء املتميز  ااحلاج عرابة، نورالدين مزهودة، التخلص األمثل من املخلفات الطبية اخلطرة كأداة لتحقيق أداء بيئي فعال، جممع مداخالت امللتقى الدويل .3
 .020، ص2011نوفمرب23و 22 ،جامعة ورقلة، الثانيةللمنظمات واحلكومات، الطبعة 

4. https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/waste/module9.pdf?ua=1   consulté le 27/03/2020. 
5. Ibid. 
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 التالية: األنواع تشمل النفايات االستشفائية اخلطرة
 أو إصابة العامل بوخز عدوى أوللتشكل خطر حمتمل هي النفايات اليت نفايات األجسام الحادة:  .أ

 .، الزجاج املكسوراملشارط، اإلبر، مثل، احملاقن روحجب

مليار حقنة يف مجيع أحناء  79اليت تعطى كل عام بنحو  يقدر عدد احلقنوحسب منظمة الصحة العاملية 
العامل، ولكن ليست كل احلقن يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعماهلا، األمر الذي توجد معه 

حالة عدوى بفريوس نقص املناعة،  00333يف  سنويا كما أن احلقن امللوثة تتسبب.خماطر اجلروح والعدوى
ويبلغ احتمال  ."ج "حالة عدوى بالتهاب الكبدألف  075، و"ب"مليون حالة عدوى بالتهاب الكبد 7.1و

إذا كانت  %03رح مرة واحدة من إبرة سبق أن استعملها مريض مصاب بالعدوى ي جيعدوى الشخص الذ
إذا   %3.0و ،"ج "إذا كانت العدوى بفريوس التهاب الكبد %7.3و ،"ب"العدوى بفريوس التهاب الكبد

 1كانت العدوى بفريوس نقص املناعة.
وهي تلك النفايات اليت سحتوي على مسببات األمراض )البكترييا أو : النفايات الناقلة للعدوى ب.

نات املخلفات الناجتة عن عي مثل،أو الطفيليات أو الفطريات( بكمية كافية إلحداث املرض  الفريوسات
العاملون للعدوى نتيجة هذه حيث يتعرض 2امللوثة. الوريدية التغذية وأنابيب والقفازات والضمادات التشخيص

 شيوعا الطرق أكثر هو املباشر اللمس أن علما اللمس، أو األمراض نواقل أو البلع طريق عن النفايات
 .العدوى النتقال

 اليت املمرضة للجراثيم جلديا تعرضا سنويا نيمعرض الصحيالقطاع  يف حوايل ثالثة ماليني عامل يوجد
 ب"، وحوايل مئة وسبعون ألف " الكبد يصابون بالتهاب منهم ألف وسبعونمليونني و  الدم، يف تتكاثر

  3"ج".بالتهاب الكبداملكتسبة، وأكثر من مليون عامل يصابون  املناعة نقص لفريوس يتعرضون

ىف الفحص والتشخيص والعالج  ملواد املستخدمةا الناجتة عن النفايات تتكون من :ج. النفايات الكيميائية
مل يف التكيبات املختربية، ستعبات اليت تاملذي مواد التنظيف، املعقمات، ىف التطهري والتعقيم مثل،أو تستخدم 

  .أو يف أجهزة مراقبة ضغط الدم احلرارة موازينكالزئبق املوجود يف   ،املواد املوجودة يف املعدات الطبية
نتهية الصالحية مأو العقاقري تتكون هذه النفايات من املستحضرات الدوائية د. النفايات الصيدالنية: 

بيعتها الكيميائية ط واللقاحات واألمصال اليت مل تعد مطلوبة بسبب ،ملوثةواد اليت ختتلط مب املستعملةغري  وأ

                                                           
1.  https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste,consulté le 03/08/2019. 
2. 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. 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
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ائل يف سكون يف شكل حبوب أو سائل فموي أو تهذه النفايات الصيدالنية ميكن أن  ،أو البيولوجية
  1.املريض هالوريد أو بأي شكل آخر لكي يستهلك

 باألشعة يف التشخيص املستخدمة املشعة الصلبة والسائلة والغازية املواد بقايا تشملالمشعة:  النفايات .ه
 بالغة خطورة وتعترب هذه النفايات ذات ،ستخدم يف العالج اإلشعاعياملواد اليت تو  املشع اليود مثل السينية،

 به. احمليطة والبيئة صحة العامل على
 كلغ من النفايات اخلطرة يوميا  3.5البلدان مرتفعة الدخل تنتج يف املتوسط حنو  جتدر اإلشارة إىل أن

ولكن ال  ات،كلغ من تلك النفاي  3.7لكل سرير عالج، يف حني تنتج البلدان منخفضة الدخل يف املتوسط 
فضة الدخل، النفايات االستشفائية اخلطرة وغري اخلطرة يف البلدان منخالتمييز بني فرز و يتم يف أغلب األحيان 

 2األمر الذي يعين أن الكمية احلقيقية للنفايات اخلطرة هبا أكرب بكثري.
 ما يلي:فيخماطر النفايات االستشفائية  تدقيقيتمثل دور مدقق الصحة والسالمة املهنية يف 

حسب وفرزها ، الشروط نقل وختزين النفايات النامجة عن أنشطتهالتحقق من احتام املؤسسة االستشفائية  -
، النفايات الدوائية املستحضرات، املواد الكيميائية، املواد املشعة، املعدية، النفايات احلادةطبيعتها )النفايات 

 العامة،...(، وحسب درجة خطوراها؛
 )التعقيم أو احلرق أو الردم(، ومدى مالءمةفحص طرق معاجلة النفايات االستشفائية والتخلص منها   -

 الطريقة املستخدمة لطبيعة النفايات وتقييم آثارها السلبية؛
كفاءاها   ، وتقييم مدىاملؤسسة االستشفائيةفحص مهام وصالحيات اجلهة املكلفة بإدارة النفايات ب -

 وسحقيقها لألهداف املطلوبة منها.
 س: الوقاية الشخصيةسادالفرع ال

املدقق بفحص مدى التزام العاملني مبعايري النظافة الشخصية، احتام مقاييس السالمة املتبعة عند  يقوم 
ب مع طبيعة اليت تتناس التعامل مع املواد واملعدات والوضعيات اخلطرة، استعمال وسائل الوقاية الشخصية

  العمل والوحدة اليت يتواجدون فيها.
  الستشفائيةؤسسات ا: األمن في المبعالفرع السا

يقوم هبا مدقق الصحة والسالمة املهنية للتحقق من مدى توفر األمن باملؤسسة  من بني املهام اليت 
 االستشفائية حمل التدقيق ما يلي:

سواء  ي،ن بسبب العنف بنوعيه اللفظي واجلسدو التعرف على املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العامل .7
سنة  gabeغابتوصل ويف هذا السياق  ،فيما بينهم أو الرؤساء ومرؤوسيهممن قبل املرضى أو العاملني 

                                                           
1. 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. 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
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  %73تعرضوا للعنف اللفظي و األطباء من هؤالء %13طبيب أن  961من خالل توزيع استبيان على 7335
  1كانوا ضحايا عنف جسدي؛

 وفحص مهامها؛ ؤسسة االستشفائيةالتحقق من وجود وحدة متخصصة يف إدارة األمن بامل. 7
فحص برامج السالمة واألمن املعتمدة باملؤسسة حمل التدقيق، ومدى فعالية هذه الربامج يف احلفاظ على  . 0

 سالمة العاملني؛
 ؛حمل التدقيق باملؤسسة االستشفائيةتقييم طريقة تنظيم الدخول واخلروج والزيارات  .4
التصدي لكل و  املؤسسة االستشفائيةطريقة تنظيم احلراسات والدوريات األمنية اليت تكفل تأمني  فحص .5

 ما يهدد أمنها من خماطر.
 الفرع الثامن: النظافة

 يقوم املدقق بالتحقق من مدى التزام املؤسسة االستشفائية حمل التدقيق جبوانب النظافة التالية: 
الفريوسات و عقم يقضي على اجلراثيم تعقيمها مبنظف م ومدى تنظيف األرضيات واألسطح ملكان العمل، .7

 ؛والفطريات
 . تعقيم التجهيزات الطبية وفق املعايري املعمول هبا؛7
 تعقيم املستلزمات الطبية وحفظها يف مكان يتوفر على شروط احلفظ اليت تبقيها معقمة؛ .0
 تنظيف وتعقيم أرضية سيارات اإلسعاف والتجهيزات واألدوات املوجودة هبا؛ .4
 لكافية؛نوعية جيدة وبالكمية او ذ املؤسسة االستشفائيةاملياه، حيث جيب أن يكون املاء يف  تطهري .5
ا حسب للمرضى وتعقيمها وحفظها ونقله املؤسسة االستشفائيةوفرها تاليت  األفرشةالبياض و غسل  .9

 الشروط واملعايري املعمول هبا.
 الفرع التاسع: بيئة العمل

 حصفاملهنية من مدى توفر ظروف العمل املادية املالئمة، من خالل يتأكد مدقق الصحة والسالمة 
 العناصر التالية:

تصميم مكان العمل بالشكل الذي يسمح بالتالؤم اجليد ما بني العامل ومتطلبات مهمة العمل، هبدف  .7
توفري الراحة للعامل، وذلك على أساس البيانات املتعلقة بقياسات اجلسم البشري واملقاييس واألدلة املرشدة 

فتصميم  ،لعمله أدائهأثناء  العامل سمجاالرتفاعات يف العمل ووضعية  ،للعمل، وكذلك املتغريات األخرى مثل
مكان العمل بطريقة غري مالئمة ميكن أن يعرض العامل إىل وضعيات خطرة وحركات منهكة أو غري ضرورية، 

  2هيكلية؛و اضطرابات عضلية له واليت بدورها ميكن أن تسبب 
                                                           

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

استطالعية يف معمل األلبسة الوالدية دراسة  -املهنية والسالمة الصحة إدارة مواصفة إقامة متطلبات يف البشرية اهلندسةثائر السمان، إسالم العبيدي، انعكاسات  .2 
 .00، ص9009، العراق، 000العدد  43، جملة تنمية الرافدين، اجمللد -يف املوصل
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لغبار والغازات املالئمة، واحلماية من اضاءة ودرجة احلرارة اإلتهوية و كالتوفر ظروف العمل الفزيائية املناسبة،   .7
 السامة واألضرار األخرى ذات الصلة؛

احلوادث و  مراعاة املواصفات والضوابط الوطنية والدولية السارية يف جمال السالمة والوقاية من األمراض مدى .0
سة ؤسللموخالل شراء أي مواد أو جتهيزات أو معدات  ،عند اختيار التقنيات والتكنولوجيا املهنية

فسوء اختيارها أو استعماهلا أو وضعها يف أماكن ال تتناسب مع القدرات البدنية للعاملني،  1.االستشفائية
وادث حل ، ميكن أن يعرضهمعن مستوى نظر العاملني مكان مرتفع جدا أو منخفض جدا بعيداكوضعها يف 

 ازهم ملهامهم؛خاطر االضطرابات العضلية اهليكلية أثناء إجنملجسدية أو  ألعباء أو
 مدى توفر أجهزة اإلنذار وخمارج الطوارئ؛ .4
مدى توفر معايري السالمة للوقاية من خماطر اإلصابة بالصعقة الكهربائية واحلروق واحلرائق النامجة عن  .5

 عن سحويل أو توليد الطاقة الكهربائية.  وأالتيار الكهربائي 
 الفرع العاشر: العوامل التنظيمية

حمل  تشفائيةاالس باملؤسسة العوامل التنظيميةبفحص من املهم أن يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية 
 :العواملهذه  من أهم، و لألمراض النفسيةالسيئة ميكن أن تكون مصدر مهم  الدقيق، كون طريقة تنظيم العمل

 ة عن أوقات العمل )العملاإلشراف السيء، نقص الدعم واملساعدة من طرف فريق العمل، الضغوط النامج
ليت يبذهلا العامل، جملهودات اباالليلي، اخلدمة غري املنتظمة، العمل بنظام املناوبة...(، عدم االعتاف والتقدير 

الصراعات بني العاملني أو بني الرئيس واملرؤوس، التحرش املعنوي سواء من طرف زمالء العمل أو املرضى أو 
مهام تقل أو  ،توزيع األدوار واملهام واملسؤوليات بني العاملنيمييز العنصري، سوء الزوار، التعرض للعنف، الت

سة املؤستفوق قدرات ومهارات العامل، صعوبات يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين سواء من داخل 
  2أو من خارجه. االستشفائية

  ا يلي:بتدقيق م كما يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية
قة بالوقاية من املخاطر والتعليمات املتعل التزام املؤسسة االستشفائية حمل التدقيق بالقوانني والتنظيماتمدى  .7

 املهنية؛
 املعتمدة ملواجهة األزمات والطوارئ واألوبئة؛اإلجراءات التنظيمية فحص  .7
 ؛املهنية مةالصحة والسالتعزيز خاطر املهنية و وقاية من املبرامج التدريب والتوعية اخلاصة بالفحص  .0
مدى إطالع العاملني اجلدد، وكذا أولئك الذين مت تغيري مناصب عملهم أو مناهج أو وسائل التحقق من  .4

 عملهم على املخاطر املهنية اليت قد يتعرضون هلا يف مناصب عملهم أو مهامهم اجلديدة.
                                                           

 ، مرجع سبق ذكره.07-22القانون رقم من  02املادة  .1
2. Henry Anrys et al, op.cit, p730. 
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 يةحسب المعايير الدول االستشفائيةلوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات ا: الثانيالمطلب 

من أجل  ،دقيقحمل الت ةيقدم مدقق الصحة والسالمة املهنية جمموعة من التوصيات للمؤسسة االستشفائي
الوقاية من األمراض واحلوادث املهنية، وذلك بناًء على النتائج اليت توصل إليها بعد أدائه ملهمة التدقيق املوكلة 

 :ما يلي بينهان تساعد على اختاذ جمموعة من اإلجراءات، من له، هذه التوصيات ميكن أ
 الفرع األول: الوقاية الطبية

ميكن للمؤسسة االستشفائية محاية العاملني من العديد من األمراض املهنية من خالل الفحص الطيب 
أهم  ، ومنعامةاالبتدائي والدوري، وإعطائهم اللقاحات الوقائية الالزمة أو األمصال املكسبة للمناعة ال

  1."ب" اللقاحات اإلجبارية اللقاح ضد إلتهاب الكبد
بشكل  نيةالعاملني من املخاطر امله محايةاختاذ بعض اإلجراءات الوقائية اليت تساعد على باإلضافة إىل 

 2 :فعال، من بينها ما يلي
 يف حالة تعرض العامل إلصابة؛اإلسعاف األويل الالزم  وضع إرشادات تتضمن .7
 اإلرشادات على مجيع العاملني؛كتيبات ومناشري تتضمن توزيع   .7
 عن اإلصابات لدى اجلهات املعنية؛ اإلبالغ  ياتآل. سحديد 0
 وذلك هبدف سحسني اإلجراءات؛ ،سحليل حاالت التعرض اليت مت اإلبالغ عنها .4
 ؛مهنيةللعاملني املصابني بأمراض أو حوادث واالستشارة  النفسي توفري الدعم .5
 ؛، كلما أمكن ذلكلتجنب تفاقمها بعد التعرض لإلصابة ااإلجراءات الواجب إتباعهوضع  .9
 للعامل املصاب. فحوصات املتابعة. إجراء 1

 الفرع الثاني: بيئة العمل المالئمة

لعمل، االبد على املؤسسة االستشفائية األخذ يف االعتبار مجيع معايري الصحة والسالمة املطلوبة يف موقع 
 ومن أهم هذه املعايري ما يلي:

تصميم أماكن العمل باالعتماد على البيانات امليكانيكية احلياتية والقياسات البشرية اليت تساعد على  .7
  3؛احلفاظ على صحة وسالمة العاملني

احلفاظ  اعد علىوجتهيزه وتنظيمه بشكل يس ،تصميم قسم العمليات اجلراحية بطريقة تسهل احلركة بداخله .7
  4على أعلى درجة من التعقيم به؛

  توفري التهوية اجليدة واحلرارة املناسبة واإلضاءة املالئمة مبختلف املصاحل؛ .0

                                                           
1.  http://www.who.int  consulté le 22/ 09/ 2019. 
2. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, p57. 

 .00، صمرجع سبق ذكرهثائر السمان، إسالم العبيدي،  .3
 .002، ص مرجع سبق ذكرهناجي عواد مسحان،  .4

http://www.who.int)/
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 استعماهلا؛شروط حفظها و ومراعاة  املستخدمة يف النشاطات الصحية احتام معايري وضوابط اقتناء املواد .4
م تكييفها مبا حبيث يت وصيانتها، وشروط استعماهلا املعداتمراعاة حدود ومواصفات اقتناء التجهيزات و  .5

 ،رف وحدات السيطرة حسب حدود حاسة البصتكيو يؤمن تشغيلها ضمن طاقات وقابليات العامل املشغل، 
روف الراحة وتوفري ظ ،مبا يضمن وضوح قراءاها واحلصول على املؤشرات الصحيحة حلالة هذه التجهيزات

  1والسالمة للعاملني؛
يوجد هبا خطر ن أ، وتعقيم األماكن اليت ميكن ؤسسة االستشفائيةاحلفاظ على النظافة يف مجيع أحناء امل. 9

 2العدوى، مثل، غرف املرضى والوحدات اجلراحية.
 الفرع الثالث: الوقاية الشخصية 

الشخصية مثل، القفازات واملالبس الواقية وأقنعة  الوقاية وسائل بأمهية استخدام توعية العاملني جيب
 وكذلك .حلماية اجلهاز التنفسي، وكيفية التخلص اآلمن منها بعد استعماهلا، وإصدار التعليمات بإلزاميتها

 .ليماتالالزمة يف حالة عدم االمتثال للتع التأديبية مدى التزام العاملني بارتدائها، واختاذ اإلجراءات مراقبة
عامل مع خاصة غسل األيدي قبل وبعد التية احلفاظ على النظافة الشخصية، فة إىل توعيتهم بأمهباإلضا

 املرضى أو بعد ملس أشياء ملوثة.
 الفرع الرابع: الوقاية من المخاطر الكيميائية

 دارة املوادإالصحة والسالمة املهنية للمؤسسة االستشفائية من أجل  من بني التوصيات اليت يقدمها مدقق
  3 :ما يليالكيميائية 

تأمني املوقع و  يقتصر على العاملني املصرح هلم فقط،اليت يوجد هبا خماطر كيميائية الدخول إىل املناطق  .7
 بأفضل طريقة ممكنة لضمان سالمة اآلخرين؛

 ؛الشخصية اتباع إرشادات احلماية .7
وسحديد املواد امللوثة  ،هلا العاملني لتجنب تعرضمبا يكفي يف منطقة معزولة  وضع املواد الكيميائية بعيدا. 0

 ؛باستخدام أرقام أو رموز
تقليل وقت التعرض للمواد الكيميائية واستخدامها لضرورة العمل فقط، وجتنب االتصال غري الضروري  .4

 هبا؛
 استخدام تدفقات التهوية الطبيعية لتقليل التعرض؛ .5

                                                           
 .00، صمرجع سبق ذكرهثائر السمان، إسالم العبيدي،  .1

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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مل ملادة كيميائية، ينبغي إجراء مسح للموقع وتقييم الضرر احملتعالمات وأعراض التعرض يف حالة ظهور  .9
وخالل عملية التقييم جيب مراعاة مستويات األكسجني، قابلية املادة لالشتعال، حدود  ،وتقليله قدر اإلمكان

 املتفجرات، مستويات السمية، فكلما زاد التعرض احملتمل أو زادت شدة مسية املادة الكيميائية، كلما زادت
 درجة احلماية الكيميائية املطلوبة.

ذه املواد لتحديد استعمال ه أن تضع نظاما املؤسسة االستشفائيةعلى باإلضافة إىل هذه املهام جيب 
يف إتالفها يف حالة استعماهلا واالنتهاء منها، إما عن طريق ختفوكيفية اخلطرة، واألشخاص املسؤولني عنها 

  1.عن تواجد األشخاص بعيدايزها أو بإحراقها أو دفنها ترك
 من مخاطر العدوى الوقايةالفرع الخامس: 

ن متستوجب الوقاية من خماطر العدوى اختاذ االحتياطات الالزمة عند فحص املريض أو االتصال به، و 
 ما يلي: اليت يوصي هبا املدقق اإلجراءاتبني 

باملاء والصابون كها وفر ، من خالل غسلها نظافة اليدين عنصر رئيسي ملنع انتقال مسببات العدوىتعترب . 7
 نبور.ا مبنشفة تستخدم مرة واحدة، واستخدام منشفة إلغالق الصثانية مث شطفها وجتفيفها جيد 93إىل 43من 

 73ملدة تتاوح بني  امليكروبات بفركها من أعلى ختلصا مبستحضر كحويل باستخدام األيدي غسل وحيقق

وذلك قبل وبعد أي اتصال مباشر مع املريض، بعد مالمسة الدم  ال،ثانية، سواء مت ارتداء القفازات أم  03و
وسوائل اجلسم واإلفرازات واملواد امللوثة، عند االنتقال من موقع ملوث إىل موقع نظيف، بعد مالمسة األشياء 

 2احمليطة باملريض.
 ملسها اليت األخرى األشياء أو املالبس أو األدوات أو المست املريض المست اليت األشياء مجيع اعتبار .7

 وإذا ،التعامل معها استخدام معدات الوقاية الشخصية عند وجيب العدوى، ملوثة وتسبب أهنا على املريض
 استخدامها سيعاد إذا كان أما كنفايات، التخلص منها جيب فإنه واحدة ملرة يستعمل هذه األشياء مما كانت

 3األمراض؛ مسببات انتقال من تعقيمها للوقاية جيب فإنه
أو  فائية عمالضيات باملؤسسات االستشال ميكن اعتبار التنظيف والتعقيم الشامل للبنايات والغرف واألر  .0

تم الوصول إليها  اليت ال ي وظيفة ثانوية، حيث تعترب أسطح املباين وأنظمة التهوية واملساحات أو الفراغات
وجيب إتباع أساليب  .مستودعات للجراثيم ومسببات لألمراض ما مل تتم احملافظة على نظافتها باستمرار كثريا

                                                           
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. 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/%20documents/normativeinstrument/wcms_112637.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/%20documents/normativeinstrument/wcms_112637.pdf
https://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf
https://www.who.int/csr/resources/publications/4EPR_AM2.pdf
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مثل، غرف العزل، أقسام الطوارئ، غرف العمليات،  عالية اخلطورةوإجراءات تنظيف وتعقيم للمناطق 
  1املختربات الطبية، املشارح، أماكن ختزين النفايات؛

 .ارجيني عن حركة املرضى اخلاضعني لالستشفاءعزل حركة املرضى اخل .4
 الفرع السادس: الحماية من األشعة الطبية 

كلما زادت مدة التعرض لألشعة زادت اجلرعة اإلشعاعية اليت ميتصها جسم العامل، وبالتايل احتمال 
وصحة  على صحته مله يف أقل وقت ممكن، وذلك حفاظاع ينجزأن  من املهم، هلذا أخطربأمراض  تهإصاب

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 

ة األشعة اليت ميكن امتصاصها، كما جيب ارتداء أي حائل ميكن أن يقلل من كمي أو استخدام2،ما أمكن
 املالبس الواقية حلماية اجلسم من التعرض لألشعة.  

من خماطر األشعة يتوجب على املؤسسة االستشفائية إجراء فحوصات طبية للعاملني  وللوقاية أيضا
يتم استخدام  ااملعرضني لألشعة ومنحهم عطل صحية بصفة منتظمة تتناسب مع طبيعة وخطورة عملهم. كم

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.نختزين املواد املشعة يف مكان آم. باإلضافة إىل ضرورة وشداها
 :االستشفائية النفايات إدارة الفرع السابع:

 من خالل ما يلي:  نشاطااها اليومية عن النامجة النفايات إدارة ؤسسات االستشفائيةميكن للم
نتاجها والذي يتطلب فصل النفايات حسب طبيعتها منذ حلظة إ الجيد للنفايات االستشفائية: الفرز. 1

 احملتمل للنفايات وأكياس صفراء العامة للنفايات أكياس سوداء ووضعها يف أوعية خمتلفة، حيث ختصص
وختصص عبوات صفراء لنفايات األدوات احلادة ذات  ،مبدوس مزودة ووضعها يف أوعية بالعدوى تسببها

 ملنع وذلك ا،هسعت االستعمال الوحيد. وجيب إغالق وإبدال األكياس واألوعية حينما متتلئ إىل ثالثة أرباع
 فصل يف األخطاء متابعة من للتمكن وذلك الطيب، والقسم التاريخ عليها مبينا ملصقة ووضع، انسكاهبا

 واحد خمصص االستشفائية، املؤسسة يف املمرات فصلب أمكن إن آخر سحسني إجراء وميكن النفايات.
 4 املستعملة. واملواد املتسخة لبياضاتاو  للنفايات آخر وممر املستعملة غري الطبية واملواد والعاملني للمرضى

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

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

4. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 36-37. 
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 البد من احتام اإلجراءات التالية إلزالة النفايات إزالة ونقل النفايات من مواقع المرضى بانتظام: .2
 :االستشفائية

 1:لييجيب القيام مبا  فورييف حالة عدم إمكانية نقل النفايات من منطقة تواجد املرضى بشكل  أ.
لتخزين األوعية  حدمهاأختصيص مكانني للتخزين احمللي للنفايات سواء داخل املرفق الطيب أو بالقرب منه،  -

 تأشري املستعملة، وجيب احلادة والنفايات بعدوى تسببها احملتوية على النفايات العامة وآخر للنفايات احملتمل
   الزوار؛ و املرضى عن عيدب مكان يف هبا واالحتفاظ وإغالقها واضح بشكل األوعية هذه

 إبقاء لالستمرار يف احمللي، وذلك للتخزين املخصصني املكانني كال يف خمتلفة بأوقات النفايات مجع -
 استخدام حال ويف .ختزين نقطة كل من مناوبة كل يف أدىن كحد واحدة مرة وإزالتهامعزولة،  النفايات
 الطيب؛ املرفق إىل إعاداها قبل وتعقيمها غسلها جيب مرة من ألكثر للنفايات كأوعية السالل

 النفايات على احملتوية األوعية أغطية إبقاء املباشر أو اللمس لتفادي حمكمة الغلق وضع النفايات يف أكياس -
  .للهواء تعرضها دون للحيلولة مغلقة

 جلمع ثابت برنامج املرفق الطيب: يف هذه احلالة يتم وضع خارجب. يف حالة توفر إمكانية نقل النفايات 
النفايات  لتخزين غرفة ختصيص املؤقت مثل، للتخزين حملية أماكن النفايات وسحديد نواعأ من نوع كل أوعية

 اخلطأ احتمالية لتقليل بالنفايات اخلاصة الصفراء واألوعية السوداء األوعية من لكل خمتلفة مواقع وختصيص
 2.صل بينهاالف يف

ب اختيار أماكن ختزين يكون حجمها جي3:منفصلة مركزية ختزين نقاط إىلاالستشفائية  النفايات ج. نقل
وإذا مل تتوفر املربدات  .اخلطرة للنفايات وأخرى العامة للنفايات ختصص نقطة ختزين ،مناسبا لكميات النفايات

، ساعة يف الصيف 43ساعة يف الشتاء و 17 يف املناطق املعتدلة التخزينيف أماكن التخزين جيب أال تزيد مدة 
ساعة يف املوسم  74ساعة يف املوسم البارد و 43عن  التخزين مدة تزيد أال جيب وبالنسبة للمناطق الدافئة

وذلك ، محلها يدويا من خطرا كوهنا أقل النقالة النفايات على احلاويات ويفضل االعتماد يف نقل احلار. 
نتيجة ملسه ملواد ملوثة أو تعرضه لوخز إبرة أو جرج بأداة حادة نتيجة بعدوى من حيملها  إصابةلتفادي 

جيب أن تكون حاويات نقل النفايات املعدية مبطنة بطبقة من  .النفايات املعدية أكياس أحدنتووئها من 
عة  وأن يكون الغالف اخلارجي ذا قوة وس ،املعدن أو البالستيك ال ينفذ منها املاء وهلا غطاء مانع للتسرب

العربات  أو احلاويات استخدام ميكن النوع فإنه هذا يتوفر مل وإذا .كافية تتناسب مع نوع النفايات وحجمها
 بني يزجيب التمي كما .فقطالنفايات نقل لخمصصة عربات هذه الوأن تكون   األعلى، من املكشوفة احملمولة

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

 .00-02، ص ص 2007جمموعة البنك الدويل، اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة بقطاع منشآت الرعاية الصحية، . 3
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تكون أجزاء العربة اليت سحوي  اخلطرة، وأن وعربات نقل النفايات العامة النفايات لنقل املخصصة العربات
 املخلفات مغلقة.

 معها نو االستشفائية واملتعامل للنفايات نو ن املنتجو عاملخيضع الإجراء الفحوصات الطبية:  .0
د التعرض، ا بعوتطعيمهم ضد األمراض املهنية ووضع أنظمة وإجراءات م ،بصفة دورية للفحوصات الطبية

  .االستشفائية النفايات مع التعامل عند وتدريبهم على املمارسات اآلمنة الواجب إتباعها
من الضروري تزويد العاملني املشاركني يف إدارة النفايات بإمدادات   الشخصية: وقايةال معدات. توفير 4

 للمواد امللوثة أو خطر املباشر اللمس خطر من من أجل محايتهم ،الشخصية الوقايةكافية من معدات 
ومن بني هذه املعدات: بذلة العمل،  .نتيجة التعامل مع نفايات األدوات احلادة جبروح تعرضهم لإلصابة

دات واقية عمريلة، أحذية واقية للقدم، أحذية واقية للساق، قفازات اخلدمة الشاقة، خوذات، أقنعة الوجه، م
  1عند الضرورة. للعني، أجهزة التنفس

 يوصي مدقق الصحة والسالمة املهنية بالتعامل مع النفايات االستشفائية حسب طبيعتها كاآليت:
املشارط ذات االستعمال الوحيد من خالل وضعها و جيب التخلص الفوري من احلقن النفايات الحادة:  -
 احلاويات هذه توفري انباإلمك يكن مل وإذا هلا.خمصصة اللون  صفراء مقواه كرتونية أو بالستيكية حاويات يف

 أنه إال املقطرة، املياه وأوعية املنظفات عبوات ،مثل الصلبة البالستيكية األوعية استخدام إعادة ميكن فإنه
 النفايات عزل جدا املهم حادة. ومن أدوات على سحتوي أهنا عليها مبينا العبوات هذه على ملصقة وضع جيب

 2اجلرح. أو الوخز خالل من عدوى حدوث دون للحيلولة وذلك ،والعاملني املرضى عن احلادة
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
د، وعند ييف أكياس صفراء مقاومة للتسرب ذات استعمال وحهذه النفايات توضع  النفايات المعدية: -

األكياس فإنه  . وإذا مل تتوفر هذهامتالئها وختمها فإنه جيب وضعها مبعزل عن إمكانية االتصال البشري هبا
ميكن استخدام األوعية املعدنية والبالستيكية ذوات األغطية، وتأشريها للتمييز بينها وبني أوعية النفايات 

 4العامة، على أن يتم غسلها وتعقيمها بانتظام، ويفضل أن يتم ذلك بشكل يومي.

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

2. Mohamed. Z. Khan et al, op.cit, pp 33-34. 
3. 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. 
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 هاعن طريق حرق أو1،بواسطة امليكروويف واحلرق معاجلتهاأو  بتعقيمهاإما  العدوى شديدة لنفاياتا تعاجل
  2وما ينتج عن ذلك من رماد يتم دفنه يف مواقع دفن النفايات. ،درجة مئوية( 7733يف درجات حرارة عالية )

نشاطها  حىت ينضب من خالل فصلها وختزينها النفايات املشعةيتم التخلص من نفايات األشعة:  -
  3.إلزالة املخاطر البيولوجيةعاجل اإلشـعاعي مث ت

 مع هذه النفايات،جل استخدام أكياس بالستيكية بنية اللون أو حاويات غري نفاذةيتم  النفايات الصيدلية: -
تها من خالل يتم معاجلو  ،االستشفائية املؤسسة مسؤول صيدليةإعادة األدوية املنتهية الصالحية إىل وجيب 

  4إحدى الطرق التالية:
  غلفةممغلفة ومعبأة يف براميل معدنية أو هذه النفايات إال إذا كانت  بهال يوصى والذي  ،الصحيالطمر 

 ؛يف كبسوالت
  قويا؛ه أن يكون تدفق املياجيب التصريف يف شبكة الصرف الصحي للمواد الصيدالنية السائلة، و 
 لتفادي انبعاث  ،درجة مئوية 7733 نيف درجات حرارة تزيد ع ،احلرق باستخدام حمارق البريوليتيك الدوارة

 .ملوثات خطرة يف اهلواء

رب مقاومة آلثار التآكل أكياس أو حاويات بنية اللون مانعة للتس توضع يف :الكيميائية النفايات -
تيك ، أو احلرق باستخدام حمارق البريولياآلمن يف املكان املخصص لذلكمن خالل الدفن  ، وتعاجلالكيماوي

، األمحاض )مثلعلى تراخيص للتخلص من املخلفات الكيماوية العامة  ستشفائيةاملؤسسة االحصول اأو 
  5يف شبكة الصرف الصحي. واألمالح(األمينية 

من الشائع يف الدول اإلسالمية أن يتم مجعها بشكل منفصل ومن مث دفنها، وجيب  األعضاء البشرية: -
 6.تعقيم هذه األعضاء ولفها بشكل جيد

البطاريات، البخاخات املضغوطة،  من بني هذه النفايات للنفايات االستشفائية الخطرة:مكونات أخرى  -
أطراف  مع يتم التعاقدهذا النوع من النفايات  من املضغوطة غري الصاحلة لالستعمال. وللتخلص احلاويات

 .وتفكيكها أخذها خارجية خمتصة من أجل
 ت مع النفايات املنزلية.ترمى هذه النفايا :النفايات العامة )غير خطرة( -

                                                           
1. Calin Georgescu, op.cit, p05. 
2. 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. 

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

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 
، وتنظيم اتنظيم طريقة الدخول واخلروج والزيارات ومنع األشخاص غري املرخص هلم بدخول املناطق املهمة هب

كالسرقة واحلرائق واالنفجارات ،  من خماطر ااحلراسات والدوريات األمنية والتصدي لكل ما يهدد أمنه
 والتخريب بأنواعه املختلفة أو حماوالت التسلل واالقتحام.

 الفرع التاسع: الوقاية من األمراض النفسية

إدارة الصحة  ذكر يف مبحثتكون الرعاية النفسية للعاملني باعتماد برامج الصحة النفسية السابقة ال
 والسالمة املهنية من الفصل األول.

 : الوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية الجزائريةثالثالمطلب ال

يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية يف اجلزائر بفحص اإلجراءات والسياسات اليت تعتمدها املؤسسة 
 لوائح والقواعدلاألمراض واحلوادث املهنية، ويتحقق من مدى امتثاهلا االستشفائية حمل التدقيق للوقاية من 

املتعلقة حبماية العاملني من املخاطر املهنية، وبناًء على النتائج اليت يتوصل إليها يقدم جمموعة من التوصيات 
 ة. للصحة والسالمة املهني ؤسسة االستشفائيةاليت تساعد على سحسني فعالية وكفاءة سياسة امل

 الفرع األول: النظافة

توصيات اليت ميكن أن يقدمها املدقق فيما يتعلق باحلفاظ على النظافة كأداة حلماية العاملني المن أهم 
 1باملؤسسات االستشفائية، ما يلي: املخاطر املهنيةمن 

توي حيغسل اليدين باملاء والصابون، مث تعقيمها بفركهما مبستحضر على العاملني جيب  . غسل اليدين:1
على الكحول قبل وبعد عملية التمريض أو فحص مريض أو إجراء عملية جراحية أو مالمسة دم أو مادة 

  بيولوجية أو القيام بأعمال الفندقة االستشفائية.
اثيم األسطح مث تعقيمها مبنظف معقم يقضي على اجلر و جيب تنظيف األرضيات . األرضيات واألسطح: 2

ظيف من األماكن األقل اتساخا إىل األماكن األكثر نتقال أثناء عملية التناالو والفريوسات والفطريات، 
فازات باإلضافة إىل ضرورة استخدام الق .، هذه األخرية اليت تشكل خطورة أكرب يف انتقال العدوىاتساخا

 .أثناء التنظيف مث تعقيم أدوات التنظيف بعد االنتهاء من هذه العملية
  :الطبيةيم املعدات لتعق اعتماد إحدى الطريقتني التاليتنييتم  الطبية: والمعداتالتجهيزات تعقيم . 0

 ية املقاومة للحرارة؛الطب عداتأ. التعقيم باحلرارة الرطبة، أي التعقيم ببخار املاء سحت الضغط بالنسبة للم
 درجة سحت الصفر(. 93ب. التعقيم بدرجة حرارة منخفضة )

                                                           
1. 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. 
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ليت تبقيها ايف مكان يتوفر على شروط احلفظ  عداتالتعقيم يتم حفظ هذه املبعد االنتهاء من عملية 
 عن مكان تنظيفها. معقمة، ويكون منفصال

 .بيعتهابشكل منتظم بعد كل استعمال مبعقمات تتناسب مع ط تنظيف وتعقيم التجهيزات الطبية كما جيب
ا وتغيري والتجهيزات واألدوات املوجودة هبتعقيم أرضيتها جيب تنظيف و  . تنظيف سيارات اإلسعاف:4

  ، مع تنظيفها من اخلارج بالطريقة العادية )باملاء واملنظف(.بعد نقل كل مريض أفرشتها
وتتم  ،ذو نوعية جيدة وبالكمية الكافية ؤسسة االستشفائيةأن يكون املاء يف امل البد . تطهير الماء:0

مباء  تنظفو عن تواجد املرضى  ابعيد ون أماكن ختزينه معزولةتكجيب أن معاجلته باستخدام ماء الكلور، و 
  األكسجني ومحض البريوكسي.

ضمان شروط النظافة للبياض للتقليل من خماطر العدوى للمرضى والعاملني  البد من :واألفرشة . البياض7
وذلك من خالل مجع البياض املتسخ باستخدام القفازات، ووضعه يف أكياس خاصة  ؤسسة االستشفائية،بامل

  .به وجتنب مالمسته للباس العمل، مث فرزه خارج غرفة املريض ومجعه يف مكان خمصص للبياض املتسخ
دقيقة،  75إىل 73درجة ملدة تتاوح ما بني  43إىل  03ويغسل يف املرحلة األوىل يف درجة حرارة تتاوح ما بني 

دقيقة، ليتم 75درجة باستخدام مواد التنظيف ملدة  63 ويف املرحلة الثانية يغسل يف درجة حرارة تصل إىل
 .عقمالشروط احلفظ لإلبقاء عليه م يف أماكن ختضع وخيزن ،معقمةبعدها عملية الشطف باستخدام مواد 

 الفرع الثاني: الخدمات الطبية

املتعلق بالوقاية ، 7633جانفي  79املؤرخ يف  31-33القانون رقم من  71يوصي املدقق بضرورة احتام املادة 
ف كل عامل للفحوص الطبية اخلاصة بالتوظياليت تنص على الزامية خضوع   ،الصحية واألمن وطب العمل

ص تلقائية ستفادة من فحو اال حق العامل يفوالفحوص الدورية وكذلك الفحوص اخلاصة باستئناف العمل، و 
.  مكان العمليفكما جيب تلقيح العاملني ضد األمراض املهنية اليت ميكن التعرض هلا   .منهبناًء على طلب 

من خالل مصلحة طب العمل  اليت تلزم املؤسسة االستشفائية من نفس القانون 77ويوصي بتطبيق املادة 
لقضاء ني يف أماكن العمل ومراقبتها للتقليل منها أو اعلى تشخيص كل العوامل اليت قد تضر بصحة العامل

عليها، وكذا تعيني العاملني يف وظائف تتماشى مع قدرااهم البدنية والنفسية، وتقييم مستوى صحتهم للحفاظ 
  عليها من احلوادث واألمراض املهنية.

 بيئة العملالفرع الثالث: 

من هنية مالئمة تساعد على الوقاية من املخاطر املبيئة عمل بتوفري يوصي مدقق الصحة والسالمة املهنية 
 خالل ما يلي:

املرافق باملؤسسة االستشفائية طبيعة العمل وإجراءات الصحة والسالمة  األخذ يف االعتبار عند تصميم .7
 املهنية؛
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بار والغازات من الغ ضاءة ودرجات احلرارة املناسبة واحلمايةاإلتهوية و ال مثل،توفري العوامل الفزيائية، . 7
  السامة؛

مراعاة سالمة العاملني عند  تنص على ضرورة اليت ،31-33القانون رقم  من 6إىل  9احتام املواد من  .0
سسة ؤ التقيد خالل شراء أي مواد أو أجهزة للماختيار التقنيات والتكنولوجيا املستخدمة يف العمل، و 

  ملهنية؛ا الصحة والسالمةيف جمال  ملعمول هباوالدولية اباملواصفات والضوابط الوطنية  االستشفائية
 املستخدمة يف العمل بانتظام، مما يضمن عملها بشكل سليم وآمن؛تجهيزات صيانة املعدات وال .4
انتظام، ب هذه املعدات وضع معدات مكافحة احلرائق يف أماكن مناسبة ومتاحة يف أقرب وقت، وتفقد .5

 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 
ملؤسسة ابس عند بداية العمل وتنزع أثناء مغادرة املصلحة ومينع اخلروج هبا خارج سهلة الغسل، تلبس هذه املال

  1.االستشفائية
 الفرع الخامس: اإلجراءات التنظيمية

ملخاطر املهنية والتحكم امن اخلاصة بالوقاية  لقوانني والتنظيماتااللتزام با االستشفائية جيب على املؤسسة
حول  لعاملنيا وكذلك تصميم برامج لتدريب وتوعيةووضع خطط ملواجهة األزمات والطوارئ واألوبئة،  هافي

د وأمهية االلتزام بقواعد الوقاية، مع اطالع العاملني اجلدة اليت ميكن أن تصيبهم األمراض واحلوادث املهني
هلا  اتعرضو ي ميكن أنخاطر اليت مت تغيري مناصبهم أو مناهج أو وسائل عملهم على املالذين أولئك  لكوكذ

  2يف مناصب عملهم أو مهامهم اجلديدة.
قاية ومصاحلها املختصة املتمثلة يف طب العمل ومصلحة الو  ؤسسة االستشفائيةكما يتوجب على إدارة امل

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

حول  بتوفري أكرب قدر من املعلوماتوعلى املؤسسة االستشفائية تعزيز نشاطات اإلعالم واالتصال 
ألماكن على مستوى كل مصلحة ويف ا واملناشريمن خالل امللصقات  ا،للعاملني هب الصحة والسالمة املهنية

امة للنظافة القواعد الع استهداف املستفيدين من اخلدمات الصحية انطالقا من االستقبال، حولو  املناسبة،
  3يف الوسط االستشفائي مثل، توزيع كتيبات.

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

 .، مرجع سبق ذكره07-22القانون رقم  من 99-02املواد . 2
3. 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. 
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 االستشفائية نفاياتال إدارة السادس: الفرع

فرز يتم فرز النفايات االستشفائية حسب نوعها يف مكان إنتاجها، وتقع مسؤولية الاجلزائرية  اللوائح وفق
اس سوداء اللون غري اخلطرة يف أكي توضع النفاياتحيث . العالج تقدميعلى عاتق مقدم الرعاية الذي يقوم ب

املتكونة مـن األعضـاء اجلسدية يف أكياس بالستيكية ذات استعمال وحيد ولوهنا أخضر، والنفايات  والنفايات
تستعمل مرة واحدة مقاومة وصلبة ال يتسرب  ،ملم 7املعديـة يف أكيـاس صـفراء بالستيكية مسكها ال يقل عن 

س شروط السامة يف أكياس بالستيكية لوهنا أمحر وبنفالكيماوية و نـد ترميدها، وتوضع النفايات منها الكلور ع
  1والنفايات املشعة يف أكياس لوهنا أبيض. ،أكياس النفايات املعدية، مـع وضع مواد مطهرة ضمنها

عند امتالئها إىل الثلثـني بإحكـام وتوضع يف حاويات صلبة من نفس اللون،  أكياس النفايات وتغلق
مث سحـول هذه  ،سحمل إشارة تبني طبيعة النفايات، وعند كل استعمال لتلـك احلاويـات يتم تنظيفهـا وتطهريها

وتطهريها بشكل  لةعد كل إزاها بالنفايات إىل حمل جتميع خمصص هلا فقط تتوفر فيه التهوية واإلنارة، مع تنظيـف
ومينع رمي نفايات النشاطات العالجية ومزجها مع النفايات  .ومنع دخول أي شخص غري مرخص له دوري،

  2املنزلية، مع وجوب فرزهـا عنـد منبـع إنتاجها.

كيفيات تسيري نفايات ل احملدد ،7330ديسمرب سنة  6املؤرخ يف  413-30 رقم تنفيذيال رسوماملحسب و 
النشاطات العالجية سحدد مدة ختزين نفايات النشاطات العالجيـة حسـب وضـعية وحالـة املؤسسة 

إذا كان التميد خارج ما ساعة، ويف حالة  74، فإذا كان لديها مرمد خاص فاملدة ال تتجاوز االستشفائية
بة ملعاجلة نفايـات النشاطات العالجيـة، فإن وبالنس ساعة.  43هذه املؤسسة فاملـدة ال جيب أن تزيد عن 

النفايات املتكونة من األعضاء اجلسدية تدفن والنفايات السامة واملعدية تعقم قبل التخلص منها باحلرق فـي 
 هذا املرسومـى وقد أعط. أو مبنشآت ترميد متخصصة يف معاجلة النفايات ؤسسة االستشفائيةمرامـد داخـل امل

لومات الضرورية وتزويدهم باملع تها،ومعاجل هادريب العاملني حول عملية مجع النفايـات ونقلأمهية لعمليات ت
حول النفايات وخماطرها وكيفيات التعامل معها، وذلك من أجل الوقاية من األضرار اليت ميكن أن متس 

 بصحتهم وبيئتهم. 
 

 

 

 

                                                           
1. 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. 
، 72 ج.ر.عكيفيات تسيري نفايات النشاطات العالجية، ل احملدد ،9004ديسمرب سنة  2ؤرخ يف امل 372-04 رقم تنفيذيال رسوممن امل 90-09 املواد. 2

 .9004ديسمرب  03املـــــؤرخة يف 

http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-03-478.pdf
http://www.meer.gov.dz/a/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-03-478.pdf
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 الفرع السابع: الوقاية من المخاطر الكيميائية

اء بتزويد األماكن املخصصة الستعمال املواد الكيمياوية جبهاز استخراج اهلو  االستشفائيةؤسسات لزم املت
وجتديده، ومينع على العاملني البقاء يف هذه األماكن إال املدة الدنيا اليت تتطلبها طبيعة العمل الذي يقومون 

 1به.
 الفرع الثامن: الوقاية من مخاطر العدوى

نها باختاذ عدة تدابري ملواجهة خماطر العدوى، من بي ؤسسات االستشفائيةملا ةاجلزائري ألزمت اللوائح
مة وتنظيف باملواد املعق وغسلها ومسحها تنظيف أرضية األماكن املخصصة للعمل بانتظام دون إثارة الغبار

ات عدباإلضافة إىل ضرورة تعقيم التجهيزات وامل2اجلدران واألسقف وإعادة الدهن كلما اقتضى األمر ذلك.
 اليت سحمل مسببات العدوى.

 االشعة الطبيةمخاطر الوقاية من  الفرع التاسع:

املتعلق بتدابري احلماية من اإلشعاعات ، 7335أفريل  77املؤرخ يف  771-35حسب املرسوم الرئاسي رقم 
عة أو التلوث من األش العاملني الالزمة لضمان وقاية جراءاتاختاذ اإل ؤسسة االستشفائيةاملؤينة جيب على امل

اإلشعاعي، من خالل التعيري والفحص الدوري حلسن سري كل أجهزة القياس للحماية اجلماعية من األشعة 
وكذلك اجلرد الدوري خالل فتات مناسبة للمصادر املشعة املنقولة للتأكد من وجودها يف املكان  .املؤينة

الوسائل الضرورية ملراقبة األشعة مثل، إشارات إنذار من  إىل وضعباإلضافة  احملدد هلا والتحقق من أماهنا.
والتحكم يف التعرض املهين لكل عامل لألشعة، حبيث ال تتجاوز اجلرعة  أجل ضمان عدم جتاوز حدود اجلرعة

 احلدود املبينة أدناه: 
 ميليسفرت يف السنة يف متوسط مخس سنوات متتالية؛ 73جرعة مبقدار  -
 سفرت يف السنة الواحدة؛ميلي 53جرعة مبقدار  -
 .ميليسفرت يف السنة753مكافئ اجلرعة على مستوى عدسة العني مبقدار  -

تتم احلماية من التلوث اإلشعاعي عن طريق عزل املصادر املشعة واستعمال وحسب نفس املرسوم 
كافيًا للهواء، وتبق األماكن يف  يمساحات ملساء وغري قابلة للتسرب، وإقامة اهوية مالئمة تضمن جتديدا ً

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 

دة شخص آخر، مع تقليص مدة البقاء فيها وجودهم ضروري، إال يف حالة ما إذا كان املريض حباجة ملساع
  إىل أقل حد ممكن.

                                                           
 ،بالقواعد العامة للحماية ليت تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل املتعلق ،0220 جانفي 02ؤرخ يف امل 02-20التنفيذي رقم من املرسوم  00املادة . 1

 .0220جانفي  94، املـــــؤرخة يف 42 ج.ر.ع
 .نفس املرجعمن  3-4املواد . 2
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 األمن  توفير الفرع العاشر:

ـم ملا قـد يــتــعــرض له مـن تــهـــديـــد أو إهــانــة أو شـت هبا حــمــايــة العامل املؤسسة االستشفائيةيــجب عــلى 
ــائـدته ضـمــان تــعـويض لــف اأو قـذف أو اعـتـداء من أي طـبـيـعـة كانـت أثـنـاء ممـارسة وظـيـفــته، ويـجـب عـلــيـه

 لـــــظـــــروف مــــــحل العامليلحق به، وسحـل الــــمؤسسة االستشفائية يف هــــــذه ا ميكن أنعن الضرر الذي 
للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعال، كما متلـك لنفس الغرض حق القيام برفع دعـوى مبـاشرة 

  1أمـام الـقضـاء كـطرف مدين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .9000جويلية  00املؤرخة يف  30 ، ج.ر.عالقانون األساسي العام للوظيفة العموميةاملتضمن  ،9000جويلية  02املؤرخ يف  04-00من األمر  40املادة  .1
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 الثانيخالصة الفصل 

طور األهداف هذا، وذلك بت تناول هذا الفصل التطور التارخيي للتدقيق منذ العصور القدمية إىل يومنا
 كما متت اإلشارة إىل أنواع التدقيق والصفات واألخالقيات اليت جيب أن تتوفر يف،  اليت يسعى إىل سحقيقها

 املدقق للحصول على نتائج تدقيق ذات مصداقية وموثوقية. 
ؤسسات ملويف املبحث الثاين مت التطرق إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية، باإلشارة إىل تعريف ا

االستشفائية واليت تصنف إىل عدة أنواع حسب معياري امللكية والرحبية، وتناول اخلدمات اليت تقدمها 
ختضع هذه يث ح، منها اخلدمات العالجية والوقائية واالستشارية والتدريبية والبحثية، املؤسسات االستشفائية

اإلشارة إىل  لتوصيات الالزمة للوقاية منها. ومتتاخلدمات لعملية التدقيق لتحديد املخاطر وتقييمها وتقدمي ا
دة جماالت منها ع يطبق يفاملعايري املعمول هبا، وأن التدقيق  جمموعة من أن عملية التدقيق تتم بناًء على

 .العوامل االجتماعيةاجلباية و و اجلانب البيئي واجلودة ونظم املعلومات 
اته املتمثلة يف والسالمة املهنية وأهدافه وأمهيته ومستويويف املبحث الثالث مت عرض تعريف تدقيق الصحة 

 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 

وى الدويل ويف اجلزائر على املست ؤسسات االستشفائية، واعتبار هذا التدقيق كأداة تعتمد عليها املاالستشفائية
  املهنية. للوقاية من هذه املخاطر

 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث

أداء األسالك الطبية وشبه الطبية 

 بالمؤسسات االستشفائية
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 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائية الثالث:الفصل 

 تمهيد

 مباعتبارهو  ،هاعمل من تأثري على سري ماملؤسسات ملا هللدى من االهتمام كبري حبيز  ن و حيظى العامل
 حتقيق يف إسهاما األكثر من العوامل ونويعد واحلفاظ على استمراريتها، هاالرئيسية لنجاحأحد املتطلبات 

 .زيادة كفاءاهتموحتسينه ل ئهمأداب االرتقاء وهذا ما دفع هبا إىل العمل على ،وتعزيز قدرهتا التنافسية أهدافها
 ،إدارهتا بكفاءةموارد بشرية كفؤة و  حتتاج إىلمن بني املؤسسات اليت  ؤسسات االستشفائيةوتعترب امل

ملني بذل مجيع العا األمر الذي يتطلب مناملريض، اليت تقدمها هو  حمور عملية اخلدمة الصحيةوذلك ألن 
لذا فإن التحدي الذي تواجهه املؤسسات االستشفائية هو كيفية  .قصارى جهدهم من أجل حتقيق رضاه

تحسني ف جمموعة من العوامل، وذلك لتقدمي أفضل خدمة صحية، ، من خالل توفريهباحتسني أداء العاملني 
 . العامأدائها أداء العاملني سيؤدي يف النهاية إىل حتسني 

ميم بتص األداء،قياس وتقومي تطبيق ممارسات  من خالل وتتم عملية التحسني بناءً على تقييم أداء العامل
ني على نقاط الضعف لديه، والعمل على سد الفجوة بمعايري واعتمادها كمرجع لتقييم أداء العامل، للوقوف 

 ، وتعزيز نقاط القوة باستخدام أساليب التحفيز واملكافأة على األداء اجليد. والعمل املتوقعالعمل الفعلي 
ية، واليت الصحية هي األسالك الطبية وشبه الطبومن بني أهم األسالك اليت هلا تأثري مباشر على اخلدمة 

ى االهتمام الكبري، من حيث توفري ظروف العمل وتقييم أدائها والعمل عل ؤسسة االستشفائيةتتطلب من امل
 حتسينه بالتدريب والتحفيز واملكافأة والقضاء أو التقليل من املعوقات اليت تعرقله. 

مفهوم أداء العاملني والعوامل املؤثرة فيه وكيفية إدارته، مع  هذا الفصل تناوليس املوضوع هذا ولدراسة
 ،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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 العاملينماهية أداء  :األول المبحث

يعد أداء العاملني من بني العوامل احلامسة اليت تساهم بشكل كبري يف جناح املؤسسة وحتقيق أهدافها 
ق الكفاءة والفعالية ولتحقي. التنظيمية املتوقعة، وذلك يف ظل توفر جمموعة من العوامل الشخصية والتنظيمية

يف أدائهم البد على املؤسسات توفري إدارة فعالة لألداء، من خالل حتديد األهداف اليت جيب أن حيققها 
وتقييم أدائه وحتسينه باستمرار، ومكافأته إذا حقق نتائج إجيابية ومعاقبته يف حالة وجود عمله العامل يف 

 تقصري متعمد من طرفه.
 العاملين  أداء فهومماألول:  المطلب

إىل حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف  عملهيسعى العامل الكفؤ من خالل األداء الذي يقدمه يف 
  .، وهو ما يربز أمهية هذا األداءاملتوقعة منه يف املؤسسة اليت يعمل هبا

 الفرع األول: تعريف أداء العاملين

مل وكيف ، أي ما يقوم به العاهبالعمل والنتائج اليت حتققت منإىل كيفية القيام  العاملنييشري مفهوم أداء 
  1يفعل ذلك.

جناح العامل خالل فرتة زمنية معينة يف تنفيذ مهامه مقارنة باإلمكانيات املتاحة  معدلواألداء هو نتيجة أو 
  2.مسبقا ومعايري العمل واألهداف املتفق عليها

مسؤوليات لل الذي حيققه العامل جراء أداء مهامه وفقاً  ،والنوعيةنتيجة العمل من حيث الكم  بأنه عرف كما
 3ه.لاملوكلة 

مستوى النجاح الذي حيققه العامل يف تنفيذ املهام املوكلة له وقدرته على حتقيق األهداف  بأنه ويعرف أيضا
  4.املسطرة

تنفيذ املهمة يكون  كذلك على أنه قدرة العامل على أداء مهمته بشكل جيد، مبعىن أن  العاملنيوعرف أداء 
  5خلطة هتدف إىل احلصول على نتائج مرضية. وفقا

مل، وذلك من جناز املهام وفعالية العإبناًء على ما سبق ميكن القول أن أداء العاملني يرتبط بالكفاءة يف 
ند قدرته ع فأداء العامل يكون ناجحا ،وتقدميها يف الوقت املناسباملخرجات وجودهتا ونوعية  خالل كمية

                                                           
1. 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. 
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وبالتايل  .وبناًء على خربته ومهاراته وجهوده وقدراته لألهداف احملددة له استكمال املهام املوكلة له وفقا على
 يشمل األداء سلوك العامل ونتائج عمله ومسامهاته يف جناح املؤسسة وحتقيق أهدافها. 

الباحثني من يركز يف تعريف األداء على حتقيق العامل لألهداف املسطرة له، وذهب آخرون هناك من 
الل هذين ومن خ ،إىل ربطه بالطريقة اليت يؤدي هبا العامل مهامه ودرجة بلوغه لألهداف بأقل تكلفة

 .الكفاءةو  الفعاليةومفهومي  العاملني بني مفهوم أداء مباشرة عالقةاالجتاهني ميكن القول أن هناك 
 فاألداء الفعال املتوقعة، النتائج إىل والوصول املسطرة األهداف حتقيق على القدرةحيث يقصد بالفعالية 
 1وحتسب الفعالية بالعالقة التالية: ،أهدافه هو ذلك األداء الذي يبلغ

املخرجات الفعلية
املخرجات املخططة

=
األهداف احملققة
األهداف احملددة

=  الفعالية

  2وحتسب بالعالقة التالية:، تكلفة ممكنة بأقل املسطرة األهداف حتقيق على القدرة اهب فيقصد الكفاءة أما
املخرجات
املدخالت

=
األهداف احملققة

اإلمكانيات املستخدمة 
=  الفعالية

 الفرع الثاني: أهمية أداء العاملين

بني ممارسات إدارة املوارد البشرية وأداء املؤسسة، بالشكل الذي يعزز قدرة تلك  وسيطا يعد أداء العاملني
املمارسات يف مساعدة العاملني وصاحب العمل على تقدمي أداء أفضل أثناء ممارسة أعماهلم، مما يعكس 

اليب اليت حيث يعترب األداء أحد األس3الدور املهين املعطى للعاملني يف حتقيق األهداف املسطرة للمؤسسة.
م توجيه العاملني إلجناز مهامهم وحتقيق األهداف احلالية واملستقبلية ومشاركتهمن تتمكن املؤسسة من خالله 

 يف وضع هذه األهداف.
 أداء العاملين على المؤثرة العوامل :الثاني المطلب

ائص الشخصية اخلص، تتمثل يف ملهامهم تؤثر على أداء العاملنيميكن أن هناك جمموعة من العوامل اليت 
للوصول إىل  ها باستمرار،تحسيناختاذ التدابري املناسبة لاليت يتوجب على املؤسسة  ،واملادية والعوامل التنظيمية

 ، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:أداء يفي باملعايري املطلوبة وحيقق األهداف املرجوة
 
 

                                                           
 .552، ص 5102، مصر، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،-دراسة مقارنة- املستشفيات يف العاملني أداء على السلطة دواجيةاز  ثر أ. عرابة احلاج بن حممود، 1
 .نفس املرجع .2
، 051، العدد 52اإلدارية، اجمللد و  . صالح الدين الكبيسي، رعد الكعيب، تأثري اسرتاتيجية التمكني يف أداء العاملني بتوسيط الثقافة التنظيمية، جملة العلوم االقتصادية3

 .05، ص 5151العراق، 

http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=101
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=101
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=101
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 الفرع األول: العوامل التنظيمية

 بيئة عملمن  ما يتوفر عليهوظيفية و  بالتنظيم ذاته وما يسوده من أجواء وعالقاتتتعلق هذه العوامل 
 ، ومن بني العوامل اليت تندرج حتتها ما يلي:تنظيمية

لتطوير األداء، فعندما يرى العاملون أن  أحد العوامل املهمةيعترب دعم اإلدارة : العليا . دعم اإلدارة1
ويتجلى هذا الدعم من خالل 1اإلدارة تدعم جهودهم يف عملهم، ميكن أن يؤدي ذلك إىل حتسني أدائهم.

 من أمهها ما يلي: ،عدة نقاط
إشراك اإلدارة للعاملني يف عملية صنع القرار، حيث يشعر العاملون بأن لديهم الفرصة ملناقشة شؤون  أ.

عملهم وميكنهم التأثري يف القرارات املتعلقة به، مما حيفزهم ويعتربون أنفسهم كشركاء يف املسامهة يف جناح 
 ني منفذين للقرارات فقط؛املؤسسة وحتقيق أهدافها بدال من النظر إليهم على أهنم جمرد مرؤوس

 توفري اإلدارة العليا للمناخ التنظيمي املالئم للعمل، مما يعزز من ثقة العاملني مبؤسستهم؛  ب.
م يف العمل، واملشاكل والعراقيل اليت تواجههانشغاالهتم وضع نظام اتصال فعال مع العاملني لالستماع إىل  ج.

يف باإلضافة إىل توفري اإلدارة للمعلومات الضرورية و  .حد ممكن والسعي إىل حلها أو التقليل منها إىل أدين
 لتسهيل تنفيذ املهام املوكلة إليهم وتشجيع تبادل املعرفة بينهم. ،الوقت املناسب للعاملني

، حيث يرون نيوأداء العامل احلوافزهناك عالقة إجيابية بني  إىل أن خلص بعض الباحثني . نظام الحوافز:2
ع إذا كانت متوافقة مع اجلهد الذي يبذلونه يف أدائهم لعملهم وتتناسب م عامل حمفز للعاملنيك تعترب أهنا

وتنقسم احلوافز من حيث طبيعتها إىل 2ترب كأداة مهمة للتحكم يف معدل دوران العمل.كما تع .توقعاهتم
 معنوية.حوافز نوعني، حوافز مادية و 

م يف على اختالف أنواعه الذي يتلقاه العاملون مقابل مسامهته تتمثل يف املقابل املادي الحوافز المادية:أ. 
حي، الوجبات الص ، املشاركة يف األرباح، توفري وسائل النقل، التأمنياألجور ،حتقيق أهداف املؤسسة مثل

  اجملانية، ...
ل عليه صوالرضا يرتبطان بشكل مباشر مبقدار ما حي اجليد ويف هذا السياق رأى فردريك تايلر بأن األداء

  3.اليت يعمل هبا العامل من أجر لقاء اجلهد والوقت الذي يقدمه للمؤسسة

                                                           
1. 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. 
سلطان، جودة حياة العمل وأثرها يف تقييم أداء العاملني دراسة مسحية يف كلية احلدباء اجلامعة، جملة تكريت للعلوم اإلدارية عادل حممد عبد اهلل، حممد مشعل . 3

 .87، ص5151، العراق، 21، العدد 02واالقتصادية، اجمللد 

https://www.researchgate.net/profile/Anastasios_Diamantidis
https://www.researchgate.net/profile/Anastasios_Diamantidis
https://www.researchgate.net/profile/Prodromos_Chatzoglou
https://www.researchgate.net/journal/1741-0401_International_Journal_of_Productivity_and_Performance_Management
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ليت قد تلعب اهي حوافز غري ملموسة مثل، الرتقية، االعرتاف، التقدير، االحرتام، و ب. الحوافز المعنوية: 
دمة الرغبة لديهم يف العمل، وتقدمي منتوج أو خ خلقيف اشباع االحتياجات املعنوية للعاملني و  دورا مهما

 ومستوى إنتاجية أفضل.  ذات جودة
، وبالتايل زيادة معلى تعظيم جهوده هميشجعمما املؤسسات الناجحة تكافئ أفضل العاملني بالرتقية، ف

 يومياهام امل نفس وتكرار لمدة طويلة دون ترقيةأن شغل نفس املنصب قد جيدون نو العاملألن  1اإلنتاجية.
 داءا جيداإذا ما قدم أ أنه ، ولكن هذا ميكن جتنبه إذا كان العامل لديه توقعممال السنوات عديدة يصبح أمر 

 على ترقية إىل منصب أعلى مع مهام ومسؤوليات جديدة.  فإنه سوف حيصل
ير للمجهودات املبذولة، د، كونه يعترب كاعرتاف وتقوبالتايل حيقق نظام احلوافز اجليد والعادل نتائج إجيابية

ملؤسسة االعاملني ويزيد من درجة رضاهم عن العمل، ويشعرهم مبكانتهم وأمهيتهم يف  حتفيزمما قد يسهم يف 
 ويشجعهم على رفع كفاءة أدائهم. اليت يعملون هبا 

واقف ملتعرف الثقافة التنظيمية على أهنا جمموعة من التصورات واملعايري والقيم وا . ثقافة المؤسسة:3
واليت تؤثر  ،ةسسؤ واملعتقدات املشرتكة، مبا يف ذلك املبادئ والتقاليد وطرق العمل اليت يتقامسها العاملون يف امل

وميكن أن يكون هلذه الثقافة تأثري إجيايب 2.يف عملهمهبا  ونالسلوك والطريقة اليت يتصرفعلى على األعمال و 
 ستوى أدائهم منخفضاالذين يكون م التنظيمية القوية تشجع العاملنيفالثقافة أو سليب على حتفيز العاملني، 

 نييف حني أن الثقافة الضعيفة ميكن أن حتبط العامل وأداء مهامهم بطاقة ومحاس، على العمل جبدية أكرب
  3املؤسسة.أداء و  أدائهم على كل من اجليدين، وبالتايل تؤثر سلبا

ة، والذي يؤدي العمل بكفاءة وفعاليو القوية العاملني على التكيف مع خمتلف التغريات  الثقافةتساعد  كما
ه مواقفهم عن طريق حتفيزهم وتوجيوذلك األداء الكلي للمؤسسة، حتسني بدوره إىل االستقرار التنظيمي و 

يلون إىل القيام مي فهي جتعل العاملني .هبا األعمال ىوسلوكهم حنو هدف مشرتك، كوهنا متلي الطريقة اليت تؤد
ه من املتوقع كما أن  .بأعماهلم بطريقة معينة ويف اعتقادهم أن هذا هو األسلوب الصحيح الذي جيب اتباعه

لق ثقافة داخل  دافع كبري يف حتسني العمل، لذا جيب خنيأن ترفع الثقافة التنظيمية االلتزام، فيكون للعامل
 لفعالية التنظيمية.حتقيق او  هباعلى أداء العاملني  لتأثري إجيابامن خالل ا ،املؤسسة متكنها من تعزيز موقفها

                                                           
1. Mohammed Abuhashesh et al, op.cit, p05. 
2. 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. 
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يعترب التدريب أحد جوانب بناء الكفاءات، فهو يهتم بشكل رئيسي بتحسني ورفع مستوى  :. التدريب4
لى أدائهم ع هناية املطاف إجيابايف ، واليت تنعكس ياهتموسلوك مومواقفه مهارات وقدرات ومعارف العاملني

  1ومتكني املؤسسة من حتقيق أهدافها.
باحلصول على صورة أوضح  ويسمح هلمفالتدريب ميكن العاملني من ممارسة أعماهلم بشكل أفضل، 

ويعترب كأحد الطرق اليت تساعد على إعداد العاملني على التكيف مع التغريات احلالية  .تنفيذ مهامهمل
 . واحلفاظ على املستوى األمثل لألداء ،هميف متطلبات وظائف واملستقبلية

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، 

ات ة، لسد الفجوة بني ما هو موجود من مهار يكانيات الالزمة إلجناح العملية التدريبوتوفري الظروف واالم
ومعارف وسلوكيات لدى العاملني وما جيب أن يكون، حىت يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، والعمل 

  على تطوير وحتسني أدائهم.
مستويات  من قدراته للتعامل معها يعاينالعامل الذي يكون لديه مسؤوليات أكرب من  :ضغوط العمل .5

رب ضغوط العمل عامل ، كما تعتهعلى اجلانب النفسي والبدين ل الضغوط، واليت ميكن أن تؤثر سلبامرتفعة من 
  2رئيسي الخنفاض الدافع والروح املعنوية، مبا قد يؤدي إىل اخنفاض األداء.

العمل مع  التنسيق بني املوارد املتاحة ومتطلباتوبالتايل تنتج ضغوط العمل عندما ال يستطيع العامل 
القدرات الشخصية بشكل صحيح، حيث تطلب بعض املؤسسات من العاملني هبا حتقيق مستوى معني من 

رفية أو البدنية تتجاوز قدراهتم املع كوهنام،  هلعلى التعامل مع املهام املوكلة  األداء بينما هم ال ميلكون الكفاءة
 صحته وسالمته. ل ما يشعر العامل أهنا تشكل هتديداتنتج هذه الضغوط عن بيئة العمل عند كما أو النفسية،
ة والتنظيمية يئتتمثل يف العوامل البي رئيسية ميكن القول أن ضغوط العمل تنشأ عن ثالثة جوانبوعليه 

خصية، مما قد الشوالشخصية للعامل، حيث يتعرض كل عامل جملموعة من الضغوطات يف العمل ويف حياته 
، لذا جيب على املؤسسات توفري ظروف عمل مرحية من الناحية املادية والنفسية وجتنب هلعمل ئهيؤثر على أدا

 خمتلفة من ردود الفعل السلبية من قبل العاملني هبا. ً قد تولد أشكالالضغوط اليت 
و خسارة عمله، أي تأكده أ من اخلوف منالعامل يعرف األمن الوظيفي بأنه حترر  األمن الوظيفي: .6

ويقل األمن الوظيفي كلما شعر العامل بالتهديد بفقدان وظيفته وأنه ميكن 3ثقته بأنه سيحتفظ بوظيفته احلالية.

                                                           
1. 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. 
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يقل عندما ينخفض التقدير املتعلق بالعمل مثل، ختفيض الراتب وزيادة عدد ساعات أو  االستغناء عنه،
 .العمل

هم آمنة سوف يركزون أكثر على املهمة اليت طلبت منهم بدال من وعندما يشعر العاملون بأن وظائف
إدارة املؤسسة، و فاألمن الوظيفي يساعد على خلق مناخ من الثقة بني العاملني  .أخرى البحث عن فرص عمل

ؤسسة ملالذا جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األمن الوظيفي سواء من طرف 1وبالتايل تقدمي أفصل أداء.
إبرام عقد عمل مجاعي، اتفاقية عمل...، أو من طرف العامل مثل، حتسني مستوى التعليم، اخلربة  مثل،

 العملية...
 قامساعدة العاملني على التعلم وفعلى خالهلا املشرف  يقوم مناإلشراف كعملية يعترب  . اإلشراف:7

كنوا من القيام حىت يتمو لتحقيق أقصى استفادة من معارفهم ومهاراهتم وحتسني قدراهتم،  ،الحتياجاهتم
 من خالهلا يساعد خربة وكفاءة فاملشرف هو شخص لديه2بعملهم بشكل أكثر فعالية يف ظروف مرحية.

ة ، خاصة عندما يتعلق األمر بإجراءات تشغيليوتشجيعهم إجناز عملهم من خالل توجيههم علىمرؤوسيه 
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 

 لعاملني وتقليل الثقة لديهم، مما يؤثر سلبا على أدائهم. دى االروح املعنوية ليف 
هامه لتحفيز العامل على أداء ممطلب مهم يعترب تصميم الوظيفة بشكل جيد  تصميم الوظيفة: .8

 درجة استقالليةوذلك من حيث درجة إثراء الوظيفة، تنوع أنشطتها، 3وواجباته، ويؤثر بوضوح على أدائه.
ت العامل، مدى مدى إشباعها حلاجا ،، املستوى اإلداري للوظيفةتهوتنفيذه ومتابعيف ختطيط عمله العامل 

ما ك، مشاركته يف اختاذ القرارات املتعلقة هبا، النظرة االجتماعية لشاغلها.  اجديدة من خالهل ارفاكتسابه ملع
  .يف سوق العمل يساعد التصميم املالئم للوظيفة على استقطاب أفضل الكفاءات املوجودة

بأنه جمموعة من العاملني ذوي مهارات مكملة لبعضها ويعملون بفعالية  فريق العملعرف ي فريق العمل: .9
يعترب العمل ضمن فريق أحد العوامل و 4يعدون مسؤولني عنه باملؤسسة اليت يعملون هبا. معنيمعا إلجناز هدف 

ع كفاءهتم بني أعضاء الفريق وتبادل املعلومات ورفكونه يشجع على التواصل ،  نياليت تؤثر على أداء العامل

                                                           
1. 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.    
 .22، صمرجع سبق ذكرهعادل حممد عبد اهلل، حممد مشعل سلطان، . 4
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 مشاكل لى حلع وحتسني أساليب العمل، وكذلك احلفاظ على احلماس يف العمل والدعم والتعاون فيما بينهم
ريق كما أن العمل معًا كف  ،مبفرده عاملوميكنهم إجناز مهامهم يف فرتة زمنية أقل مقارنة بعمل ال1العمل.

بح تنسيق األهداف ويص ،القرارات سيشعر العاملون بأهنم جزء من املؤسسة اليت يعملون هبا واملشاركة يف اختاذ
تحقيق ل وتقدمي الدعم هلم، لذا على املؤسسة االهتمام بإدارة األفراد والفرق .والغايات التنظيمية أسهل

  مستويات عالية من األداء الفردي واألداء التنظيمي.

 المادية: العوامل نيالفرع الثا

البيئة  تتوفر هذه جيب أنحيث  يقصد هبا العوامل املوجودة يف بيئة للعمل، واليت تؤثر على أداء العامل،
مثل، درجات احلرارة املعتدلة، معدالت هتوية تسمح بالتزود باهلواء النقي، مالئمة خصائص على ظروف 

يكلية، احلد ليل االضطرابات العضلية واهل، تصميم مكان العمل مبا يتناسب مع طبيعة العمل لتقكافيةإضاءة  
، مبا التجهيزاتو  الة اجليدة للمواد واملعداتاألدىن من التلوث من املصادر اخلارجية مبا يف ذلك الضوضاء، احل

 يساعد على محاية العامل من األمراض واحلوادث يف مكان العمل.
ى االهتمام حيصلون علم بالراحة كوهنفاملؤسسة اليت توفر بيئة عمل إجيابية ميكن أن جتعل العاملني يشعرون 

على إدارة بيئة العمل لالستفادة بشكل أفضل من مواردها  يتم الرتكيزوجيب أن  .وأن أعماهلم ذات قيمة
 ئة مرحية.فالعاملون يرغبون يف العمل يف بي2البشرية، خللق املزيد من القيمة.

 : العوامل الشخصيةلثالفرع الثا

 :ما يلي نيمن أهم العوامل الشخصية اليت ميكن أن تؤثر على أداء العامل   
العاملون املبادرون يقومون بأداء عملهم بأكثر كفاءة من أولئك الذين لديهم روح مبادرة روح المبادرة: . 1

 الفعالية العالية يأخذون املبادرة ويعربون عن آرائهم ذوي نيمنخفضة. وبشكل عام، فقد لوحظ أن العامل
ها، من االنتظار لالستجابة هلا بعد حدوث  وظائفهم قبل حدوث املشاكل بدالويتحكمون يف املوقف يف

  3على زمالئهم. أدائهم يف العمل ويؤثرون إجيابا وحيسنون طرق
  أداء العمليف حتدد مستوى اجتاه جهد العاملميثل الدافع الذايت القوى النفسية اليت  الدافع الذاتي: .2

فالعامل مييل إىل األداء بشكل أفضل عندما يكون لديه الدافع اإلجيايب ويقل 4وثباته يف مواجهة العقبات.
ة معينة، لذلك جمن أجل تلبية حا الدافع يوجه ويقود السلوك داخليا، كون ااألداء عندما يكون الدافع ضعيف

مع أداء العامل. ومن الواضح أن الدافع الذايت للعامل مهم لتحقيق األهداف التنظيمية  فهو يتناسب طرديا

                                                           
1. 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. 

https://www.researchgate.net/profile/Anastasios_Diamantidis
https://www.researchgate.net/profile/Prodromos_Chatzoglou
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جيب أن  فمن أجل احلصول على أداء جيد،ألداء مهمة معينة،  واجلهد الطاقةلعامل للمؤسسة، حيث يوفر ل
 . يكون لدى العامل رغبة عالية يف العمل

ظ على عضويته فيها واحلفاهبا مستوى رغبة العامل يف البقاء يف املؤسسة اليت يعمل  يقصد به االلتزام:. 3
وهناك عالقة إجيابية بني االلتزام وأداء العاملني، ألن مستويات عالية من االلتزام 1ومسامهته يف حتقيق أهدافها.

حيث يعكس االلتزام 2عال.ميكن أن تؤدي إىل زيادة الكفاءة يف األداء وحتقيق األهداف التنظيمية بشكل ف
والتأهب واالستعداد  ،فيهامشاركته مستوى حتديد و املؤسسة اليت يعمل هبا اجتاه العامل املوقف الذي يتبناه 

القلق وعدم  يزيد ما إذا كان االلتزام منخفضاحالة ويف  .للعمل والرغبة يف احلفاظ على االنتماء للمؤسسة
مهم بالنسبة للمؤسسة، وقد يؤدي ذلك إىل ميل اهتمام ورضا العامل إىل  أن دوره ىوال ير لدى العامل الثقة 

 االخنفاض، مما يؤثر سلبا على أدائه.
بسهولة مع مكان عمل جديد أو متطلبات القدرة على التأقلم لعامل لإذا كان  القدرة على التكيف: .4

قد  أي ،أثري إجيايب على أدائهتقد يكون لذلك املواقف غري املنتظمة، أو مع  واحتياجات وظيفية جديدة
البيئات املختلفة و  املتنوعة أو املتغرية ليس لديه صعوبة يف التعامل مع متطلبات العمل يكون العامل الذي

يف إدارة  وأ هعملأكثر كفاءة من العامل الذي جيد صعوبة يف تطبيق معارف ومهارات وتقنيات جديدة يف 
 معرفة طريقة أدائها وتنفيذها حسب الظروف.و 3،بشكل فعال أدواره الوظيفيةأي تغيريات يف 

العامل وردود  بأنه مشاعر هأحد العوامل اليت تؤثر على أداء العامل، وميكن تعريف يعترب الرضا الوظيفي: .5
ويعترب كوجهة نظر ذاتية للعامل تشمل موقفه اجتاه وظيفته، فالعاملون الراضون عن 4أفعاله جتاه بيئة عمله.

 فرضا العامل .عملهم لديهم رغبة أكرب يف العمل ومستويات أعلى من األداء باملقارنة مع العاملني غري الراضني
لتحقيق  داء جيد مبا يكفيتقدمي ألعن عمله يؤدي إىل زيادة دوافعه ورفع معنوياته، وما ينتج ذلك من 

عادة شخصية للعامل قد يشعره ذلك بستتماشى مع األهداف ال خريةإذا كانت هذه األو األهداف التنظيمية، 
قيق ، على املؤسسة مواءمة أهدافها مع ما يساعد العامل على حتوبالتايل .أفضلأكرب وحيفزه على تقدمي أداء 

اف نظرته اإلجيابية جتاه عمله أمر بالغ األمهية لتكون لديه الرغبة يف حتقيق أهدأهدافه الشخصية، حيث أن 
 املؤسسة.

اليت  سسةمعاملته باحرتام وتقديره من قبل املؤ  نتيجة ميكن أن يكون العامل راضياسبق باإلضافة إىل ما 
تساهم  هذه العوامل سوف تتناسب مع توقعاته، ، أو من خالل حصوله على مزايا مادية ومعنويةيعمل هبا

                                                           
1. Yohanis Rura  et al, op.cit, p712. 
2. 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. 
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ويصبح  اه وظيفتهفتكون مواقفه أقوى جت ،والتمتع مبستوى أعلى من الرضا الوظيفييف شعور العامل باالرتياح 
 لتقدمي أحسن أداء.أكرب  الو لديه مي

مؤسسة، ألنه لل ة متنوعة من املهارات ميثل رصيدا قيماإن توظيف األفراد الذين لديهم جمموع المهارات: .6
توليفة من ك  العاملحيث يعترب ،يشكل األساس خللق بدائل متعددة ملتطلبات الوظيفة احلالية أو املستقبلية

مرونة املهارة فبالتايل و  .املهارات الفريدة قابلة لالستغالل من ِقبل املؤسسة ويصعب نسخها من قبل املنافسني
 تقدميهتمال زاد اح العاملهلا تأثري مباشر على أداء العاملني، مما يعين أنه كلما ارتفع مستوى مرونة مهارة 

  1أفضل.اء دأل
 العاملين  أداء إدارة :الثالث المطلب

تواجه املؤسسات، كوهنا عملية معقدة ترتبط باملورد  اليت التحديات أداء العاملني من أهم إدارة تعترب
 العواملجمموعة من  وفرت، وتتطلب ق األهداف املرجوة منهايحتقميكن البشري، وحتتاج إىل كفاءة وفعالية حىت 

  من أجل إجناحها.

 :العاملين أداء إدارة الفرع األول: مفهوم

سة على مستوى العاملني واملؤس ملا حتققه من أهداف على أمهية بالغة نظرا العاملني تكتسي إدارة أداء
 سواء. حد

بأهنا عملية شاملة تدمج خمتلف االحتياجات  العاملني إدارة أداء تعرفالعاملين:  تعريف إدارة أداء .1
سني وذلك بالرتكيز على التعلم والتطوير، من خالل التحاملطلوبة للوصول إىل نظام مفيد إلدارة العاملني، 

  2املستمر ملهاراهتم وسلوكهم ومسامهاهتم.
بأهنا "عملية مستمرة تنطوي على حتديد مستوى األداء الوظيفي املطلوب االلتزام به من  وتعرف أيضا

  3".سسة ورسالتهاالعامل وقياسه وتطويره، وذلك من خالل العمل على ربط أهداف العامل بأهداف املؤ 
بط أداء من خالل ر ، يف املنظمةداء األحتديد وقياس وتطوير مستمرة هتدف إىل "عملية هنا أ على وتعرف

  4".وأهداف كل فرد يف املنظمة مع رسالة وأهداف املنظمة
عملية اسرتاتيجية متكاملة تضمن وضع األهداف وتقومي األداء وتطويره على حنو يؤمن حالة " أيضاً  هيو 

  5التماسك بني أهداف األداء على املستويني الفردي واجلماعي".

                                                           
1. Anastasios Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, op.cit, p174. 
2. 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. 
 .01، ص 5102جامعة امللك سعود للنشر، السعودية، . عبد احملسن نعساين، إدارة األداء الوظيفي، مدخل لتحسني الفاعلية التنظيمية، دار 3
 .22، ص5102حممد عشماوي، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية، الطبعة األوىل، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، مصر،  .4
لة العلوم جم دراسة حتليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة كركوك،. عبد الستار عوض وآخرون، أثر إدارة أداء العاملني يف بناء رأس املال الفكري،  5

 .072، ص 5107، العراق، 018، العدد 52االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
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هي "عملية مستمرة يتعهد فيها املدير باالتصال املزدوج مع العاملني فيما يتعلق  العاملني وإدارة أداء
  1بتوقعات األداء وجماالت التطوير وخطط حتسني األداء".

متكاملة تتضمن حتديد أهداف األداء  ة عن عملياتهي عبار  العاملني أداء إدارة فإن سبق ما بناًء على
األداء الفردية  نتائج حتققها حيقق اليت والنتائج العامل يبذهلا اجلهود اليت أنمن  التأكدمن خالل  ،وتقييمه

من أجل الوقوف على أوجه القصور يف أدائه والعمل على تطويره وحتسينه، مبا يساعد على حتقيق املتوقعة، 
  املؤسسة. أهدافالفردية و أهدافه 

 اقق األهداف املرجوة منهحتو  أداء العاملني ناجحة إدارة كونتلكي خصائص إدارة أداء العاملين:  .2
 2توفر على جمموعة من اخلصائص، من بينها ما يلي:تالبد أن 

لى ربط ويساعد عأ. االنسجام االسرتاتيجي: جيب أن يتماشى نظام إدارة األداء مع اسرتاتيجية املؤسسة، 
 األهداف املطلوب من العامل حتقيقها يف إطار عمله مع أهداف املؤسسة.

املسريين، مبا فيهم املشرفني و  ،، بتقييم أداء مجيع العاملنيةإدارة األداء شاملكون تب. الشمولية: جيب أن 
على جوانب األداء ة لعكسياوتقييم كل املسؤوليات الوظيفية مبا فيها السلوكيات والنتائج، وإعطاء التغذية 

 اإلجيايب واجلوانب اليت حتتاج إىل حتسني.
ة خذ يف االعتبار الوقت واجلهد والتكلفة مقارنة بالفوائد املتوقعتأكون سهل االستخدام وأن تج. العملية: 

 متاحة للمسريين ملساعدهتم على اختاذ القرارات املناسبة. ا، وأن تكون نتائجهامنه
 ، وأن يركز تقييم األداء فقط على املهام اليتالدى مستخدميه ةواضح إجراءاهتا كونتن د. الوضوح: جيب أ

 تكون حتت سيطرة العامل، وأن يتم التقييم على فرتات منتظمة وأوقات مالئمة.
جناز للعاملني عما هو متوقع منهم وكيف ميكن إ ابتا ومفصالث إدارة الـأداء إرشاداوفر ته. التحديد: البد أن 

 هذه التوقعات.  
و. التعرف على فعالية األداء: من خالل توفري معلومات تسمح بتحديد األداء الفعال وغري الفعال، مبعىن 

 سمح بالتمييز بني السلوكيات والنتائج الفعالة وغري الفعالة.تأن 
 لألداء تكون متوافقة ومتناسقة وخالية من األخطاء.شمل على مقاييس تز. االعتمادية: جيب أن 

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.

 ه.لكل املعنيني ب ةوعادل ةوموضوعي ةمقبولة األداء عملية إدار كون تط. القبول والعدالة: مبعىن أن 

                                                           
 .072، ص نفس املرجععبد الستار عوض وآخرون، . 1
 .24-21ص ص ، 5100. سامح عامر، إدارة األداء، الطبعة األوىل، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 2
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على الكشف عن االحنرافات والنقائص يف أداء العاملني واختاذ  ةساعد إدارة األداء الفعالتي. التصحيح: 
 القرارات املناسبة لتصحيحها.

 ك. املعيارية )القياس(: يعين أن األداء يقيم بثبات.
 تتضمن عملية غري منتهية لتحديد األهداف، وتقييم األداء وتغذية راجعة مستمرة. ل. عملية مستمرة: كوهنا

إىل حتقيق جمموعة من  العاملنيإدارة أداء تسعى املؤسسة من خالل العاملين:  أداء إدارة أهداف .3
 األهداف، من بينها ما يلي:

ة هذه األهداف باألهداف الفرديأ. مساعدة اإلدارة العليا على حتقيق األهداف الكلية للمؤسسة، بربط 
 للعاملني؛

أجل حتسني  وتصميم برامج تدريب من لكل عامل، وحتديد احتياجاته التدريبية املهنيةتنمية الكفاءات  ب.
 ؛أدائه
من خالل  ،وتوزيع املكافآت على أساس عادل تساعد مراجعات األداء يف إعادة النظر يف أجور العاملنيج. 

املعلومات املوثوقة املقدمة عن األداء، مما يزيد من الدافع لدى العاملني نتيجة شعورهم بأن األداء اجليد يقابله 
 ؛حوافز مادية ومعنوية تتناسب معه

لكل عامل  سيةعكد. تكوين عالقة جيدة بني اإلدارة والعاملني وبناء الثقة بينهما، من خالل تقدمي تغذية 
أسلوب مالئم ال يثري استياءه، ومناقشة نتائج أدائه معه واالستماع النشغاالته والعراقيل اليت حول أدائه ب

وتقدمي الطرفني لالقرتاحات واحللول املمكنة لتحسني جوانب القصور يف األداء ويف ظروف  .تواجهه يف عمله
 عامل حتقيقها؛العمل، باإلضافة إىل اتفاق الطرفني على األهداف املستقبلية املطلوب من ال

رة األداء الذي  عن إدانيزيادة الرغبة لدى العاملني يف البقاء باملؤسسة اليت يعملون هبا، فرضا العامل ه.
 ؛املؤسسة من احملتمل أن يزيد من التزامهم اجتاهها وجيعلهم يؤدون عملهم بشكل أفضل اتعتمده

غل مناصب وترشيح العاملني األكثر كفاءة لش الرتقيات تساعد على تسيري املسار املهين للعاملني مثل، و.
 ؛مسؤولية يف املستقبل

 اختاذ قرار االحتفاظ أو إهناء مهام العامل؛ علىتساعد اإلدارة  ز.
 ح. اكتساب املسريين واملشرفني رؤية عن أداء العامل وشخصيته؛

  1؛ناسبامليف املنصب املناسب  عاملال تعينييساعد يف ختطيط التوظيف، وبالتايل سيتم  ط.

  2؛تساعد املؤسسة على ربط تقييم األداء خبصائص ومواصفات كل وظيفة ي.
 ، والتعرف على نقاط ضعفه والعمل على حتسينها.عد العامل على تقييم أدائه ذاتياك. تسا

                                                           
1. Khaya Rhoda Mkhonza, Austin Musundire, op.cit, p 188. 

 .85، ص5100والتوزيع، القاهرة، مصر،  . حممد عبده حافظ، إدارة املوارد البشرية بني الفكر التقليدي واملعاصر، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر2
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 العاملين الفرع الثاني: مراحل إدارة أداء

املؤسسة وتسليط الضوء على أهدافها العامة حتتاج عملية إدارة األداء إىل حتديد األداء الشامل إلدارة 
واألداء املطلوب، كما جيب حتديد القيم األساسية للمؤسسة وقدرهتا على إدارة األداء الفردي للعاملني  

 كسلسلة من املراحل املرتابطة، واليت تشمل العمليات التالية:
منه  ألهداف املطلوباتوضيح وفهم ، من خالل ألدائهإىل ختطيط حيتاج كل عامل  :تخطيط ألداء .1

عمله، وفهم السياق الذي يتضمن املهام اليت تتالءم مع قدراته ومهارته ألدائها، وكيف يساهم  يفحتقيقها 
بشكل عام يف جناح املؤسسة، وجعله يشعر بالوالء من خالل األهداف الفردية وتناسقها مع األهداف الكلية 

فزهم على الوصول ، مبا حيومناقشتها يف حتديد األهداف املتعلقة بعملهم للمؤسسة، كما يفضل إشراك العاملني
  إليها.

يكتسي حتديد األهداف أمهية كبرية كونه يساعد العاملني على توجيه جهودهم، لذا جيب أن تتميز هذه 
 1األهداف 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 مشاركته  -

 يف الدافع لديه لتحقيقها.
ح ا ب منه حتقيقها سيكون هلا تأثري هام على جناحه وجنذات داللة: جيب أن يشعر العامل أن األهداف املطلو 

 سواء. املؤسسة اليت يعمل هبا على حد
حمددة مبدة زمنية: من املهم حتديد املدة الزمنية اليت تنجز خالهلا األهداف املطلوبة حىت يسهل تقييمها  -

 ومراجعتها. 
تتوفر لديه كافة ع قدراته ومعارفه ومهاراته، و قابلة للتحقيق: مبعىن ميكن إجنازها من قبل العامل وتتناسب م -

 اإلمكانيات املالية واملادية واملعلومات الضرورية والظروف املهنية املالئمة لتحقيقها.
مرنة: مبعىن أنه ميكن تغيري األهداف الفردية على أساس التغيريات يف العمل ويف بيئة العمل، ومبا يتناسب  -

 مع األهداف الكلية للمؤسسة.
يقوم العامل بتنفيذ التزاماته لتحقيق األهداف املطلوبة منه يف إطار املهام املوكلة له، تنفيذ األداء:  .2

ويتمثل دور املشرف يف هذه املرحلة يف مراقبة أداء العامل واالطالع على مدى فهمه ملا هو متوقع منه وتوجيهه 
 الالزمة للوصول إىل األداء املرغوب. وإرشاده، وتوفري االمكانيات املادية واملالية واملعلومات

                                                           
 .042-042ص  ، صمرجع سبق ذكره. سامح عامر، 1
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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 

 من خالل التقييم الذايت. ملهامه سواء من طرف املسؤولني أو
عملية تنظيمية رمسية يتم تنفيذها على أساس العاملني بأنه " يعرف تقييم أداء :العاملين تقييم أداء .3

  1منتظم لتوفري مقارنة األداء الفردي أو اجلماعي املتوقع واألداء املقدم بناًء على عناصر موضوعية أو ذاتية".
عملية تقدير أداء كل عامل من العاملني خالل فرتة زمنية معينة لتقدير مستوى ونوع "بأنه  ويعرف أيضا

  2أم ال، ويف أية جماالت". لتحديد فيما إذا كان األداء جيداأدائه، وتنفذ العملية 
 هو عملية تواصل مستمرة بني العاملني واملشرفني، حيدد فيها املشرفني التوقعاتأداء العاملني وتقييم 

 من خالل حتديد احتياجات، وتقدمي املالحظات ويوجهون ويطورون أداء العامل ويقومون مبراقبة األداء
  3.وحتديد الزيادات يف األجور والرتقياتالنقائص يف األداء التدريب وتصحيح 

وحتقيقهم  لة هلماملوك هامقياس مدى قيام العاملني باملوبالتايل ميكن اعتبار تقييم أداء العاملني بأنه 
يف  بغرض التعرف على نقاط القوة والضعف، يف العمل خالل فرتة زمنية معينة لألهداف املطلوبة منهم

  .معارفهم ومهاراهتم وسلوكياهتم املهنية
  4وتتميز عملية تقييم األداء مبجموعة من اخلصائص، من أمهها ما يلي:

 هي عملية إدارية مستمرة؛ -
 لعمل اليت قدمها العامل وقدراته ومؤهالته وسلوكياته يف العمل، وحتديد مدىتسعى إىل حتليل خمرجات ا -

 الفعلي؛ ئهأداالتوافق بني األداء املعياري و 
 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. -

 أوجه القصور يف أداء العاملني والعمل علىهبدف التعرف على  من املهم وضع خطط لتقييم األداءو 
تقييم األداء  وال يهدف .لضمان توافر مستوى معني من األداء ملباشرة مهام الوظائف املوكلة إليهم ،حتسينها

 لى جهودهمعالوقوف على نقاط القوة يف أداء العاملني ملكافأهتم  الضعف فقط وإمنا أيضاعاجلة نقاط إىل م

                                                           
 .20، ص مرجع سبق ذكره. صالح الدين الكبيسي، رعد الكعيب، 1
جملة الكوت ة التدريسية، أعضاء اهليئ ،جلامعة املستنصريةدراسة استطالعية يف عدد من كليات ا، وآخرون، األساليب املعاصرة يف تقييم أداء العاملني رغد يوسف كريو.2 

 .427 ، ص5151، العراق، 48العدد  ،05، اجمللد للعلوم االقتصادية واالدارية
3. Peter Butali, David Njoroge, Effect of performance appraisal on organizational performance, International 

journal of science and research, Vol 7, Issue 9, 2018, p685. 
 .22، صمرجع سبق ذكرهحممد عشماوي،  .4

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%D8%AF.%20%D8%B1%D8%BA%D8%AF%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A3.%D9%85.%D8%AF.%20%D8%B1%D8%BA%D8%AF%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/190/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/190/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/190/issues
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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

كن كاملسري، زمالء العمل، التقييم الذايت، املرؤوسني املباشرين، وميتقييم العامل من قبل عدة أطراف   يتم
فاختيار القائم بعملية التقييم يكون على  1املقَيم. عاملأن يكون املقيم من خارج املؤسسة اليت يعمل فيها ال

 أساس قدرته على حتقيق األهداف املرجوة من هذه العملية.
  :، وهي كالتايلالعاملني ة رئيسية لتقييم أداءثالثة جماالت وظيفيوميكن التمييز بني 

 اختاذ العديد من يف العاملني م أداءييستخدم املسريون املعلومات املتعلقة بنتائج تقي: الوظيفة اإلدارية. أ
آت وحوافز الزيادة يف املرتبات أو منح مكافحتسني ظروف العمل، مثل،  املتعلقة بالعاملني القرارات اإلدارية

فويض السلطة، حتديد ت النقل، حتسني نظم االتصال، ،اجملتهدين واملتميزين، قرارات تتعلق بالرتقيات للعاملني
، تقييم مدى جناح سياسة االختيار اليت تعتمدها املؤسسة وحتديد احتياجات التوظيف ونوع املسؤوليات

ذين ميكن أن العاملني ال لوظيفة، التعرف علىمع افهم ومؤهالهتم ر العاملني الذين تتناسب قدراهتم ومعا
  يتدرجوا يف مناصب أعلى يف املستقبل.

الالزمة  علوماتملتزويد املسريين بايعترب تقييم األداء كوسيلة اتصال مهمة، من خالل  الوظيفة اإلعالمية:ب. 
للعاملني حول أدائهم  عكسيةكذلك تقدمي التغذية الو2.نيأداء العامليف حول نقاط الضعف ونقاط القوة 

 وتوجيههم لتحسني أوجه القصور فيه.
ثقافة التعلم اليت حتفز العاملني على  خلقو لعاملني يف املؤسسة اتتعلق بتطوير أداء  :لتطويريةا وظيفةالج. 

 ،فمن خالل تقييم األداء يتم احلصول على تغذية عكسية منتظمة خبصوص أداء العامل .حتسني أدائهم
ير الربامج على ذلك يتم صياغة الربامج التدريبية الالزمة أو تطو  اءً ، وبنفيهحتديد مواطن القصور ويساعد على 

هامهم بشكل للقيام مب املوجودة لتتالءم مع املتطلبات اجلديدة للمؤسسة وتتناسب مع احتياجات العاملني
 وحتسني معارفهم ومهاراهتم وسلوكياهتم. ، أفضل

إدراكه لعدالة فتقييم األداء تأثري كبري على تصور العامل للعدالة اليت تؤثر على مواقفه وسلوكياته،  ولعملية
وميكن  ،ؤسسةخلق بيئة عمل إجيابية يف املمما يساهم يف ذا التقييم، هلتقييم األداء هو عامل مهم يف قبوله 

الت دوران العمل، بينما اإلدراك السليب ومعد أن يؤدي إىل ارتفاع الرضا الوظيفي وتقليل التغيب عن العمل

                                                           
1. 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. 
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وعدم عدم الرضا ل كن أن تصبح عملية التقييم مصدراخيلق مشاكل ويؤثر يف النهاية على األداء التنظيمي، ومي
 .فيها حتيزعندما يعتقد العاملون أن الثقة 

تتضمن هذه املرحلة املقابلة بني املسؤول املباشر واملرؤوس ملراجعة نتائج التقييم، تسمى  مراجعة األداء: .4
ويتم االستماع لردود 1أدائه، حول العكسيةهذه املقابلة باجتماع املناقشة، يتلقى العامل من خالله التغذية 

ولنجاح هذه العملية  .األداء املتوقعأفعاله والتفسريات اليت يقدمها يف حالة وجود احنرافات بني األداء الفعلي و 
امل اخلاضع للتقييم، لتقليل التوتر بينه وبني الع عكسيةالبد من تدريب املقيِّم على أساليب تقدمي التغذية ال

واحلصول على رضا هذا األخري عن نظام إدارة األداء. ويتم يف هذه املرحلة مناقشة الطرفني للتغيريات اليت 
قها يداف احلالية حىت تكون قابلة للتحقيق أو حتديد األهداف املطلوب من العامل حتقجيب إحداثها يف األه

 ومناقشتها واالتفاق على خطة عمل. مستقبال

 ما يلي: حتسني األداء من خالل فعال على الاألداء  يساعد تقييم :تحسين األداء .5
 العمل؛ أ. زيادة الدافع واكتساب نظرة جديدة لدى العاملني واملشرفني حول

 ؛مي أداء أفضلدوتشجيعهم على تق مب. يساعد تلقي العاملني لردود فعل اإلجيابية على تعزيز سلوكياهت
مل املنجز ليت تتناسب مع كمية ونوعية العاج. توزيع املكافآت بصورة عادلة ومبصداقية: تساهم املكافآت 

 أهداف املؤسسة؛ يف االحتفاظ بالعاملني وحتفيزهم على بذل مزيد من اجلهد لتحقيق
لة ، فعلى الرغم من أن بعض األهداف قد حتتاج إىل تعديل حىت تصبح قابيةلتدريباد. حتديد االحتياجات 

اف عملية فمن أهد .الالزمة للوصول إليها الكفاءةللتحقيق، لكن يف حاالت أخرى قد ال ميتلك العاملون 
يد املهارات اء املطلوب، ومبجرد حتديد الفجوة، يتم حتدتقييم األداء حتديد الفجوات بني مهارات العاملني واألد

لى عاليت حيتاجوهنا لتطوير أدائهم. ومن الضروري أن يعرف العاملون أن الغرض من إدارة األداء هي املساعدة 
ات املؤسسة حتديد احتياج باإلضافة إىل ذلك يساعد تقييم األداء على ،ودعم اهتماماهتم املهنيةتطويرهم 

سني والتح والنجاح التقييم يكون فعال فقط عند استخدامه كأداة للنمو الكفاءات واألعمال، وبالتايلمن 
 . املستمر

 
 
 
 
 

                                                           
  .22. سامح عامر، إدارة األداء، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 والشكل املوايل يوضح أهم مراحل إدارة أداء العاملني
 : مراحل إدارة أداء العاملين(33)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثةالمصدر:                

 بالمؤسسات االستشفائية أداء العاملينالمطلب الرابع: 

تتكون املوارد البشرية باملؤسسات االستشفائية من عدة فئات، تتمثل يف اإلداريني واألطباء واملمرضني 
لذا على  ،واألعوان املهنيني والتقنيني، لكل فئة مهام تقوم هبا، لتصب يف األخري مجيعها يف خدمة املريض

 .اهوالعمل على حتسينه لتحقيق أهدافء العاملني لديها االهتمام بأدا املؤسسة االستشفائية
 بالمؤسسات االستشفائية أداء العاملينالفرع األول: تقييم 

دمة صحية ذات تقدمي خمن أجل  ،بالغ األمهية االستشفائية أمريعترب تقييم أداء العاملني باملؤسسات 
 . االعاملني هبعلى دراية مبستوى أداء  كونت، فالبد أن جودة

احملققة، مثل  فرديةالكلية وال ونتائج األداء املؤسسة االستشفائيةويعتمد تقييم األداء على فهم نوع نشاط 
حتسن احلالة الصحية للمريض، االستجابة الحتياجات طاليب اخلدمات، االستخدام  عدد املرضى املعاجلني،

ومع ذلك ال ميكن  ،طبيعة العالج، احلصول على رضا املرضى عموارد املتاحة، فرتة اإلقامة مقارنة مللالعقالين 
 املؤسسة االستشفائيةاألداء، خاصة عندما تكون مهمة  أن تكون نتائج اخلدمات الصحية وحدها كافية لتقييم

      1تذهب إىل ما هو أبعد من تقدمي هذه اخلدمات، من خالل أنشطة التدريس والبحث والتدريب ...
أداة ك للعاملني أن تقييم األداء يستخدم أساسااملؤسسات االستشفائية يوضح املسريون يف  البد أنو 

واملرؤوسني  ، حىت ال يكون هناك صراعات بني الرؤساءوالوصول به إىل مستويات أعلى لتحسني أدائهم
                                                           

1. 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. 

تحديد األهداف

إنجاز األداء

مراجعة األداءتقييم األداء

تحسين األداء
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 ميكنهم أداء ال بسبب عمليات التقييم، وجيب أن يأخذ القائم بعملية التقييم يف االعتبار أن معظم العاملني
تضمنها بعض نقاط الضعف، واليت جيب أن ييهم املهمة بنفس املعيار يف مجيع جوانب العمل، وقد يكون لد

كل عامل،   م. وال ينبغي اخللط بني أداء املؤسسة االستشفائية ككل وأداءتقرير التقييم الذي يقوم بإعداده املقيِّ 
   1ككل.املؤسسة االستشفائية  ييم أداء فبعد التقييم الفردي لكل هدف ومهارة يتم تق

من خالل  باملؤسسة االستشفائية وبالتايل فالغرض من تقييم األداء هو حتسني جودة اخلدمة الصحية
حتفيزهم و  اجتاه عملهم ومعرفتهم بالنقائص املوجودة يف أدائهمأكثر وعيا حتسني أداء العاملني، مبا جيعلهم 

وميكن أن تكون هذه املكافأة يف شكل ترقية، زيادة يف الراتب ...، هذا مبكافأهتم مقابل أدائهم اجليد، 
 .املؤسسة االستشفائيةحتسني فعالية أداء و  همتعزيز أدائالتحفيز ميكن أن يساعد على 

  لتقييم أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية ميكن اتباع اخلطوات اآلتية:
ية تعترب عملية حتديد املعايري مهمة للغاية كوهنا تعترب كمرجعتحديد معايير تقييم أداء العاملين:  .1

ن هذه املعايري جيب أن تكو و ملقارنة األداء الفعلي للعاملني هبا، فبدوهنا ال ميكن احلكم على العمل املنجز، 
تساعد العاملني على معرفة ما هو مطلوب منهم خبصوص حتقيق األهداف املرجوة  كما أهنا 2واضحة وواقعية.

   3إىل اجلوانب اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لتحسني األداء. سريينمن عملهم وتوجيه امل
كلفني مستوى األداء املطلوب حتقيقه من قبل العاملني يف مهامهم املالعاملني أداء تقييم ويقصد مبعايري 

لعاملني أهداف جيب على اهم وفق املطلوب أم ال، فهي ؤ هبا، حيث على أساسها يتم احلكم فيما إذا كان أدا
 4إجنازها خالل فرتة زمنية حمددة، كما توضح هذه املعايري للمقِيم ما الذي سوف يقيمه يف أداء العامل.

علي يف حتسني أداء العاملني، ألهنا تساعد على حتديد الفجوة بني األداء الف امهم اوتلعب معايري التقييم دور 
 جراءات التصحيحية الالزمة ملعاجلة النقائص املوجودة. واألداء املطلوب، مبا يسمح باختاذ اال

  5ويشرتط أن تتوافر يف هذه املعايري اخلصائص اآلتية:
تطلبها أداء بصدق عن تلك اخلصائص اليت ي املعيارجيب أن تعرب مجيع العوامل املدرجة يف املعيار: صدق أ. 

 ومها: املقياس غري صادق،ا موهناك حالتان يكون فيه .نقصانالعمل بدون زيادة أو 
 عيار؛وتعرف هذه احلالة بقصور امل ،ساسية يف األداءأعلى عوامل  عيارعدم احتواء امل حالة -
 .عيارعرف بتلوث املت، و عاملرادة الإاحتوائه على مؤثرات خارجة عن  حالة -

                                                           
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. 
 .524، ص مرجع سبق ذكرهعرابة احلاج بن حممود،  .3
 .85، صمرجع سبق ذكرهعادل حممد عبد اهلل، حممد مشعل سلطان، . 4
 .84-85، صمرجع سبق ذكرهعادل حممد عبد اهلل، حممد مشعل سلطان، . 5
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 يقصد بالثبات االستقرار والتوافق يف النتائج اليت يتم احلصول عليها عند تقييم األداء يف :عيارثبات امل ب. 
اىل آخر  ، أي أن النتائج تكون متقاربة من وقتأو بطرق خمتلفة شخاص خمتلفنيأأوقات خمتلفة أو من قبل 

 .ثابتا هؤ يكون أدا من خالل املقياس ثابتة عندما عاملالأداء ومن شخص إىل آخر، وبالتايل تكون نتائج 
هما كانت م عاملنيأداء ال مستويات الفروق بنيمتييز على ملعيار ا إمكانيةمدى  بهيقصد : التمييز ج. 

لغرض  هو متييز اجلهود، وذلكؤسسة االستشفائية ن اهلدف األساسي من تقييم األداء يف املألبسيطة، 
االحتياجات  ، حتديدنيعاملتوزيع الرواتب واألجور، ترقية ال ،منها جماالتيف عدة  عنهاستخدام النتائج املرتتبة 

 .التدريبية
ل من أجل التمكن من احلصو  ،لتقييم أداء العاملني حاضاو  عيارامل جيب أن يكون :عيارسهولة استخدام املد. 

مل أو يف الع من قبل الرؤساءبسهولة وبأقل جهد ووقت استخدامه  على أحكام متقاربة بني املقيمني، وميكن
يِّم أداؤه أو العامل اخلاضع للتقييم، حىت ميكنه معرفة املعايري اليت على أساسها قـ   املسؤولني عن عملية التقييم

 .حىت يتسىن له تقييم أدائه ذاتيا أو
قصد به املدى الذي تستطيع من خالله عملية تقييم األداء استنباط أو متييز األداء ي :االسرتاتيجيالتوافق  ه.

 .ة االستشفائيةؤسسالوظيفي الذي يتسم بالتوافق واالنسجام مع اسرتاتيجيات وغايات وأهداف وثقافة امل
  1باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون معايري األداء:

 أ. عملية ومقبولة من العاملني الذين سوف تطبق عليهم؛
يف العاملني،  مل أو أساليبه أوإذا حدثت أي تغيريات يف ظروف الع ا، مبا يسمح بتغيريهتكونب. جيب أن 

 حسب االحتياجات يف عملية تقييم األداء. اواستخدامه
 وبصفة عامة تركز معايري تقييم أداء العاملني على جانبني أساسني مها:

يعرب عن املهام اليت اجنزها العامل باملؤسسة االستشفائية، واليت ميكن قياسها من حيث  اجلانب الكمي: -
دد ع ومدة إجناز املهمة وكمية املخرجات مقارنة باألهداف املطلوب منه حتقيقها، مثل التكلفة وتوقيت

العمليات اجلراحية اليت مت اجنازها، عدد الفحوصات الطبية اليت قام هبا الطبيب خالل فرتة زمنية معينة، الوقت 
 املستغرق يف فحص املرضى. 

 واخلصائص الشخصية للعامل يف مكان العمل اجلانب النوعي: يتعلق بكل ما خيص اجلانب السلوكي -
، كطريقة التعامل مع الزمالء أو مع املرضى، االحتفاظ بالسر املهين خاصة اليت ينجزها واألعمال غري امللموسة

 ما يتعلق باملرضى، املبادرة، املهارات يف أداء العمل. 
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يث األمر بالنسبة لألداء الكمي، ح إن تقييم اجلانب النوعي ألداء العامل ليس باألمر السهل مثل ما هو
عوبة العملية كون ويعود سبب ص ،يتطلب من املقيم متابعة األداء النوعي للعامل باستمرار ليتمكن من تقييمه

مد بشكل  ألنه يعت ،هذا النوع من األداء غري ملموس، لذلك ميكن أن يصاحب تقييمه احتمالية وجود حتيز
  م.كبري على احلكم الشخصي للمقيِّ 

سسة االستشفائية مني باملعايري اليت تعتمدها املؤ اإلدارة مسؤولة عن تبليغ املقيِّ  األداء:تقييم معايير إبالغ  .2
لتقييم األداء وكذلك إعالم مجيع العاملني هبا، وشرحها هلم بوضوح، مما يساعدهم على فهم ما هو متوقع 

على  مما حيفزهم ،التقييم الذايت املعايري يساعدهم يف عمليةأن اطالع العاملني على هذه إىل  باإلضافة1منهم.
 .وتقدمي أداء أفضل املشاركة بشكل أكرب يف عملهم

كل   األداء الفعلي للعامل خالل يقاس ، حيثتتم هذه العملية بشكل مستمرقياس األداء الفعلي:  .3
نبغي أن يكون املقيم وال يوللحصول على نتائج فعالة البد من اختيار دقيق لتقنية القياس،  .زمنية حمددة فرتة

  2يف أحكامه. متحيزا
املرجعية عايري بامل الذي قدمه العاملقارنة األداء مب يقوم املقيِّمالمعياري: باألداء مقارنة األداء الفعلي  .4

  .لفجوة واالختالالت املوجود يف األداءنقاط القوة وابتحديد له تقييم األداء، مما يسمح يف املعتمدة 
بالغ إبعد حتديد الفجوة بني األداء الفعلي واألداء املتوقع، البد من مناقشة النتائج مع العاملين:  .5

يتقبلها ريقة إجيابية حىت بطله والبد من توصيلها  تها معه،مناقشو نتيجة تقييم األداء بالعامل املعين بالتقييم 
األهداف  ومناقشة ما مت إجنازه من قيم على ميعاد حمدد لالجتماع معاحيث يتفق العامل وامل بطريقة بناءة.

  3املسطرة خالل فرتة زمنية معينة، باإلضافة إىل حتديد األهداف املطلوب من العامل حتقيقها يف املرحلة القادمة.
خذها ومن بني القرارات اليت تت من عملية تقييم األداء،يتم اختاذ القرار حسب اهلدف  اتخاذ القرار: .6

 لرتقية، توظيفا األجور،زيادة  ،تقدمي مكافآت ،تصميم برامج تدريب لتحسني األداء: املؤسسة االستشفائية
تج ويف بعض احلاالت إذا ثبت تعتمد العامل التقصري يف أداء عمله، ون ،...الكفاءات اليت ال تتوفر عليها

 .الختاذ إجراءات تأديبية اجتاههر سلبية تلجأ املؤسسة عن ذلك آثا
 بالمؤسسات االستشفائية تقييم أداء العاملين أهدافالفرع الثاني: 

ن تقييم أداء العاملني إىل حتقيق جمموعة من املزايا، ممن خالل عملية املؤسسات االستشفائية سعى ت
 بينها ما يلي:

ية لاالستشفائية من خالل عم ةاملؤسس دفهت تقييم األداء بالنسبة للمؤسسة االستشفائية: أهداف .1
 يلي: تقييم إىل حتقيق عدة فوائد، من بينها ماال

                                                           
1. Rimjhim Jha et al, op.cit, p989. 
2 . Ibid. 

 .85، صمرجع سبق ذكره. حممد عبده حافظ، 3
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أ. التعرف على الفروق بني العاملني فيما يتعلق بكفاءة أدائهم، وحتديد مدى مسامهتهم يف حتقيق األهداف 
 لمؤسسة االستشفائية؛ لالعامة 

يعترب التقييم املوضوعي ألداء العاملني كأساس يعتمد عليه لتوزيع عادل لألجور واملكافآت، لتحفيز  ب.
 العاملني على تقدمي أداء أفضل؛

 . زيادة املنافسة بني العاملني وتشجيعهم على بذل جمهود أكرب؛ج
 . تشجيع املنافسة بني األقسام لتحسني جودة خدماهتا الصحية؛د
 كفاءة وفعالية اخلدمات اليت تقدمها خمتلف األقسام؛  . إمكانية قياسه
. ختطيط املسار املهين للعاملني، من خالل اختيار العاملني ذوي الكفاءة الذين يستحقون الرتقية وميكنهم و

 تقلد مناصب أعلى يف املستقبل؛
سمح بإعطاء التقييم ي، من أجل حتسني أدائهم يف العمل، كون للعاملني التدريبية حتياجاتاال. حتديد ز

فكرة واضحة عن نواحي القصور يف أداء العامل، وتوفري املعلومات الالزمة لتصميم الربامج التدريبية وطرق 
 تنفيذها وتقييمها؛

 . حتسني مستوى األداء الكلي للمؤسسة االستشفائية؛ح
معهم، مما يساعد  التصال. حتسني قدرة املشرفني على مراقبة وتوجيه مرؤوسيهم ومساعدهتم على حتسني اط

 على تقوية العالقات وزيادة التعاون بينهم لتلبية احتياجات طاليب اخلدمات الصحية وحتقيق رضاهم.
يساعد تقييم أداء العاملني الرؤساء على حتقيق جمموعة من تقييم األداء بالنسبة للرؤساء:  أهداف .2

 ، من بينها ما يلي: األهداف
رارات املناسبة واختاذ الق ،يعتمد عليها الرؤساء للرقابة واإلشراف املالئم على مرؤوسيهميعترب كأداة مهمة  -

 لتحقيق األهداف املرجوة يف العمل؛
 خمتلف والتواصل املستمر معهم يف العكسية حتسني العالقة مع مرؤوسيهم، من خالل تزويدهم بالتغذية -

عف لدى مرؤوسيهم، واالعرتاف جبهودهم يف العمل مراحل أداء العمل املطلوب منهم، وحتسني نقاط الض
 ومكافأهتم مقابل ذلك.

  1منها: أهداف،حيقق تقييم األداء للعاملني عدة تقييم األداء بالنسبة للعاملين: أهداف  .3
 حول مستوى أدائهم، حىت ميكنهم التعرف على نقاط قوهتم عكسيةباستمرار لتغذية  حيتاج العاملون -

 ونواحي القصور لديهم فيما قاموا بإجنازه من عمل؛
 حتسني أداء العاملني يف العمل؛ -

                                                           
 .25حممد عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص .1
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عندما يدرك العاملون أن نتائج تقييم األداء سيرتتب عنها قرارات ختص مستقبلهم املهين فإهنم سوف  -
 أحسن وجه، من أجل احلصول على مكاسب مهنية؛ يبذلون جهد أكرب ألداء عملهم على 

رفع الروح املعنوية وزيادة الدافعية لدى العاملني إلجناز عملهم بكفاءة وفعالية، من خالل تقييم أدائهم  -
 بشكل موضوعي وتقديرهم وحتفيزهم ومكافأهتم على اجلهد املبذول.

 والشكل التايل يوضح أهداف تقييم أداء األسالك الطبية:
 (: أهداف تقييم أداء العاملين04كل رقم )الش

  

  

  

  

  

  

      
      
  

         
         
         
         

   
 
 
 
 
 

والتوريدات،  الشركة العربية املتحدة للتسويقالطبعة األوىل، حممد عشماوي، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية،  المصدر:
 )بتصرف(. ،17، ص 2174مصر، 

 ختطيط املستوى الوظيفي

 ختطيط املوارد البشرية

 أساس عادل للرتقية

 تعريف العامل مبستوى أدائه

 حتسني مستوى اآلداء

 مقارنة اآلداء الفعلي باآلداء املعياري

 تقييم نتائج األعمال

 أساس عادل للمكافآت واحلوافز

 نضام إتصال فعال

 حتديد اإلحتياجات التدريبية

 التغذية العكسية

 أهداف تقييم آداء العاملني

 اختاذ اإلجراءات التأديبية
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املؤرخ يف  13-10يف اجلزائر ختضع املؤسسات االستشفائية العمومية يف عملية تقييم أداء العاملني لألمر 
هذا  من 91املادة  أحكام فبموجب املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،، 2110جويلية  75

 ملهنية وفقاإىل تقدير مؤهالته ا يهدف ،خيضع كل موظـف أثناء مسـاره املهين إىل تقييم مستمـر ودورياألمر 
 .تتناسب مع طبيعة عمله ملناهج مالئمة

 :إىل من هذا األمر 98حسب املادة  ويهدف تقييم املوظف
 ؛الرتقية يف الدرجات -
 ؛الرتقية يف الرتبة -
 ؛منح امتيازات مرتبطة باملردودية وحتسني األداء -
 .منح األومسة التشريفية واملكافآت -

  1:ما يلي ويرتكز تقييم املوظف على معايري موضـوعيـة هتدف على وجه اخلصوص إىل تقدير
 ؛والواجبات املنصوص عليها يف القوانني األساسيةاحرتام الواجبات العامة  -
 ؛الكفاءة املهنية -
 ؛الفعالية واملردودية -
 .كيفية أداء اخلدمة-

صوصيات خل املوظفني على معايري أخرى، نظرا وميكن أن تنص القوانني األساسية اخلاصة بكل فئة من
 .بعض األسالك

اللجـان اإلدارية املتساوية األعضاء وموافقة اهليكل حتدد املؤسسات واإلدارات العمومية بعد استشارة و 
وتعود سلطة التقييم  .املركزي للوظيفة العمومية مناهج التقييم اليت تتالءم مع طبيعة نشاطات املصاحل املعنية

غ نقطة التقييم ليم منقط مرفق مبالحظة عامة، وتبوينتج عن هذه العملية تقي ،والتقدير للسلطة السلمية املؤهلة
ة اليت إىل اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختص الذي ميكنه أن يقدم بشأهنا تظلما ،إىل املوظف املعين

  2ميكنها اقرتاح مراجعتها، وحتفـظ استمـارة التقيـيم يف ملـف املوظـف.
لسنة، ا وتتم عملية تقييم أداء العاملني يف بعض املؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية مرتني يف

والبعض اآلخر يقوم بتقييم األداء مرة كل ثالثة شهور، أي أربع مرات يف السنة. ويفضل اختيار فرتة زمنية 
ما  والوقت، وغالبا ن اجلهد والتكلفةمناسبة للتقييم، حبيث تضمن فعالية العملية وتقلل يف نفس الوقت م

  3طبيعة نظام التقييم املعتمد.و  اونوعية وظائفه املؤسسة االستشفائيةيتوقف ذلك على حجم 

                                                           
 .5112جويلية  02املؤرخة يف  22 ج.ر.ع ،األساسي العام للوظيفة العموميةالقانون املتضمن ، 5112جويلية  02املؤرخ يف  14-12من ا األمر  22املادة  .1

 .نفس املرجعمن  015-011املواد  . 2
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 ملؤسسات االستشفائيةاومن بني األسالك اليت يعترب تقييمها أمر بالغ األمهية كوهنا من املوارد الرئيسية لعمل 
 األسالك الطبية وشبه الطبية.هي 

 المبحث الثاني: أداء األسالك الطبية

قدمه املوارد البشرية وعوامل النجاح الرئيسية للمؤسسات االستشفائية، ملا ت تعترب األسالك الطبية من أهم
 ملواردامن خدمات وقائية وتشخيص وفحص وعالج لطاليب اخلدمة الصحية، لذا البد من االهتمام هبذه 

أمهها تقييم األداء الذي يسمح بتحديد أوجه  ،والعمل على حتسني أدائها، وذلك من خالل عدة أنشطة
ور فيما يقدمه األطباء من خدمات صحية وتعزيز نقاط القوة لديهم. وتتم عملية التقييم من قبل خمتلف القص

األطراف اليت هلا عالقة باملهام اليت يؤديها األطباء، وذلك باتباع جمموعة من املراحل واعتماد طرق تقييم 
 تتالءم مع األهداف املرجوة من العملية. 

 الك الطبيةالمطلب األول: تصنيف األس

م املؤسسة االستشفائية على اختالف درجاهتم ممن هلبتشمل األسالك الطبية كافة األطباء العاملني 
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: 

 العمومية  الصحة ن فيون العامون الطبيوممارسالفرع األول: ال

األطباء احلاصلون على درجة دكتوراه يف الطب أو جراحة األسنان، الذين أهنوا فرتة تكوين  يقصد هبم
 مدهتا سبعة سنوات بالنسبة لألطباء العامون وستة سنوات جلراحي األسنان.

محاية األمومة  التشخيص والعالج، العمومية بضمان مهامالصحة يــــقــــوم األطــــبــــاء الــــعــــامــــون يف و 
املراقبة الطبية  ،الوسط العمايليف  احلماية الصحيةواجلامعي،  الوسط املدرسييف  الصحية احلمايةوالطفولة، 

ستخدمي معند احلدود، الوقاية العامة، الرتبية الصحية، إعادة التأهيل، التحاليل البيولوجية، املسامهة يف تكوين 
بضـــمــــان تــــطــــويـــر الــــبــــرامج  كما يكلف األطــــبـــــاء الــــعــــامــــون الرئيسيون يف الصحة العمومية  .الصحة

 1الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــصــــحـــة العمومية وضمان اخلربة الطبية.
ترميم الوقاية،  التشخيص والعالج، ة بضمان مهامجـراحو األسـنـان العامون يف الصحة العمومي ويكلف

ويسامهون يف تكوين مستخدمي  ، الرتبية الصحية للفم واألسنان، اخلربات املتعلقة بالفم واألسنان،األسنان
  2الصحة وتطوير الربامج الوطنية جلراحة األسنان ومتابعتها وتقييمها.

                                                           

املتضمن الـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني ، 2009نـوفـمـبـر  52يف  خاملــؤر  424-12تــنــفــيــذي رقم الــرســوم من امل 54و 55. املادتني 1 
 .5112 نوفمرب  29املؤرخة يف  81الطبيني العامني يف الــصــحـة العمومية، ج.ر.ع 

 .نفس املرجعمن  20و 21. املادتني 2 
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ــو األســـنـــان الــــعـــامـــون باملؤسسات العمومية عن طـريـق املسـابـقـة عـلى يوظـف األطـــبـــاء الـــعـــامــــون وجـــراحـ
املـــتــرشــحني احلــائـــزين على شـــهــادة دكـــتـــور يف  أسـاس الـشـهـادة يف حــدود املــنـــاصب املالية املتوفرة، من بـني

  الـــطب أو جـــراحة األســنـــان.
 : األطباء المقيمون الفرع الثاني

هم األطباء الذين التحقوا بدورة الــدراسـات الـطــبـيـة املتـــخـــصـــصــة، ويعملون بأحد األقسام التخصصية 
أن  كلية الطبمن طرف   ةاملسطر  يف إطـــار بــرامج تـــكــــويـــنـــهميهم عــلـ يــتـــعــنيو . مبؤسسة استشفائية عمومية

رئـيس املصلـحة يف أعمال العالج الطبيب وحتت مسـؤولية  يــــشـــاركـــوا حتت إشــــراف ســـلك األســـاتـــذة
املشاركة يف  باإلضافة إىلاليت يعملون هبا،  وضمان املناوبة االستعجالية ومناوبة املصلحة والتشخيص والوقاية

 ـيـقــيـة أو املوجـهــة لـطــلـبـة العلوم الطبية وتكوين مستخدمي السلكالبحث العلمي وتــدريس األعــمـال الـتــطـبـ
 1شبه الطيب.

 الفرع الثالث: الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية

 يقصد هبم األطباء الذين أهنوا دورة الدراسات الطبية املتخصصة وجنحوا يف املسابقة النهائية هلذه الدورة.
العاملون باملؤسسات الـصـحـية العمومية حسب ختصصهم مبهام: الـتشخـيص  املتخصصون املمارسونويــــــقــــــوم 

ــبــيــة، ـوالعالج واملراقـبة، البـحث يف جمال الـــعالج، الــوقـــايــة، إعـــادة الــتـــأهــيـل، الـــبــحث املخربي، اخلــبــرات الــط
مــشـاريـع م لــلــقـيــام مبهام تـســيـيــر مـشــاريع املـصــلـحـة و املسامهة يف تكوين مستخدمي الصحة، وميكن اســتــدعـاؤه

  2املـؤسـســة وبـرامج الصحة وتقييمها وتأطريها.
 الجامعيين  االستشفائيين نواألساتذة الباحثالفرع الرابع: 

املتضمن الـــــقــــــانـــــون ، 2118ماي  13املؤرخ يف  729-18التـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم املرسوم من  12املادة حسب 
ن و ستـشفـائين االو يوظف األساتـذة البـاحثـ ،األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحث االستشفائي اجلامعي

يف  ــويـنــاالــتـي تــضــمن تــك ـينن لدى املؤسـسات العمومية ذات الـــطــابع الـــعــلــمـي والــثــقـــايف واملــهــو اجلامعي
 الــعــلـوم الــطــبـيــة ويف املـؤســسـات والــهــيـاكل االستشفائية اجلامعية.

يـــكـــلفون على مستوى كلية العلوم الطبية بالتدريس، املشاركة يف األعمال البيداغوجية، املــســاهــمـة فـي 
بضـمـان العالج ذو املستوى العايل  ويكلفون يف جمال الصحة .ـلـوم الطبيةرفع مــسـتــوى املعــارف يف الــعـ

وخـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصهم يف املؤسسات االستشفائية اجلامعية وتـــــنـــــفـــــيـــــذ بـــــرامـج 
  الـــــنـــــشـــــاطــــات الصحية.

                                                           
املـــــؤرخة يف  47 ج.ر.ع ،املتضمن الـقانون األساسي للمقيم يف العلوم الطبية ،2011جويلية  14املؤرّخ يف  542-00من املرسوم التنفيذي رقم  12و 12املادتني   .1

 .2011جويلية  12
لسلك املمارسني الطبيني  املتضمن الـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص باملوظفني املـنــــتــمني ،2009نـوفـمـبـر  52املــؤرخ يف  422-12رقم من املرسوم التنفيذي  02. املادة 2 

 .5112نوفمرب   29املؤرخة يف  81املتخصصني يف الصحة العمومية، ج.ر. ع 



 تشفائيةاالس بالمؤسسات الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لث ـــــــــــــــــالفصل الثا

711 
 

  1فئات، وهي كاآليت: ةن إىل ثالثو اجلامعي نو االستشفائي نو ثيقسم األســاتــذة الــبــاحــ
يـــوظفون عن طريق املـسابقـة على أساس  ن:والجامعين ون االستشفائيواألساتذة المساعد .1

االخـتبارات من بـني احلائـزين على شـهادة الـدراسات الـطبـية املتخـصصة أو شهادة معرتف مبعادلتها، ويتعني 
 ملدة ثالث سنوات على األقل.  عليهم ممارسة مهامهم يف مـنصب تعـيينهم

  ن:والجامعين ون االستشفائيواألساتذة المحاضر. 2 
 يضم هذا الســــــــلـك رتبتني، مها:

": يرقى إىل هذا السلك األســاتـذة املــسـاعـدون  ب"ن قـسم و ن اجلــامــعيو ن االســتــشـفــائيو أ. األساتذة املــحــاضـر 
 االســتـشـفــائـيـون اجلــامـعــيـون.

ب يف مـنـص مممارسة وظـيـفـته يهميتـعني عـل":  أ"ن قـسم و ن اجلــامــعيو ن االســتــشـفــائيو ب. األساتذة املــحــاضـر 
ــــيـــر األســــاتـــذة بتـــأط ون باإلضافة إىل املهام السابقة الذكريكلفو  ،ملدة ثالث سنوات على األقل متـعـيـينه

  يف حتضري دروسهم. اجلامعيني املســــاعـــدين االســــتـــشـــفــــائـــيــني
 يـكــلـف األســـتـاذ االســتــشـفــائي اجلــامـعي بالتكفل بنشـاطات: نون الجامعيواألساتذة االستشفائي .3

التصور واخلبـرة البيداغوجية يف مــجـــال إعــداد بــرامج الـــتــدريس ووضع تـــكــوين جــديــد وتقييم الربامج 
 واملسارات.

 الطبية : تقييم أداء األسالك ثانيالمطلب ال

ام املسندة له الفئة اليت ينتمي إليها وطبيعة امله تتناسب معألداء لخيضع كل طبيب إىل عملية تقييم 
 حتقيق جمموعة من األهداف. وذلك من أجلوظروف العمل اليت يتواجد فيها،  هباوالوحدة اليت يعمل 

 الفرع األول: تعريف تقييم أداء األسالك الطبية

ا، على أنه قياس أداء األطباء بناًء على معايري حمددة مسبق األسالك الطبيةنظر إىل تقييم أداء عادة ما ي
وتعترب املعلومات اليت يتم احلصول عليها من خالل عملية التقييم كأساس لتعيني واختيار األطباء اجلدد، 

م بشكل هم من خالل مكافأهتوتدريب وتطوير األطباء احلاليني، وحتفيز ذوي األداء اجليد واحملافظة علي
   2مناسب وصحيح.

لوكه على أنه العملية اليت تسمح للمؤسسات بقياس إجنازات الطبيب وس األسالك الطبيةويعرف تقييم أداء 
     3معينة.زمنية خالل فرتة 

                                                           
ــتـــــاذ  ،5117ماي  14املؤرخ يف  052-17رقم نفيذي التاملرسوم من  21-41املواد . 1 الــــــبـــــاحث االستشفائي املتضمن الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـ

 .5117ماي  12املؤرخة يف  54 ج.ر.ع ،اجلامعي
2. Rakesh Kumar et al, op.cit, p143. 
3. Ibid. 
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صحية  على ضمان تقدمي خدمات ويتم تقييم أداء الطبيب ألنه مسؤول أمام زمالئه واملرضى واجملتمع
والبد أن تصمم أنظمة تقييم األداء مبوضوعية، مث حتدد ات. وحتسني جودة هذه اخلدم للمعايري احملددة وفقا

واليت تعترب ضرورية للمؤسسة االستشفائية لتحقيق  اإلجراءات اليت جيب اختاذها من أجل حتسني أداء األطباء،
وإذا كان نظام تقييم األداء غري فعال وغري عادل قد يؤدي إىل مغادرة  .أهدافها وأهدافهم يف نفس الوقت

تزيد من امكانية االحتفاظ  تدرك املؤسسات االستشفائية أن أنظمة التقييم املتطورة الكفاءة، لذااألطباء ذوي 
 على حتسني األداء.  جياباإوكلما كان التقييم يف الوقت املناسب زاد احتمال تأثريه  .باألطباء وحتفيزهم وترقيتهم

  1:ما يلي يف حتديد مستوى أداء األطباءاليت ميكن اعتمادها املقاييس  ومن بني ا
عدد العمليات اجلراحية خالل السنة

عدد األطباء اجلراحني خالل نفس السنة
= طبيب ⁄عملية  

عدد املرضى املراجعني
عدد األطباء

= طبيب ⁄مريض  

عدد األطباء املقيمني
عدد األطباء الكلي

= إمجايل األطباء ⁄طبيب مقيم  

 2على:بناًء يتم تقييم أداء األطباء باملؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية و 
 النتائج املرتبطة بـتحقيق األهـــداف؛ -
 روح املبـــادرة؛ -
 األنشطة واألحباث العلمية؛ -
  .امللف اإلداري يف جانبه التأدييب -

  سالك الطبية األداء أالفرع الثاني: أهداف تقييم 

ة أهداف، من إىل حتقيق عدأداء األسالك الطبية تقييم تسعى املؤسسات االستشفائية من خالل عملية 
 بينها ما يلي:

أن تكون  وجيب .واالعرتاف مبجهوداهتم جيدا أداؤهماستخدام نتائج التقييم ملكافأة األطباء إذا كان  .7
حتسني الروح و  أكثر من أجل حتفيزهم املكافأة يف مستوى تطلعات األطباء وتتناسب مع اجلهد املبذول،

 املعنوية لديهم وتشجيعهم على تقدمي أداء أفضل؛

                                                           

 . 52، ص5105. مريزق حممد عدمان، مداخل يف اإلدارة الصحية، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1 
 .، مرجع سبق ذكره424-12ــرســوم تــنــفــيــذّي رقم من امل 02. املادة 2 



 تشفائيةاالس بالمؤسسات الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لث ـــــــــــــــــالفصل الثا

714 
 

من مهال متعمد إري و يف حالة وجود تقصاختاذ اإلجراءات التأديبية اجتاه الطبيب استخدام نتائج التقييم يف  .2
 ؛املوكلة له يف أداء املهامطرفه 

ديد االحتياجات حت، واليت يف ظلها يتم حتديد أوجه القصور يف أداء األطباء من خالل مراجعة تقييم األداء .3
رفهم ومهاراهتم وتطوير معا، وإعداد برامج تدريب لسد الفجوة بني األداء الفعلي واألداء املتوقع التدريبية،

 بكفاءة بشكل أفضل وتنفيذ مهامهم مالتحكم يف املهام املسندة هل هم، حىت ميكنوقدراهتم وسلوكياهتم
من التقييم  اهلدفف .صحية ذات جودة اتمما يساهم يف تقدمي خدماجلديدة، لعمل اتطلبات ملتكيف مع وا

تقييم األداء يعترب  االنتقاد بل حتسني وتطوير أداء الطبيب، سواء يف اجلانب التقين أو السلوكي، وبالتايلليس 
 أداة أساسية لإلدارة الفعالة لألطباء؛

سسة اليت تتوفر عليها املؤ  من األطباء يساعد تقييم األداء على اكتشاف الكفاءات غري املعروفة .4
 ؛االستشفائية

 ارهم الوظيفي؛بتسيري مسالوقوف على إمكانات وقدرات ومهارات األطباء واختاذ القرارات املناسبة املتعلقة  .5
، أثناء أدائهم ملهامهم اليت تواجههموالعراقيل وحتديد املشاكل  ،األطباء حول مستوى أدائهم إعالم .0

 لالفالغرض من التقييم ليس معرفة فقط ما إذا كان هناك خ .والبحث عن سبل معاجلتها يف الوقت املناسب
وتوفري اإلمكانيات الالزمة هلم إلجناز 1،مساعدهتم على حتسني أدائهم حنو التميز يف أداء األطباء ولكن أيضا

 مهامهم بشكل أفضل؛
قيق أهدافها على حت املؤسسة االستشفائيةسوف يساعد األسالك الطبية  وجود نظام فعال لتقييم أداء. 1

   2ة.وبالتايل حتسني رضا املرضى، مبا مينحها قدرة تنافسي ،وحتسني جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها
يف قطاع الصحة تعد كفاءة األطباء ضرورية ولكنها ليست كافية لضمان األداء املطلوب منهم، وللحصول 

، حيث غاالهتمواالصغاء النش تلبية احتياجات األطباء االستشفائيةعلى أداء فعال يتعني على املؤسسات 
ى، عدد املرض معمن األطباء مبا يتناسب  توظيف عدد كاف خدمات صحية ذات جودةيتطلب تقدمي 

 باإلضافة إىل تقدمي التحفيزات املناسبة وتوفري الظروف املادية والتنظيمية واملعنوية املالئمة. 
 المطلب الثالث: مجاالت تقييم أداء األسالك الطبية 

األخذ يف  جماالت تتعلق باملهام اليت يؤدوهنا، مععدة اجلوانب النوعية والكمية ل األطباء يشمل تقييم أداء
  3مسؤوليات كل طبيب إكلينيكيا وسلوكيا يف حتقيق أهداف املمارسة تكون حسب اختصاصه.االعتبار أن 

 صمماجيب أن يكون حمتوى التقييم فرديا أو مفرغم وجود بعض جوانب األداء املشرتكة بني األطباء فإنه 

                                                           
1. Rakesh Kumar et al, op.cit, p144. 
2. 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. 
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 دائهمأ عين، على سبيل املثال، حيتاج األطباء املختصون يف أمراض السرطان إىل تقييمملمارسة الطبيب امل وفقا 
طباء وحىت يف إطار نفس التخصص قد خيتلف أ ،عن جراحي اجلهاز اهلضمي بناًء على حمتوى خمتلف جدا

 .ائية ألخرىمن مؤسسة استشف أورام األطفال يف أعباء العمل السريرية وبيئات العمل اليت يتواجدون فيها
ارسون نفس مي ملذلك قد يتطلب كل منهم تقييم األداء يف حمتوى وسياق فردي للغاية، على الرغم من أهن

ألطباء درات اكما جتدر اإلشارة إىل أن عملية تقييم األداء ال جيب أن تأخذ فقط يف االعتبار ق 1.العمل
 . ليهمع عملون فيها وتأثري القضايا الشخصية واملهنيةمسامهة األنظمة اليت ي الفردية، ولكن أيضا

 :التاليةاالت اجملشمل تقييم أداء األطباء ي وعموما
 يمن أهم الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الطبيب أثناء أدائه لعمله ه: االلتزام بأخالقيات المهنة -

االلتزام 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.

صول على للح سواء شفهية أو مكتوبة إىل مهارات اتصال خمتلفة حيتاج الطبيب االتصال:مهارات  -
 أو مع املشرفني حول طريقة العمل على مستوى املمارسة العمل التشاور مع زمالء وأمعلومات من املرضى 

 التواصل على املستويات اجملتمعية األوسع. وأ
م الطبية والعلوم شبه طلبة العلو  وتعليم تدريبركة يف أنشطة تتمثل يف املشااألنشطة العلمية والبحثية: -

 .يف جمال الطب البحث العلمييف  الطبية واملسامهة
إرادته  اليت يقدم من خالهلا الطبيب إضافة يف جمال عمله مبحضتتمثل يف األنشطة والسلوكيات  :المبادرة -

يتم تقييم أداء و مثل، املشاركة يف التوعية اجملتمعية للوقاية من األمراض واألوبئة. دون أن يطلب منه ذلك 
ة من مقاييس التصنيف املرتكزة على السلوك، واليت تصف مستويات خمتلفعلى أساس  الطبيب هلذه األنشطة

   األداء.

مبخرجات و  النتائجباليت هتتم  األساليباإلدارة باألهداف من بني تعترب  عمل:الكمية لل نتائجالتقييم  -
املدة  ،مثل، عدد الفحوصات باألشعة، عدد التحاليل املخربية املنجزة من السلوكيات بدالالكمية األداء 

االتفاق يتم الرتكيز على األهداف املسطرة واليت تكون بويف هذا اإلطار  .الزمنية لفحص املرضى وبأي تكلفة
اء يكونون ة أن األطبويستند هذا األسلوب على فكر  ،مدى حتقيقهابني املشرف واملرؤوس والوقوف على 

وأن أداءهم يتحسن عندما يكون لديهم أهداف حمددة، كون حتديد األهداف يؤثر على األداء  أكثر حتفيزا

                                                           
1 . R B Hays et al, Selecting performance assessment methods for experienced physicians, 10th Cambridge 

conference, 2002, p911. 
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لوصول إىل لباعتبارها هلا تأثري توجيهي )توجيه الطاقة على مسار معني(، ويتطلب من األطباء بذل جهد 
أقل من تقييم  وقتا تائج الكمية احملققة يستغرقويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن تقييم الن. توقعةالنتائج امل

 السلوكيات املطلوبة لتحقيق النتائج املتوقعة.
صحية،  عن نتائج اخلدمة النيغالبا ال يعمل األطباء مبفردهم أو يكونون وحدهم مسؤول العمل الجماعي:  -

 إدارة العمل يف ىخر األ ةالصحيالفئات املهنية مع جمموعة واسعة من االستشفائية  باملؤسسةحيث يعملون 
يصات والوصول إليها وشرح التشخ الصحية وطلب نتائج التحقيقات املتعلقة بعملهم ومجع املعلومات

وقد  ،يف هذا السياق كل أعضاء فريق الرعاية الصحية لديهم أدوار يلعبوهناو  للحاالت املرضية، والتكهنات
  1يؤدي األداء الضعيف للطبيب إىل التأثري على نتيجة العمل اجلماعي.

 معظم التوجهات املعاصرة للرعاية الصحية املرضى "كشركاء" يف الرعاية الصحية تعترب المرضى:رعاية  -
وجيب أن يعرف املرضى ما يكفي عن مشاكلهم الصحية ملساعدهتم  .اخلاصة هبم حيثما كان ذلك ممكنا

ليس بالضرورة أن و  .على احلفاظ على صحتهم، وتعتمد هذه املسألة على مستوى تعليم املرضى وتوقعاهتم
تأيت املعلومات املطلوبة مباشرة من الطبيب املعاجل للمريض ليكون على اطالع جيد، ولكن ميكن أن يساعده 

  2إىل مصادر املعرفة. على الوصول
 3،سم طيب معنياليت يقدمها يف ق الصحية بناًء على جودة اخلدمة يف جمال رعاية املرضى م الطبيبقي  ي  و 

 .من ناحية العالجملرضى ومهارات إدارة املريض االت التشخيصية حلا همن خالل تقييم مهارات
دف حتقيق هب باخنراط األطباء يف التعلم والبحث العلمي تقييم أداء األطباء يهتم أيضاتطوير الذات:  -

من خالل اكتساب معارف ومهارات طبية جديدة وكيفية تطبيقها يف عملهم. فعلى  ،التنمية الشخصية
األطباء تطوير قدراهتم العلمية واملهنية من أجل مواكبة التطورات اجلديدة يف وقت تتقدم فيه املعرفة بسرعة 

لهم اليومي، وجيب عليهم حتديد مواضيع التحديث اليت ميكن أن حتسن من ممارساهتم واستخدامها يف عم
قد يأيت هذا الوعي من ردود الفعل من احلاالت املرضية اليت يشرفون على فحصها أو عالجها والنتائج  .احلالية

 ومن التقييمات الذاتية.  الصحية السيئة
 والسياسات والتعليماتمدى احرتامه للوائح و  املشرف وجيهاتبتيتم تقييم مدى التزام الطبيب  االنضباط: -

 .باملواعيد املقدمة للمرضى مة للعمل، وكذلك قياس مستوى التزامهاملنظ واإلجراءات
 

 

 
                                                           

1. R B Hays et al, op.cit, p915. 
2 . 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. 
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  المطلب الرابع: طرق تقييم أداء األسالك الطبية

صممة امل طرقلاتعتمد املؤسسات االستشفائية يف عملية تقييم أداء األسالك الطبية على العديد من 
 ال تستخدم كلها يف عملية التقييم الواحدة وإمنا يتم اختيار الطريقة اليت، لقياس جوانب خمتلفة من األداء

واملصلحة اليت  يت يقوم هبا الطبيبحتقق اهلدف املرجو من تقييم األداء، واليت تتناسب مع طبيعة املهام ال
 ومن بني هذه الطرق ما يلي: يتواجد فيها، 

 الفرع األول: مراكز التقييم

ددة أو لبعض االختبارات أو التدريبات أو يكلفون مبهام حم يف مراكز التقييم خيضع األطباء املقي مني
يوضعون يف إطار أحداث اجتماعية أو معلوماتية معينة، حبيث ميكن قياس كفاءاهتم كالقدرة على التخطيط، 

  1تنظيم العمل، مهارات التعامل مع اآلخرين مثل، التعاطف الذي يظهرونه جتاه املرضى.
 درجة 363الفرع الثاني: طريقة 

بطريقة التقييم متعددة املصادر، وحسب هذه الطريقة ميكن تقييم أداء الطبيب من قبل  تسمى أيضا
ما  وغالبا ،مجيع األطراف الذين لديهم عالقة بأدائه، والذين يكونون يف تواصل وتفاعل معه يف إطار عمله

 يقصد هبذه األطراف ما يلي: 
لعالقة املباشرة ل نظرا الطبيب هو رئيسه املباشر، أداءحول لمعلومات ل: أهم مصدر رئيس المباشرال .1

اجلانب خاصة يف  ،مبتابعة أداء مرؤوسه عن قرب وبشكل مستمر اليت تربطه معه، حيث تسمح له هذه العالقة
ة املقدمة يقوم بتقييم اخلدمات الطبيكما ،  للمالحظة املباشرة من أجل تقييمه السلوكي الذي حيتاج غالبا

نب املشرف، يقوم اوإىل ج .املعايري املعمول هبا ومقارنة األداء الفعلي للطبيب بالنتائج املتوقعة منهحسب 
  بتقييم عمل األطباء يف اجلناح املسؤول عنه.  رئيس القسم أيضا

والبد أن جيتمع رئيس القسم أو املشرف مع الطبيب املعين بالتقييم من أجل مناقشة نتائج تقييم األداء، 
جل التقليل من أي ردود فعل سلبية، وكذلك الوقوف على نقاط الضعف يف األداء ومناقشتها وفهم من أ

 أسباهبا والبحث عن كيفية معاجلتها، وحتديد نقاط القوة من أجل تعزيزها. 
واحي القصور لديه ملعرفة ن ميكن أن تطلب املؤسسة االستشفائية من املرضى تقييم أداء الطبيب المرضى: .2

حىت تكون و  على أداء األطباء. ؤثر مالحظات وآراء املرضى إجيابافحسب دراسة بريطانية ميكن أن ت اجتاههم،
هناك موثوقية يف التقييم يتطلب األمر عدد كبري من املرضى، باإلضافة إىل أنه البد أن يكون للمريض القدرة 

كفاءة،   ات أقل أثناء االستشارة الطبية ميكن تفسريها على أن الطبيب لديهالكافية لتقييم الطبيب، ألن إجراء
 ولكنها يف الواقع قد تعين العكس.

                                                           
1. Rimjhim Jha et al, op.cit, p991. 
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ميكن األخذ بعني االعتبار آراء املرؤوسني يف عملية التقييم ألداء الطبيب كمشرف أو   المرؤوسين: .3
ؤولياته اجتاههم له ومدى حتمله ملس ، لتعريف اإلدارة باملستوى القياديكرئيس قسم يعملون حتت مسؤوليته

 واجتاه العمل.
 ،ميكن أن يقيم األطباء زميلهم، كوهنم يف تواصل دائم مع بعضهم البعض األطباء زمالء العمل: .4
 .وطريقة تواصل وتعامل زميلهم معهم عالقات العمل شمل التقييم يف هذه احلالة غالباوي

ة األطباء برنامج مراجعة الزمالء بكليمن بني الدراسات اليت أجريت حول أمهية تقييم األطباء لزمالئهم و 
لية التقييم مييل للخضوع لعم طباء الذين مت اختيارهم عشوائياأظهر أن األالذي  ،واجلراحني يف أونتاريو بكندا

  1هم.هم إىل التحسن بعد اإلشارة إىل نقاط ضعفهم من قبل زمالئؤ أدا
قوم الطبيب ، حيث يذاتيا يستخدم هذا األسلوب كأداة لتطوير مهارات وقدرات األطباء التقييم الذاتي:. 5

مل على ، للوقوف على أوجه القصور والعمع معايري األداء احملددة مسبقا بتقييم نفسه وذلك مبقارنة أدائه
لى حتقيق مما يساعده ع كون الطبيب ميلك معلومات عن نفسه ال متلكها أطراف تقييم أخرى،  تصحيحها،

 األهداف الشخصية وأهداف العمل وحتسني أدائه املستقبلي.
ميكن تقييم األطباء من قبل مهنيني آخرين يشاركوهنم مسؤولية رعاية  زمالء العمل من غير األطباء: .6

 املرضى ونتائجها، وهم زمالء العمل من ممرضني وإداريني وأعوان وتقنيني وصيادلة. 
جوانب االنضباط واالستخدام العقالين للتجهيزات  قييم اإلدارة ألداء الطبيب غالبايشمل تاإلدارة:  .7

 يدالنية، وتقييم العالقة بني تكلفة العمل وخمرجاته.واملعدات واملواد الص
م ألداء ألطباء خارجيني إلجراء تقييوخمتصني إىل خرباء  أحيانا ؤسسة االستشفائيةلجأ املت مقيم خارجي: .8

، خاصة يف اجملاالت الطبية عالية التخصص، هبدف احلصول على تقييم موضوعي ختصصي من االعاملني هب
 يعاب على هذه الطريقة أهنا تتطلب الكثري من الوقت وتكون تكلفتها مرتفعة.ما 2جهات حمرتفة.

واحلصول على درجة تسمح بتقييم أداء الطبيب من عدة زوايا  301وبالتايل ميكن القول أن طريقة 
  تغذية عكسية، واليت متثل حلقة متكاملة لتوفريمن مجيع األطراف اليت هلا عالقة بعمل الطبيبمعلومات حوله 

يف تنفيذها،  يف التحضري هلا و  ى هذه الطريقة هو أهنا تأخذ وقتا طويالوما يعاب عل. من وجهات نظر متعددة
كما أن تنوع مصادر التقييم قد يؤدي إىل اختالف كبري يف آراء املقيمني، مما قد يتسبب يف صعوبة التقييم 

محاية األفراد  تكون هذه الطريقة فعالة البد منوحىت النهائي واختاذ القرارات املناسبة اجتاه نتائج التقييم. 
اء املقيِّمني من العقاب، والبد أن تنطوي العملية على تغيري الثقافة، حبيث يتقبل الطبيب الذي يتم تقييمه آر 

  اآلخرين.

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

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

داف املطلوب باالتفاق مع رئيسه األهوحسب هذه الطريقة حيدد الطبيب عرف أيضا باإلدارة بالنتائج، ت
ة للتحقيق قابلو  هذه األهداف واضحة وحمددة تكون وجيب أن خالل فرتة معينة، منه اجنازها يف إطار عمله

النتائج النهائية  من خالل مقارنة أدائه،عتمد فيما بعد كمعايري لقياس ، واليت تهوقدرات هوتتناسب مع مهارات
يق هذه األهداف متفق عليها لتحقددة حم زمنية بعد مرور مدةهذه املعايري. و مع  عملهاليت حققها الطبيب يف 

على التغذية  ، مما يساعد على احلصولالنتائج املنجزةلتقييم ومناقشة  يلتقي الطبيب مع رئيسه مرة أخرى
  1الفرتة القادمة. أهداف االتفاق علىو  مستقبال املمكنة لتحسني األداء احللولالعكسية من الطرفني، واقرتاح 

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 

ذه نهما، من خالل تبادل اآلراء حول العمل املطلوب إجنازه. رغم هالثقة املتبادلة بينهما وتقوية العالقات بي
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.

 لمالحظةالفرع الرابع: ا

ظة مالح ،تستخدم هذه الطريقة للوقوف على أداء الطبيب يف مكان العمل بشكل مباشر مثل
لب الكثري من لكن هذه الطريقة تتط ،الفحوصات اليت جيريها الطبيب للمرضى، طريقة التواصل مع زمالئه

  والوقت واجلهد، كما قد تؤثر املالحظة على سلوك الطبيب أثناء قيامه مبهامه.
تصوير وتسجيل بالكامريات، واليت تسمح باملراقبة  طباءلتقييم مهارات األ بني الطرق املستخدمة أيضا ومن

ت واملكان الوق األداء الفعلي يفتسمح مبالحظة أهنا  ، ومن مزايا هذه الطريقةاليومية للطبيب ملمارسةا
 مصدراعترب تستقبلية إذا لزم األمر، و القدرة على أرشفة ما مت تسجيله من أجل املراجعة املوكذلك  ،املناسبني

التعليمية من خالل املراجعة الذاتية، كما أهنا مهمة لتقييم املزيد من اجلوانب التقنية  العكسيةللتغذية  جيدا
  2املهارات اجلراحية واإلنعاش. ،لرعاية املرضى مثل

 الفرع الخامس: المقابلة

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

  وجهات نظر خمتلفة.

                                                           
 .588عرابة احلاج بن حممود، نفس املرجع السابق، ص  .1

2. R B Hays et al, op.cit., p913. 
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خ إجرائها واألهداف بتاريوإذا تعلق األمر بإجراء املقيِّم ملقابلة مع الطبيب املقي م، يتم إعالم هذا األخري 
  1الية:مبنية على اخلطة الت تقييم األداء ابلةمقوتكون . والعناصر اليت سيتم مناقشتها املرجوة منها

 شرح اهلدف من املقابلة واجملاالت اليت سوف تشملها؛. 7
 أثناء املقابلة يتم مناقشة ما مت إجنازه من منطلق األهداف املسطرة؛. 2
 القوة والضعف والعراقيل اليت تواجه الطبيب يف عمله؛مناقشة نقاط . 3

يف  ليت حدثتا التغرياتمناقشة و  ،احلالية من األهداف نطالقاوحتديد أهداف العمل املستقبلية ا مناقشة. 4
 ؛ويف بيئة العمل اليت يعمل فيها الطبيبالوظيفة 

 .وتوثيقها تلخيص النتائج املتوصل إليها. 5
وأن  ،قي مبني القائم بعملية التقييم والطبيب امل من الثقة والراحة أثناء املقابلةجيب أن يكون هناك جو 

 قبل.نقد أو اإلنقاص من أداء املعين بالتقييم وإمنا مساعدته على حتسني أدائه يف املستالاهلدف من املقابلة ليس 
، بعناية له صغاءهامه على املقيِّم االويف حالة ما إذا طرح الطبيب املشاكل والعراقيل اليت تواجهه أثناء أدائه مل

واستخدام األسئلة املفتوحة لفهم املشكل أكثر من أجل إجياد احللول  وأن يرتك له حرية الكالم عن أسباهبا،
 املناسبة، وعليه أن يتجنب فرض احللول بل يتم التوصل إليها من خالل النقاش بني الطرفني.

 الوثائقالسجالت و االطالع علىالفرع السادس: 

االطالع على امللفات الطبية أو السجالت السريرية أو البيانات ميكن تقييم أداء الطبيب من خالل 
اإلدارية اليت تتضمن ما قدمه من خدمات يف إطار عمله، مثل، االطالع على احصائيات الوفيات، 

 رفوعة ضده.شكاوى الرمسية املالفحوصات اليت قام هبا، العمليات اجلراحية اليت أجراها، القضايا الطبية وال
، حيث ميكن مراجعة أعداد كبرية من السجالت املختلفة، وميكن أن هذه الطريقة سهلة التنفيذ نسبيا

تكون ذات موثوقية بسبب العدد الكبري احملتمل من املالحظات املسجلة، باإلضافة إىل ذلك تركز العديد من 
اء بشأن احلكم ر العملية نفسها، وهذا له ميزة توفري توافق يف اآلالسجالت على النتيجة أكثر من الرتكيز على 

لكن هذه املراجعات تكون غري فعالة يف تقييم األداء إذا مل يتم تصميم  ،من العملية على النتيجة بدال
ض التقييم، كون العديد منها حتتوي على معلومات ال صلة هلا بالغر  السجالت أو الوثائق بشكل يساعد على

ما أن يف أداء الفريق، ك طبيبعالوة على ذلك قد ال تعكس السجالت بالضرورة مسامهة ال ،تقييممن ال
االتصال ال ميكن تقييمها من خالل مثل هذه املراجعات، مما حيد من صالحية  ،بعض جوانب األداء مثل

  2هذه الطريقة.
 

 
                                                           

 .02، ص 5117. حممد الصرييف، قياس وتقومي أداء العاملني، الطبعة األوىل، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 1 

2. R B Hays et al, op.cit, p914. 
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 الفرع السابع: طريقة الدرجات

ائم على عملية القلتقييم أداء العاملني، حيث يستخدم  الطريقة من أكثر الطرق استعماال تعترب هذه
يتضمن خصائص أو صفات سلوكية تتعلق بأداء الطبيب للحكم عليه، وأمام كل صفة من  التقييم منوذجا

ون التقييم كهذه الصفات يضع عالمة أو درجة يف اخلانة اليت يراها مناسبة لتقدير الطبيب، ويف النهاية ي
 ويف الشكل التايل توضيح ملا سبق ذكره:1الكلي لكفاءته.

 (: نموذج افتراضي لطريقة الدرجات في تقييم أداء األطباء06الشكل رقم )
  

 العنصر
التقدير  التقدير

 5 4 3 2 7 باألرقام

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف
 

7 
 األداء العام الوظيفي

 مهارة يف التنفيذ -
 القدرة على التطوير -
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 الصفات الشخصية
 االهتمام باملظهر -
 العالقة مع الرؤساء -
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       اجملموع 
والتوريدات،  الشركة العربية املتحدة للتسويقالطبعة األوىل، حممد عشماوي، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية،  المصدر:

 .724ص، 2174 مصر،
هدا كبريين، سهولة، وال تستغرق وقتا وجبوتتميز هذه الطريقة بأهنا بسيطة، وميكن للمشرف استعماها 

وتسمح بالتبويب االحصائي الذي يساعد املسؤولني على التعرف على نواحي القوة والضعف يف أداء األطباء 
ولكن من عيوب هذه الطريقة إمكانية تأثر 2.واجتاهاهتم فيما يتعلق بكل صفة من الصفات اليت مت تقييمها

ة املشرف القائم بعملية التقييم بالعالقات الشخصية مع الطبيب املقي م، وبالتايل تقييمه بطريقة غري موضوعي
  ة. وميكن تفادي هذه العيوب من خالل تدريب القائمني على عملية التقييم علىيومنحه تقديرات غري حقيق
 يقة بشكل صحيح، حىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة منها.كيفية استخدام هذه الطر 

عتماد على وإمكانية االتها تقييم األداء بالنظر إىل مدى فعالي يقةيتم اختاذ القرار بشأن اختيار طر 
املعلومات اليت تقدمها يف حتقيق اهلدف املرجو من عملية التقييم، والذي قد يكون زيادة األجور والعالوات 

 االعتبار يف اعتماد يؤخذ بعني ...، كماأو الرتقية أو ختطيط املسار املهين أو ختطيط املوارد البشريةأو التدريب 
من و طريقة تقييم معينة الفوائد اليت سيتم حتقيقها من استخدامها مقابل التكلفة والوقت واجلهد املبذول. 

                                                           
 .052حممد عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص  .1
 .052نفس املرجع، ص  .2



 تشفائيةاالس بالمؤسسات الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لث ـــــــــــــــــالفصل الثا

711 
 

حاً فيما جيب القيام يصبح التقييم واض ، حبيثهذه العمليةتدريب حول القائمني بعملية التقييم املهم تلقي 
 . بشكل صحيح من التقييم وكيفية استخدامه ةتوقعامل ي النتائجبه بالضبط، وما ه

جيب أن و فعالة، البد من ابتعاد املقيمني عن الذاتية قدر املستطاع،  األداء وحىت تكون عملية تقييم
ألن التقييم الفعال سيكون له تأثري 1لى علم حبدودها.يشارك األطباء يف اختيار أساليب التقييم، وأن يكونوا ع

  2.ألعماهلم أدائهم كفاءة  إجيايب على تعلم األطباء وعلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. 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. 
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 : أداء األسالك شبه الطبيةثالثالمبحث ال

ميثل املمرضون مبختلف فئاهتم أكرب عنصر من املوارد البشرية يف قطاع الصحة، وبالتايل هلم تأثري مباشر 
ة يقومون هبا، مما يتطلب من املؤسسة االستشفائيعلى جودة اخلدمة الصحية املقدمة من خالل املهام اليت 

ييم األداء، املتحصل عليها من عملية تقاالهتمام هبم والعمل على حتسني أدائهم، وذلك بناءً على املعلومات 
 أدىن حد على هذا األداء والعمل على منعها أو تقليلها إىل االعتبار العوامل اليت توثر سلبامع األخذ يف 

 ممكن.
 األسالك شبه الطبيةتصنيف المطلب األول: 

امل مع احتياجاهتم والتع تهمتشمل عملية التمريض تنفيذ تعليمات األطباء ومتابعة عالج املرضى ورعاي
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. 
 لي:ي ه الطيب إىل عدة فئات، من أمهها مانقسم السلك شبوحسب القوانني والتنظيمات اجلزائرية ي

 الفرع األول: شعبة العالج

الــــقـــانـــون  املتضمن،  2011مــــارس 21املـــــؤرخ يف  727-77املـــــرســـــوم التـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم حسب 
شــــعــــبــــة الــــعالج  ـمتــــض، األســــاسـي اخلـــاص باملوظفني املنتمني لألسـالك شبه الطبية للصحة العمومي العمومية

 سالك التالية:األ
يـــكــــلف مساعدي التمريض بــالـــنـــظـــافــة البدنية لـــلـــمــرضى  التمريض للصحة العمومية: ومساعد .1

عالجات الـتـمـريض األسـاسيـة والـقـيام باملهام املرتبطة بالفندقة ويشاركون يف صيانة  ومـحيـطـهم وتـقـدمي
ــيـة لـلــمـريض وتــبـلـيغ بــاحلـالـة الــصـحالتجهيزات وترتيب العتاد، باإلضافة إىل مالحظـة ومجع املعــطـيـات املــتـعــلـقـة 

 . حـظـات ملستخدميها كــتـابــيـا وشـفــويـااملال
ل الــنــظـافــة البدنية لــلـطــفتتمثل مهامهم يف االهتمام ب أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية: .2

ندقة وحـفظ الصحة بالف املتعلقةاملهـام القيام ب، الجـات الـتـمريض األسـاسـيـةعتقدمي  ،االستشفائيومــحــيــطه 
 صيانة وترتيب العتاد. ، االستشفـائية

 يـكلفون تــحـت مــســؤولـيـة وإشراف جـراح األسـنـان العمومية: جراحي األسنان للصحة ومساعد .3
اإلعـالم  رتيبه،وحفظ العتاد وتباسـتــقـبــال ووضع املـريض على كرسي العالج، حتـضــيـر الــتـجــهـيـزات الطبية 

الـــنــصـــائح اخلـــاصــة بـــنــظـــافـــة الــفم واألسـنان للمـرضى، متـابعة أشغال الرمامات باالتصال مع مرممي  وتــقـــدمي
 األسنان. 

ـى الـــعـــتـــاد ـــيـــة، احلــــفـــاظ عـــلتتمثل مهامهم يف تــــنـــفــــيـــذ الــــوصـــفـــات الــــطـــبـ ممرضي الصحة العمومية: .4
وترتيبه، املـراقـبـة الـعـيـاديــة لـلـمـرضى، املشـاركة يف نـشاطـات الوقـاية يف مـجال الـصحة الفردية واجلماعية، املـسـامهـة 
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لف مسك وحتيني امل ،ات املرتبطة بهتقدمي الـــعـالج وتــخـــطـــيط الـــنــشـــاطــ يف حـمـايـة صـحـة األفراد وترقيتها،
  .العالجي للمريض

 املرتشحني الذين تلقوا تـكـويـنا مـتـخصـصـامـن بــني  توظف أسالك شعبة العالج عـــلى أســاس الـــشــهــادة
ويـتم  ،ملدة سنتني يف مؤسسات التكوين شبه الطيب التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

الـذين لديهم مستوى  مـن بـني املتـرشـحـني عـن طـريق مــسـابـقــة عـلى أسـاس االخـتـبـارات حــاق بـالـتــكـوينااللــتـ
لى شهادة عالسنة الثالثة ثانوي، ما عدا سلك املمرضني للصحة العمومية الذين يشرتط فيهم احلصول 

 على أسـاس الشـهادة. ويوظفون ،مسابقةتكوين مدته ثالثة سنوات عن طريق البكالوريا لاللتحاق ب
 لتكييف شعبة إعادة التأهيل وإعادة االفرع الثاني: 

املعـاهد الــوطــنــيـــة ب أسـاس الشـهادة ممن تلقوا تكويناطبيني التابعني هلذه الشعبة على اليـــــوظـف شبه 
 املــــتـــرشــــحــني ـــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بــنيويـ كل حسب اختصاصه، لــلــتــكــوين الـــعــايل شــبه الــطـــيب
 .احلائزين على شهادة البكالوريا

 727-77املـــــرســـــوم التـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم حسب وتشمل شـــعـــبـــة إعـــادة الـــتــأهـــيـل وإعــادة التكييف  
 :يةالتال سالكاأل
يقوم هذا السلك بـتـنـظـيم وتـقدمي االسـتشـارة بشـأن  في التغذية للصحة العمومية: المختصين .1

األنظـمة الـغذائيـة حلفظ الصحة، املسامهة يف التثقيف والــتــربـــيــة الــغـــذائــيــة للوقاية من األمراض، الـقـيـام 
ـض وإعداد وجـبات صـحيـة، متابعة نشاطات التغذية بتـشـخـيص غـذائي وحتـديد أهـداف غـذائـية للـمري

 وتقييمها. 
قومي تلاألسنـان بتـصميم وإجناز رمامات وأجهزة  ويكـلف مرمم مرممي األسنان للصحة العمومية: .2

  .لوصفة جراح األسنان بالـتصـحـيحـات طبقا املريض قصـد القيام األسنان ومتـابـعة
ـة تتمثل مهامهم يف إجنــاز الـوسـائل الــطـبـيـة الــتـقـنــي العمومية: األعضاء االصطناعية للصحة ومقوم .3

وتـــــصـــــمـــــيم وإجناز الـقـوامـات والرمـامـات وصناعتها، كما يشاركون يف  يف إطـار إعـادة التأهيل البدين واحلركي
 ت وامتداد وآثار اجلرح أو املرض أو اإلعاقة. إجنـاز احلصـائل قصـد تقـييم أسـباب التشوها

ـعالجي، الـتـدلـيك البيـــكـــلفون  في الـعالج الطـبـيعـي والفـيـزيائي للصحة العمومية: نوالمختص .4
ـــيـــة اخلـــاصـــة تـــطـــبـــيق الـــوصـــفـــات الـــطـــب الــــعـالج احلــــركـي، الــــعـالج بــــاملـــــيــــاه املـــــعــــدنـــــيـــــة، الــــعالج الفيزيائي،

ملف املـريض  بـــالــتـــأهـــيـل وإعــادة التكييف الوظيفي، كما يقومون بإعالم وإرشاد املريض وحميطه ومسك وحتـيني
  الـعالج الطـبـيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص.ب املتعلق

ــفـــيـــذ يــكـــلف الـــبــصـــاراتــيـــون الــنـــظــاراتـــيــون بـــضـــمـــان تـــنـ العمومية: ن للصحةوراتين النظاوالبصاراتي .5
العـــدســـات الالصــــقـــة، تكييف القزحيات  تــــقـــدمي الـــوصـــفـــات الـــطـــبـــيــة املتعلقة بالتصحيحات البصرية،



 تشفائيةاالس بالمؤسسات الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لث ـــــــــــــــــالفصل الثا

711 
 

 إجنــــاز وتــــكــــيــــيف األدوات املــــوجـــــهــــة لــــتــــصــــحــــيح االختالالت أو قصور البصرإىل االصطناعية، باإلضافة 
  .وحتــــديــــد الــــتـــــجــــهــــيــــزات املـالئــــمــــة لـــــلــــبــــصــــاريــــات والنظارات

عـادة لـقـيــام بـفـحص املريض وحتـديـد إمـكــانـيـات إا تتمثل مهامهم يف حة العمومية:البصر للص ومقوم .6
الـقــيـام بــإعـادة الــتـأهــيل اخلـاص بــالـغــطش واحلـول، ضمان متابعة العالج،  تأهيله باستعمال التقنيات املالئمة،

بـأنـواع الـتـلف  ــــبــــصـــر للمريض، إعادة تـأهـيل املــرضى املصابنيال امللف اخلـــاص بــــتــــقــــومي مــــسـك وحتـــيني
  .مثل، قـصـر الـبـصـر احلـاد وإصابات الشبكية املـرتـبـطـة بـالـسـن أو اجلـانـبـيـة

بـتـنــظـيم والــقـيــام  للوصفة الطبية يكلفون طبقا العمومية:الحركية النفسية للصحة  ومقوم .7
املسامهة بـتـقــنـيـات تـخص اجلـسـد يف عالج الـقـصـور  ،بـعالجــات ونـشــاطـات الـتــأهـيل واإلثـــارة احلـــســـيـــة
ـطـرابـات واضـــــطـــــرابـــــات الــــــعـــــواطف والــــــعالقـــــات واض الـعـقـلي واضـطـرابـات املــزاج أو الــــــشـــــخـــــصـــــيــــــة

الـتــحـديـد اجلـسـدي ذات الـسـبب الـنـفـسي أو اجلسدي لـــدى األشخاص الذين يــــعـــانون من اضـــطـــرابـــات 
ملف  حركية عصبية وحركية نفسية، كما يكلفون بإعالم املــريض ومــحــيــطه والــتـواصل معهما ومسك وحتيني

  .املريض
الذين يعانون من مــســاعــدة ســمـعــيــة لـألشــخـاص  تــقــدميب يقومون السمع للصحة العمومية: ومقوم .8

 ومـــراقـــبـــة فـــعـــالـــيــة األجهزة وضمان املتابعة التقنية هلا، وتـقــدمي هلم ووضـع الــرمـــامـــات الـــســـمـــعـــيــة قصور مسعية
  .جـال الــرمـامـة لـلــمـصـابـني بــالـقـصـور الـســمـعي واملشـاركــة يف نـشـاطـات الكـشـف والـتــحـسـيساالسـتــشـارة يف مــ

 الفرع الثالث: الشعبة الطبية التقنية

تـضم الــشـعـبـة الـطــبـيـة الـتـقــنـيـة أربـعـة أسالك، يـــوظفون على أسـاس الشـهادة للحائزين عليها من املعـاهد  
لحائزين ل الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعايل شـبه الـطـيب، ويــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين يف هذه األخرية يف إطار مسابقة

 :التالية الشعبة إىل األسالك هذه 727-77املـــــرســـــوم التـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم قسم و  .البكالورياشهادة 
 على ضـمان الفـحوص باألشـعة طبقايعملون  التصوير الطبي للصحة العمومية: أجهزة ومشغل .1

لـلوصفـة الطبـية والقيام بتحميض صور األشعة، ويتولون استقبال املرضى وحتـضـيـر املـواد الـعالجــيـة 
بـالــوقــايــة مـن  املساعدة التقنية للممارسني الطبيني، والــتــكــفل والـتـشـخـيـصـيـة وحـقـنـهـا للمريض، وتقدمي

  .األمـراض املـسـرطـنـة ومـعـاجلـتـهـا
ا، يكلفون باسـتــقـبــال املـريض وضـمــان الـفــحـوصـات املخربية اليت حيتاجه ن للصحة العمومية:ولمخبريا .2

بـيـة لــلـوصــفـة الـطــ ـقـاإجنـاز الــتـحـالــيل طــب الــــســـهـــر عـــلـى احملـــافـــظــــة عـــلى الــــعـــتـــاد وتـــعــــقـــيـــمه وصيانته وترتيبه،
قواعد املمارسـة  قوالـســهـر عـلى حفظ العينات، تـــلـــقي الـــعـــيـــنـــات والـــتـــصـــديق عـــلـــيـــهـــا ومـــراقـــبــة مـطابقتهـا وف

 احلسنة، تــنـفــيــذ تــدابــيـر الــقــضــاء عــلى الــنـفــايــات. 
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تتمثل مهامهم يف السـهر عـلى حـفظ املنـتـجات  العمومية:ن في الصيدلة للصحة والمحضر .3
تـويل توزيع األدويـة للـمصـاحل بناًء على طلب املمارسون ، الـصـيدالنـية، إجناز مــســتـــحــضــرات صـيدالنـية

ــــيــــانـــة املنــــشــــآت ـــمــــان صالطبيون، حتــضـيــر األدويـة واملسـتــلـزمــات الــطـبــيـة املـعـقــمـة وتوضيبها وتسليمها، ضـ
ال ســـيـــمـــا يف مـــجـــال  الــــتــــقــــنــــيــــة اخلــــاصـــة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات، تـــســـيـــيـــر املخزونات

ع ومراقبة الـطـبـية املعقمة وحفظها، ضـــــمـــــان تـــــتــــــب اجلـــرد والتموين مع احـرتام قـواعـد حـيـازة األدويـة واملستـلـزمـات
، مراقبة األدويـــــة واملـــــؤثــــــرات الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة ومشتقات الدم واملستلزمات الطبية والرمامات على مستوى املصاحل

 نوعية وسالمة النشاطات الصيدالنية. 
يـكــلفون بــاملشــاركـة يف حتــديـد مــصـادر األضرار اجلسدية  لصحة العمومية:ن في حفظ اوالمختص .4

والعيادية والبيولوجية ومراقبتها، تنـظيم وتنـسيق نشـاطات التـطهري عند حدوث حاالت وبائية أو كارثة طبيعية، 
ة لألمــراض املتنقلة وتطهري البيئة وحفظ الصحة ضـــمـــان نـــشــاطــات مــكــافــحــة نــواقل اجلـــراثــيم املـســبــبــ

الــيت تــهـدف إىل حـمــايـة صــحـة الـســكـان من األخــطـار  عالجيةتــصــمــيم الــتــدابــيــر الــوقـائــيــة والــ العمومية،
ـــحـة والـــتـــحــقـــيـقــات ة بـقــواعـد حـفـظ الـصاملـرتــبـطـة باحمليط والبيئة وتنفيذها، املشــاركــة فـي املراقــبـة املـتعـــلـقـ

  .الـوبــائـيــة واملـراقــبـة الــصـحــيـة للمحيط والرتبية الصحية
 الفرع الرابع. الشعبة الطبية االجتماعية

 مها: ، األسالك شبه الطبيةفئتني من  727-77 املـــــرســـــوم التـــــنـــــفـــــيـــــذي رقمحسب تـــضم هذه الشعبة 
يعملون على ضـمــان املسـاعــدة الـطــبـيـة االجــتـمـاعــيـة  للصحة العمومية: نون االجتماعيوالمساعد .1

ضـمــان املسـاعـدة االجــتـمـاعـيــة واحلـمـايـة لــلـطـفـولـة املهملة  لــلـمـرضى وعائالهتم ولألشـخاص يف وضع صعب،
ظــروف حياهتم ووقايتهم من  الـــتــدخل لــدى األشــخـــاص من أجل حتــسـني ع صعب،والطفولة يف وض

ضـمـان دراسـة املــلـفـات اإلداريـة قــصـد احلـصـول أو إعادة احلقوق لألشـخاص  الصعوبات الطبية االجتماعية،
اإلدمـاج االجـتـماعي، حتـليـل املسـاعـدة يف  يف وضع صعب وإعداد التقارير الطبية االجتماعية والتبليغية،
ضـمــان نـشــاطـات طــبـيــة نـفــسـيــة لـفــائـدة  حاالت املرضى والـتكـفل بـهم على املسـتوى الطيب واإلداري،

ـــامـــعــيـــة ــة املـدرســـيـــة واجلمـخــتـلف فـــئـــات املواطنني ال ســيـــمـــا فـي مـــجـــال صـــحـــة األمـــومــة والـــطـــفــولـــة والـــصـــحـ
 مـــراقـــبـــة نـــوعـــيــة وسـالمـــة الــنـــشـــاطـــات الـــطـــبـــيــة االجتماعية.  والـــصـــحــة العقلية،

يـكـلفون مبــســاعـــدة الــطــبــيب فـي تــكــوين املــلـــفــات الــطــبــيــة  للصحة  العمومية: نون الطبيوالمساعد .2
 تــــســــهــــيل الــــعالقــــات مع املـرضـى وعــــائالتــــهم ومع الفرق الطبية االجتماعية، ومسكها وتنظيمها وتسيريها،

تـــــصـــــمــــــيم  ــــطـــبـــيــــة اإلداريـــة اخلاصة باملـــرضى ومعاجلتها وختزينها،إعالم وتوجيه املرضى، جـــمـع املـــعـــلــــومـــات ال
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 اإلداري وإجنازها، املـشــاركـة يف تــنـظـيـم االجـتـمــاعـات والـتــظـاهـرات العلمية، و دعـــــائـم الـــــتـــــســـــيـــــيــــــر الـــــطـــــيب 
 ثــائـق ذات الــصــلــة مبهـامـــهم وتلخيصها، املشاركة يف وضع نظام حلفظ املعلومات الطبية. حتــريــر الــو 

ن على ياحلـائـز  طبيني التابعني للشعبة الطبية االجتماعية على أسـاس الشـهادة من بنياليـــوظـف شبه 
ـــالــــتـــكــــوين يف ، ويــــتم االلتحاق بالـطـيباملعـاهد الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعايل شـبه ه الشعبة من شهـادات يف هذ

 احلائزين شهادة البكالوريا.  هذه املعاهد على أساس املسابقة مـن بني املرتشحني
 الفرع الخامس: القابالت

القيام بعملية  ضمان الفحوص يف جمال اختصاصهن، تشخيص احلمل ومراقبته،مبهام تكلف القابالت 
تــنــظــيم  استقبال املولود اجلديد والتكفل به، متابعة بـعــد الــوضع ومــرافــقــة املـرأة يف الرضاعة الطبيعية، الــتـــولـــيــد،

 ريةو وتـــنــشــيط نــشــاطــات الــوقــايــة والــتــربــيــة بشأن صحة األم، احلــرص عــلى تـوفــر الــعـتــاد واألدويــة الـضــر 
  1.للمداومة

عهد وطين مب دراستهنـوظف القابالت عـــلـى أســـاس الـــشــــهـــادة من بني املـــتــــرشـــحـــات الــــلـــوايت تلقني ت
للتكوين العايل للقابالت، ويــتـم االلــتــحــاق بــهذا الــتــكـــوين من ضــمن املتــرشــحــات احلــاصـالت عــلى شــهــادة 

  ــا.بــكــالــوريال
 الفرع السادس. البيولوجيين في الصحة العمومية

الـذين يـثــبـتـون مـؤهـالت  يف الصـحة الـعمومـية من بـني املرشحني يــــتـم الــــتـــــوظــــيـف يف أسالك الـبيولـوجيني
يـــكـــلـفون بتـطبيق و أو شـهـادات يف اخــتـصـاصـات علم األحياء الدقيقة، علم الطفيليات، فيزيولوجيا احليوان. 

ملـعمول به، الـقيـام لـلتـشريع ا ـيمـياويـة والبـيولـوجيـة طبـقاالـربوتوكول املـعمول به يف نـقل ومعاجلة املـواد الك
والــتــصـــديق عـــلى نــتـــائجها، القيام  بالـتـحالـيل البـيولـوجيـة الطـبيـة وقراءتـها وشرحها واملشاركة يف التشخيص

ضمـان اليـقظة من الـتسـممات  باخلربة واستغالل نتائجها، إجناز دعائم خاصة لربوتوكوالت أخذ العينات،
  2والـعدوى وأمراض الدم واإلشعاعات واألخطار البيولوجية.

 ن فـي التـخـدير واإلنعـاش لـلصحة العموميةوالفرع السابع: األعـوان الطبـيـ
 ي الطيبحتـت ســــلــــطــــة املسؤول السلم ن يف التخدير واالنعاش للصحة العموميةو بياألعوان الط يـــــــكــــــلـــف

إعــداد مــشــروع الـــتــخــديــر وتــخــطــيط الــنــشــاطــات ب القيام ،له نفسيالدعم تقدمي الاستقبال املريض و هام مب
تـــســــيـــيـــر  وحتــضــيـره حــسب حــالـة املريض ونوع العملية اجلراحية ومدهتا،مــراقــبـة عــتــاد الـتــخــديـر  املرتبطة به،

                                                           
الــــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص باملوظفات املنتميات لسلك القابالت  ، املتضمن2011مــــارس  51املـــــؤرخ يف  055-00رقم نفيذي التاملرسوم من  50و 51املادتني  .1

 .2011مــــارس  51املـــــؤرخة يف  08 ج.ر.ع ،يف الصحة العمومية
ــمن الـــقـــانـــون األســاسـي ، املت5100ريل فأ 14املؤرخ يف  025-00من املرسوم التنـفيذي رقم  58-7املواد  .2 ـــضــ اخلــاص باملوظفني املنتمني لألسالك البيولوجيني يف ـ

  .2011 أفريل 14املـــــؤرخة يف  50 ج.ر.ع ،الصحة العمومية
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مـــــسك بــــروتــــوكـــــول تــــخــــديــــر وإنـــــعــــاش  إجــــراء الـــتــــخـــديـــر واإلنــــعـــاش خالل العملية اجلراحية وبعدها،
  1املـــريض وحتيينه.

  :ض، وهيمهام التمريتصنيفات السابقة ميكن التمييز بني ثالث أنواع من من خالل ال
 سة االستشفائيةؤسالرعاية املباشرة للمرضى: تتضمن اخلدمات الصحية اليت يقدمها املمرض للمريض بامل -

 مثل، تركيب األمصال عن طريق الوريد وتقدمي األدوية.
ضري األدوية حتعدة نشاطات مثل، الرعاية غري املباشرة للمرضى: واليت تتم بعيدا عن املريض، وتشمل  -

 وتنسيق الرعاية. 
املهام غري التمريضية: يؤدي املمرض أيضا مهاما غري سريرية، واليت ميكن القيام هبا من قبل عاملني آخرين -

 يض.مثل، اإلشراف على املمرضني أو تكوين طلبة التمر 
 المطلب الثاني: تقييم أداء األسالك شبه الطبية

عدة جوانب كمية وسلوكية، وذلك حسب اهلدف املرجو من خيضع أداء األسالك شبه الطبية للتقييم من 
 عملية التقييم.

 الطبية شبه األسالك أداء الفرع األول: تعريف تقييم

ا ض وفقأو الوفاء مبسؤوليات التمرين لعمل أو إجناز و يقصد بأداء األسالك شبه الطبية تنفيذ املمرض
  2للمهام املوكلة هلم.

  3ويعرف أيضا بأنه فعالية املمرض خالل قيامه بأدواره ومسؤولياته املتعلقة بالرعاية املباشرة للمرضى.
أطول مع املرضى أكثر من أي مقدمي رعاية صحية آخرين، فإن اخلدمة   يقضون وقتً نيمبا أن املمرض

ات الصحية اليت تقدمها املؤسسة االستشفائية تتأثر جبودة الرعاية التمريضية، وبالتايل ميكن أن تتحقق التحسين
ويعترب تقييم األداء أحد املسؤوليات اهلامة للمؤسسة 4يف خدمة املرضى من خالل حتسني أداء املمرض.

من  مرضنيمللسياق يتم تقييم نشاط اللتأكد من جودة األداء واخلدمات املقدمة، ويف هذا ا االستشفائية
  5خالل الوقوف على مستوى العناية باملريض ورضا هذا األخري عن اخلدمة املقدمة له.

نتظمة، ات قصرية مأو على فرت  كعملية مستمرة يتم إجراؤها سنوياتقييم أداء األسالك شبه الطبية  يعترب و 
املمرض رئيس املصلحة الذي يتواجد يف اتصال مباشر مع طاقم التمريض، وذلك  ويقوم هبذه العملية غالبا

                                                           

، املتـضمن الـقانون األســـاســي اخلــــاص باملوظفني املنتمني ألسالك األعـوان الطبيني فـي 2011جويلية  14 املؤرخ يف 542-00من املرسوم التنفيذي رقم  51املادة   .1 
 .2011جويلية  12املـــــؤرخة يف  47التـخـدير واإلنعـاش لـلصحة العمومية، ج.ر.ع 

2. 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. 
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على أساس إجراءات التمريض املعتمدة، للوقوف على نقاط القوة لديهم والعمل على تعزيزها ونقاط الضعف 
 . معاجلتهامن أجل 

 الطبية شبه األسالك أداء الفرع الثاني: مجاالت تقييم
 خيضع فيها أداء األسالك شبه الطبية للتقييم ما يلي: من بني أهم اجلوانب اليت

قن اليت عدد احل ،مثل يقصد به املخرجات الكمية للمهام اليت يقوم هبا املمرضكمية العمل المنجز:   .1
ومن بني الطرق املستخدمة للوقوف على كمية العمل املنجز يتم االطالع على  قدمها للمرضى يف اليوم،

 السجالت اليت توثق أنشطة وعمليات التمريض.
، وح املبادرةامتالك ر يتمثل يف االهتمام باملريض والتعامل معه بود ولطف والتعاطف معه، السلوك:  .2

ين، لمرضى، مهارات االتصال مع اآلخر ل تقدمي العالجيف ، قضاء الوقت الكايف االنضباط احلماس يف العمل،
 . املنظمة للعمل احرتام الزمالء والرؤساء، احرتام االجراءات والتعليمات

على سبيل ملا له من تأثري على نتائج عالج املرضى، ف ،وللسلوك أمهية كبرية يف أداء األسالك شبه طبية
من ل العدوى ئية املكتسبة تؤثر سلوكيات التمريض على معدفيما يتعلق باإلصابة بالعدوى االستشفا ،املثال

عدالت غسل اليدين، وتعترب امل، القسطرة وأنابيب الصدر تركيب ،الضمادات تغيري خالل ممارسات مثل،
  1األعلى للعدوى مؤشرات على تدين جودة الرعاية التمريضية.

لقة بالتمريض التطبيق الفعال للمعارف املتع من خاللالكفاءات شبه الطبية تتجلى بشكل عام الكفاءات:  .3
 سات مثل،عدة ممار  واحلكم على وضعية املريض بشكل صحيح واملهارات املتوقعة من املمرض اليت تشمل

اءات بشكل ويتم تقييم هذه الكف ،تقدمي العناية الشخصية للمريض، إدارة الدواء، احلقن الوريدي الدقيق...
وأهنم  ،ميلكون املهارات والقدرات الالزمة لتقدمي خدمات صحية ذات جودة نيدوري للتأكد من أن املمرض

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.

 املتضمن الــقــانـون األساسي العام للوظيفة العمومية،، 2110جويلية  75املؤرخ يف  13-10وحسب األمر 
لرتقية واهلدف من هذا التقييم هو: ا ،يتم تقييم القدرات واملؤهالت املهنية للممرض بشكل مستمر ودوري

داء املطلوب ة بني األداء احلايل واأليف الدرجات ويف الرتبة، حساب املردودية، مكافأة املمرض، تقليص الفحو 
من خالل عملية التدريب. وتعود سلطة التقييم إىل السلطة السلمية املؤهلة، وذلك بناًء على معايري هتدف 

 2إىل تقدير مستوى كفاء وفعالية أداء املمرض للمهام والواجبات املوكلة له.
 

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

  . ، مرجع سبق ذكره14-12األمر من  010-27. املواد 2
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 المطلب الثالث: معوقات أداء األسالك شبه الطبية

ائها، ومن أهم على أد ها عدة عراقيل ميكن أن تؤثر سلبااألسالك شبه الطبية أثناء قيامها بعمل تواجه
 هذه العراقيل ما يلي:

 الفرع األول: العوامل المادية للعمل

 شبه الطبية لعملها أداء األسالكعلى  تؤثر سلبااليت للمؤسسات االستشفائية  من بني عوامل البيئة املادية
 ما يلي:

للضوضاء باملؤسسات االستشفائية، كأجهزة مراقبة  اك عدة عوامل ميكن أن تكون مصدراهنالضوضاء:  .1
املرضى وأجهزة اإلنذار واهلواتف، واليت ميكن أن تسبب التوتر أو االنزعاج أو الصداع أو اإلرهاق للممرضني، 

  مما قد يفقدهم القدرة على الرتكيز ألداء مهامهم.
عدم كفاية اإلضاءة قد يؤدي إىل ارتكاب أخطاء خالل تقدمي خدمات  افية:اإلضاءة غير الك .2

 تقدمي دواء للمريض بكمية أقل أو أكرب من الكمية املطلوبة.  ،التمريض مثل
مساحات وغرف املرضى و  ؤسسة االستشفائيةالتصميم غري املالئم لوحدات امل تصميم مكان العمل: .3

ختزين معدات وأدوات العمل ميكن أن يؤدي إىل أخذ وقت أطول يف املشي أماكن و عمل التمريض واملمرات 
 غسل اليدين.  يف وحىت  خدمات التمريضتقدمي يف و 

ستطيل ركزة إىل أنه باملقارنة مع التصميم املاملعناية للويف هذا السياق أشارت دراسة أجريت على وحدات 
كرب من ى وتنقل أقل يف املمرات، مما نتج عنه رضا أفإن التصميم الدائري يوفر للممرضني رؤية أكرب للمرض

 وباملثل، فإن الوحدة اجلراحية الطبية الدائرية دفعت املمرضني إىل قضاء املزيد من الوقت ،قبل طاقم التمريض
  1مع املرضى ووقت أقل يف التنقل مقارنة بتصميمات املدخل الفردي واملزدوج.

 الهيكلية المتعلقة بالعملالفرع الثاني: االضطرابات العضلية 

و مشاكل يف الرقبة أو الكتف أو أتشمل هذه االضطرابات إصابة األعصاب أو األوتار أو العضالت 
ومن بني ظروف العمل اليت تساهم يف خطر إصابات الظهر يف التمريض: 2الظهر أو املعصمني أو الساقني.

 حول تقنيات نقل املرضى.  العمل بدوام كامل، العمل املتغري، عدم كفاية املعلومات
ية اهليكلية، فيجب بات العضلوجتدر اإلشارة إىل أن التعليم والتدريب وحدمها غري كافيني لتقليل االضطرا

 ،توفري الضوابط اهلندسية املناسبة مثل، تغيري أو إعادة تصميم أدوات حمطة العمل وتوفري أجهزة الرفع أيضا
ى استخدام معدات التعامل مع املريض واالستفادة من فرق رفع املرض عندباإلضافة إىل ضرورة تقليل احلواجز 

هربائية واستخدام املصاعد الك من االحتكاك حتدأكثر تطورا  عند االقتضاء والتشجيع على استخدام أجهزة

                                                           
1. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 21. 
2. Ibid, p 27. 
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كلها طرق تساعد على القضاء أو التقليل من  1يف حالة نقل املريض من طابق إىل طابق آخر يف نفس املبىن،
 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: 

، كأن لساعات طويلة بدون توقفميكن أن تربمج املؤسسة االستشفائية عمل املمرض ساعات العمل:  .1
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.

ء العمل اإلضايف وغري املدروس إىل زيادة خماطر اإلرهاق وعدم الرضا ميكن أن يؤدي عب عبء العمل: .2
خاصة إذا تعلق األمر باملهام غري التمريضية اليت ميكن أن تقلل من الوقت الذي يقضيه املمرض يف  الوظيفي،

ملرضى، ن امباإلضافة إىل ذلك هناك عوامل أخرى تزيد من عبء العمل، مثل، العدد الكبري  .مراقبة املريض
قص ندوران املرضى، قلة اخلربة لدى املمرض، قلة عدد موظفي الدعم، ارتفاع معدل صعوبة حالة املريض، 

كما يؤثر   .مختطيط الوحدة غري املالئعدد املمرضني مقارنة بعدد األسرة وطبيعة اخلدمات التمريضية املقدمة، 
يل العدوى عترب الطريقة األكثر فعالية لتقلعلى وترية غسل اليدين، هذه األخرية اليت ت عبء العمل أيضا

 املكتسبة باملؤسسات االستشفائية.
ى املمرض، ألداء لداملمرضني وزيادة عبء العمل، ميكن أن يساهم يف اخنفاض ا عدد وبالتايل فإن نقص

لتحكم كنه االيت لديها طاقم متريض ال مي ؤسسات االستشفائيةفامل ،على جودة اخلدمة الصحية مما يؤثر سلبا
نقاذ لى من األحداث السلبية، مثل، الفشل يف إعبكفاءة يف مجيع املهام املسندة له تكون فيها معدالت أ

 املرضى.
سية مع مرض ال تتناسب مؤهالته البدنية والتعليمية والنفمل املؤسسة االستشفائية توظيف التوظيف: .3

خطاء ويؤدي إىل زيادة األ ،على جودة اخلدمة املقدمة للمرضى يؤثر سلباسوف طبيعة املهام املوكلة له 
التمريضية ومدة إقامة املرضى وارتفاع معدل دوران العمل، لذا من املهم أن يكون هناك تطابق بني كفاءات 

 الوظيفة اليت يعني فيها. متطلبات املمرض و 
وجودة  حسب عدد األسرة املمن املمرضني ابتحديد احتياجاهت ملؤسسة االستشفائيةقوم اتوجيب أن 

احتمالية سوء اخلدمات املقدمة من زيد ي ا، حيث أنه كلما كان عدد املمرضني أقل من احتياجاهتالديه
للمرضى أو صعوبة اكتشاف تدهور احلالة الصحية للمريض أو حىت وفاته يف احلاالت احلرجة والفشل يف 

لوجود زيادة يف حجم اخلدمة مع حد أدىن من الكفاءة، فهذا الوضع ميتص الكثري من  نظراوذلك إنقاذه، 
                                                           

1. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, p 25. 
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كما أن إضافة مريض واحد لكل ممرض فوق املستوى املطلوب سيزيد من اإلرهاق لدى هذا   1واجلهد الطاقة
 األخري واخنفاض الرضا الوظيفي لديه.

 رعاية املباشرة للمرضىتوفري اليف تا أطول نسبيا أقل وق قضي املمرضون الذين تلقوا تدريباقد ي التدريب: .4
 ، مما يؤدي إىل زيادة العبء على القوى العاملة التمريضية األخرى.مقارنة باملمرضني املدربني جيدا

هناك عوامل أخرى ميكن أن تعطل السري احلسن لعمل املمرضني مثل، فقدان املعدات واإلمدادات، 
التمريضية اليت ستقدم، الوثائق الزائدة عن احلاجة أو غري ذات الصلة، األعمال غياب زميل له عالقة باخلدمة 

الورقية، التوثيق املفرط، الكتابة اليدوية غري املقروءة، التصميم السيء للملصقات، عدد األسرة )عدد املرضى( 
ا يرتتب عنها ملوارد، مميف الغرفة، أداء األنشطة غري التمريضية، كلها عوامل تؤدي إىل سوء استخدام الوقت وا

نقص يف الكفاءة يف العمل التمريضي وزيادة عبء املهام للممرضني وتقليل الوقت الذي يقضونه يف مراقبة 
  2املريض.

الرضا الوظيفي، االلتزام التنظيمي، املستوى العلمي، اخلربة، الدعم من زمالء  غياب كل من يؤديكما 
إىل اخنفاض  ، الدافع، احلوافز واملكافآت، الرتقيةالتسيري اجليد للمسار املهينالعمل، دعم اإلشراف، االعرتاف، 

  .مستوى أداء املمرضني
 تحسين أداء األسالك شبه الطبية المطلب الرابع:

ة، مع يف خمتلف مستويات نظام الرعاية الصحياألسالك شبه الطبية من الضروري حتسني مستوى أداء 
متغريات يرتبط هبا هذا األداء مثل، العمر، احلالة الوظيفية، طبيعة العمل، سنوات األخذ يف االعتبار عدة 

 وتتم عملية التحسني من خالل:3اخلربة، االهتمامات اخلاصة، املصلحة اليت يعملون هبا.
حتديد الل معززة للصحة، من خ ن العوامل الضارة ولكن تكون أيضاتوفري بيئة عمل مالئمة ال ختلو فقط م -
ة وحتسني العوامل عن القضايا الصحيللمرضني ، وتوفري املعلومات الالزمة هلا التقييم املستمرو ملخاطر املهنية ا

  4التنظيمية ودعم املمارسات واهلياكل؛
لتقليل أخطاء التمريض مثل، مضخات التسريب الذكية، الرتميز الشريطي، إدخال  متطورة استخدام تقنيات -

سجالت إدارة األدوية احملوسبة، تطبيق السجالت الصحية اإللكرتونية، أنظمة وصف  أوامر املزود احملوسب،
 5لوكوز، أجهزة تنظيم ضربات القلب اإللكرتونية التلقائية؛لغاألدوية اإللكرتونية، أجهزة مراقبة ا

                                                           
1. Aisyah Supri et al, op.cit, p p 83-87. 
2 . 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. 



 تشفائيةاالس بالمؤسسات الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لث ـــــــــــــــــالفصل الثا

713 
 

 ،املعريف لتوفري املعلومات اليت تساعد املمرضني على توقع احلالة الصحية للمريض، مبا يقلل من عبء العم -
توقع ن مفبناًء على فهمهم للحالة الصحية للمريض وطريقة عالجه واملسار النموذجي للمرض، ميكنهم 

  ؛املناسبة حلالتهاحتياجات املريض الصحية على املدى القصري وتقدمي اخلدمات التمريضية 
أخذ لكي يشعروا بالتقدير وأن جهودهم املبذولة ت ،مادية ومعنوية للممرضني اجملتهدين مكافآتتقدمي  -

 بعني االعتبار، مما حيفزهم على تقدمي أداء أفضل؛
املهم مع أفراد لديهم ، نظرا لتع ئهمكبرية تؤثر على أدا  بدنيةيف ظل أعباء معرفية وإدراكية و  نو املمرض يعمل -

جانب  ، إىلمرضىالعمل أو يف زمالء ء كان هؤالء األفراد اتوجهات وأفكار ومعتقدات وقيم خمتلفة، سو 
أثناء تسليم املريض،  اليت يقومون هبا العمل لفرتة طويلة واالتصاالت وأقضائهم لقدر كبري من وقتهم يف املشي 

لذا البد  ،أو العطل السنوية باإلضافة إىل آثار االنقطاعات على أداء التمريض مثال، بسبب عطلة األمومة
، مرضنيامليساعد على تقليل هذه األعباء وميكن من استيعاب حدود وقدرات  من إعادة تصميم نظام عمل

 لمرضى؛ لوحتسني خدمتهم  ئهممن أجل تعزيز أدا
ة ميكن يف أماكن مناسب ت األكثر أمهية واألكثر استخداماختزين ووضع لوازم التمريض واألدوية واإلمدادا -

  1للممرض الوصول إليها بسهولة؛
ة إىل تشجيع ، باإلضافطبيعة عمل كل فئة من املمرضنياحتياجات و تصميم برامج تدريب تتناسب مع  -

  ؛التطوير والتعليم الذايت واملشاركة يف امللتقيات العلمية الكتساب املعرفة واملهارات املطلوبة يف العمل
 فرض فرتات راحة تتناسب مع حجم وطبيعة العمل؛ -
ة تكوينهم وختصصهم مع طبيع حيث يتناوب املمرضون يف مصاحل خمتلفة تتناسب ،يفيالتدوير الوظاعتماد  -

 للملل والروتني أو الكتساب مهارات جديدة؛ جتنبا
 ساس الكفاءة. تكون قائمة على أ بني املمرضني التخطيط السليم للمسار املهين ومنح فرص عادلة للرتقية-
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Patricia R. DeLucia et al, op.cit, 25. 
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 كأداة لتحسين أداء العاملين الصحة والسالمة المهنية تدقيق  الرابع:المبحث 

مها كأداة تساعدها ؤسسة وتستخدالصحة والسالمة املهنية من أهم اجلوانب اليت هتتم هبا املتدقيق عترب ي
على كشف النقائص واالحنرافات املوجودة يف بيئة العمل والظروف املهنية وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسينها، 

رضون املؤسسات االستشفائية، حيث يوجد األطباء واملم ،ا تعلق األمر ببيئة عمل عالية اخلطورة مثلخاصة إذ
وعالقتها  تهموسالمالنفسية والبدنية  حالتهمن تأثري على يف مواجهة مباشرة مع هذه املخاطر، وما لذلك م

 .بتحسني أدائهم وتقدمي خدمات صحية ذات جودة
 العاملين  تدقيق بأداءالعالقة المطلب األول: 

اء اعتماد عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من كفاءة وفعالية أد البشرية إىلتشري أفضل ممارسات املوارد 
العاملني وتقييم العوامل املؤثرة فيه، وذلك من أجل مساعدة املؤسسة على التحسني املستمر هلذا األداء، ويف 

 عدة جوانب.هذا اإلطار يقوم املدقق بفحص 
 أداء العاملينالفرع األول: تدقيق 

ها مواقف العامل اجتاه عمله أو اجتاه خمتلف األطراف اليت يتعامل مع بتدقيقيقوم املدقق يف هذا اإلطار 
 ، وذلك من خالل اآليت:أثناء أدائه لعمله

 لعمل؛ا. مدى التزام العامل بتعليمات وقواعد العمل باملؤسسة اليت يعمل هبا، كاالنضباط يف مواقيت 7
 ؛والرؤساءالزمالء واملشرفني . سلوكيات العامل اجتاه 2
 ؛إطار املهام املوكلة له يفالعامل لألهداف املطلوب منه حتقيقها نسبة إجناز  .3
 سلوكيات العامل اجتاه العمالء؛ .4
 .الوقت املستغرق يف تنفيذ املهام .5

 الفرع الثاني: تدقيق العوامل المؤثرة في أداء العاملين

 يقوم املدقق بتدقيق العوامل املؤثرة يف أداء العاملني من خالل التحقق مما يلي: 
. مدى اهتمام املؤسسة حمل التدقيق بتصميم برامج التدريب، والتحقق من فعالية الربامج اليت مت تنفيذها يف 7

إىل  باإلضافة ،يةبطوير معارف ومؤهالت وسلوكيات العاملني، ومدى مالءمتها الحتياجاهتم التدريوتحتسني 
 عملية التقييم؛لتحسني كفاءهتم يف القيام ب منيتدريب املقيِّ فحص برامج 

املكافآت بشكل عادل على أساس الكفاءة والنتائج احملققة، أي ربط صرف األجور و . التأكد من 2
  التعويضات مبستوى األداء املقدم؛

. دور اإلشراف يف تعليم العاملني وتوجيهم بشكل سليم حنو حتقيق األهداف املسطرة، واالصغاء 3
النشغاالهتم ومساعدهتم على جتاوز العراقيل واملشاكل اليت تواجههم أثناء أدائهم ملهامهم، ومدى إشراكهم 
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 إرشاد العاملني الذين يف ني، ودورهوبني العامل علقة بعملهم، وطبيعة العالقة بني املشرفيف اختاذ القرارات املت
 ؛ومساعدهتم على االندماج والتكيف باملؤسسة حديثاتوظيفهم  مت
. مدى توفري املؤسسة لإلمكانيات املالية واملادية واملعلومات الكافية وظروف العمل املناسبة للعاملني، 4

بء العمل از العمل حىت ال يتجاوز عباإلضافة إىل التحقق من توفري العدد الكايف من املوارد البشرية إلجن
الجتماعية توفر اخلدمات ا التحقق منب كما يقوم املدقققدرات العامل وال يشعر هذا األخري بضغوط العمل.  

 والرياضة؛ لرتفيهلمرافق  والغداء،لراحة اغرف ، دور احلضانةباملؤسسة حمل التدقيق مثل، 
ختيار اوصف وتوصيف جلميع الوظائف باملؤسسة حمل التدقيق، مبا ميكن املؤسسة من  . التحقق من وجود5

 ولضمان مطابقة مؤهالهتم مع متطلبات الوظيفة اليت سوف يشغلوهنا؛ ،املرتشحني أفضل
لعاملني ، وطرق حصول اوأشكاهلانظم االتصال اليت تستخدمها املؤسسة للتواصل مع العاملني فحص . 0

 حول أدائهم؛ عكسيةعلى التغذية ال
الطرق و دور املؤسسة يف تسوية النزاعات بني العاملني أو بني العاملني واملشرفني خللق جو عمل مالئم،  .1

 عدد ونتائج اإلجراءاتفحص وعدد وشكل شكاوى العاملني، و  ،املستخدمة لتحديد وتسوية النازعات
باهبا، وما االطالع على احصائيات الغيابات وأسو من خالل االطالع على امللف التأدييب للعاملني  ،التأديبية

 مربرة؛إذا كانت مربرة أو غري 
 مدى اعتماد املؤسسة على فرق العمل يف إجناز املهام؛ .8
 ها؛حومعايري من العطلأوقات عمل العاملني وفرتات الراحة املمنوحة هلم خالل العمل، وختطيط  .9

 ،املرجوة منه هدافاأليف حتقيق وكفاءته ه تاألداء الذي تعتمده املؤسسة، ومدى فعالي تقييم فحص نظام .71
 ،إعدادها ةقطريو وسالمتها مدى كفاءهتا جودهتا و  االطالع على تقارير تقييم األداء والتحقق منمن خالل 

فرتات اليت يتم لاواملعايري اليت مت اعتمادها يف عملية التقييم، واملالحظات اليت قدمها املقيِّمون، والتحقق من 
واختاذ اإلجراءات الالزمة  فجوةال حتديد يتم ذلكضوء  وعلى ،فيها تقييم األداء، وهل تتم بشكل منتظم

 ؛القادمة الفرتة يف يستهدف ملا تصور ووضع لسدها،
م يف أعماهلم ملا هو مطلوب منه معرفتهم ومدى ،توزيع املهام واملسؤوليات واألدوار بني العاملنيكيفية  .77

 بوضوح.
  كأداة لتحسين أداء العاملين المدققالفرع الثالث: توصيات 

 بناء على النتائج اليت يتوصل إليها املدقق يقوم بتقدمي جمموعة من التوصيات، وبذلك فإنه يساعد املؤسسة
 على ما يلي:  حمل التدقيق

 أداء أفضل؛على تقدمي  حتفيز العاملني .7
 ؛، من أجل معاجلة االحنرافات يف الوقت املناسبعكسيةحتسني عملية التغذية ال .2
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 ؛اليت تتوفر عليها املؤسسة الكشف عن أفضل الكفاءات .3
 اإلنتاج؛ جودة حتسني. 4
 ؛للمؤسسة التنافسية القدرات تشكيل إلعادة البشرية املوارديف  ستثماراال .5
ل واملشاكل اليت تواجه العاملني أثناء أدائهم ملهامهم والعمل على القضاء عليها أو يالكشف عن العراق. 0

 ؛لتحسني األداء املتوفرة الفرص تقليلها، وحتديد
ل أسباهبا وطرق حتليمن خالل الوقوف على االختالالت املوجودة فيه و  ،. حتسني نظام تقييم أداء العاملني1

لتكوين والرتقية كا  ،لبشريةاتصحيحها، ملا له من تأثري على أداء العاملني وعلى بقية نشاطات إدارة املوارد 
 واألجور؛

 يف بني أداء العاملني احملقق واألداء املتوقع. الفجوة سد .8
 بأداء العاملين المهنية عالقة تدقيق الصحة والسالمةالمطلب الثاني 

كون له دور ، ويمع ظروف العمل ووسائل الراحة يف مكان العمل تدقيق الصحة والسالمة املهنيةيتعامل 
 من خالل فحص جمموعة من العوامل. يف حتسني أداء العاملني

 الفرع األول: تدقيق العوامل المادية

ل التدقيق، ؤسسة حماملادية املوجودة بامل يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بفحص عوامل بيئة العمل
يقوم ليت اومن أهم العوامل البيئية وتقييم مدى تأثريها على صحة وسالمة العاملني وعلى أدائهم لعملهم، 

 صحة العاملني البدنية والنفسية وعلى سالمتهم ما يلي:على  ميكن أن تؤثربتدقيقها، واليت 
 املناسبة وغري غريالعوامل البيئية ف. النظافة، التهوية، أللوان، الضوضاء، درجة احلرارة والربودة، ااإلضاءة. 7

شاكل تعرضهم ملإىل  تؤديقد تؤثر سلبيا على رغبتهم يف العمل، و ى العاملني و اآلمنة تولد ضغوطا نفسية لد
الفردي ى األداء مستو سلبا على يؤثر األمر الذي يف العالقات بني اإلدارة والعاملني،  مما يولد توترا، صحية

 حيث أهنا تتسبب يف إجهاد ،العمل على القدرة يف مباشر تأثري مثال هلا املرتفعة فالضوضاء1ظيمي.والتن
 بتخفيف الكفيلة الوسائل توفري جيب لذلك م،تركيزه العاملني فقدتالذهن و  تشتيت إىل ؤديتو  األعصاب

 :مسعهم، مثل على حفاظا الضوضاء هذه
 ؛والسقوف اجلدران هبا تغلف للصوت عازلة مواد استخدام -
 ؛املزعجة األصوات مصدر اآلالت على ميكانيكية أجزاء تركيب أو ذلك، أمكن ما اآلالت جتديد -
 العمل، مكانيف  السائدة الظروفاحلماية الشخصية للعاملني تتناسب مع طبيعة عملهم و  وسائل توفري -

 .أداءهم ويتحسن رضاهم بذلك فيحقق

                                                           
 .87، صمرجع سبق ذكرهعادل حممد عبد اهلل، حممد مشعل سلطان، . 1
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قليلها إىل مستوى أو ت لقضاء على املخاطر يف مكان العملاملؤسسة حمل التدقيق ل. التدابري اليت تعتمدها 2
لتجهيزات واملعدات واملباين واحلفاظ عليها من أي تلف أو ضرر ميكن أن يلحق هبا محاية امن أجل ، مقبول

 نتيجة احلوادث املهنية؛

 الفرع الثاني: تدقيق العوامل االجتماعية

 ،توفر الظروف االجتماعية اليت تساعد العاملني على أداء عملهم يف جو مريحيقوم املدقق بالتحقق من 
 ومن أهم العوامل اليت يقوم بتدقيقها ما يلي:

ف اليت تقدمها املؤسسة للعاملني، واليت تساعدهم على حتسني حياهتم االجتماعية وختفالرعاية االجتماعية . 7
 عنهم ضغوط العمل؛

يضات يف استفادة العاملني من تعو و إعانات املرض واحلوادث تقدمي و  للعاملني الضمان االجتماعي. توفري 2
ني بأمهيتهم وحرص املؤسسة على احلفاظ على حياهتم، وجيعلهم ميارسون عملهم ليشعر العام، مما العجزحالة 

 بارتياح؛
اخلاص بكل عامل، واستخدام املعلومات  ملف الرعاية الطبية وإدارة للعاملني الطبيةاخلدمات توفري . 3

 املوجودة فيه لتنصيب العامل يف املنصب الذي يتالءم مع قدراته البدنية والنفسية؛
 التنظيمية: تدقيق العوامل لثالفرع الثا

 لي:ي من بني العوامل التنظيمية اليت يقوم املدقق بتدقيقها هبدف تقدمي توصيات لتحسني أداء العاملني ما
 كما املعقول، احلد تتعدى أن جيب فال ،لقدرات العاملني النفسية والبدنية العمل ساعات. مدى مالءمة 7

 .النشاط جتديد فرتة مبثابة تعد اليت الراحة فرتات على تتوفر أن ينبغي
واالطالع على أسباهبا وآثارها على أداء العاملني وعلى أداء  ،املهنيةاحلوادث و سجالت األمراض . فحص 2

 املؤسسة ككل؛
ؤول ، حىت ميكن لكل عامل أو مشرف أو مسالصحة والسالمة املهنية واألدوار يف برامج سؤولياتامل . توزيع3

ملتعلقة بإدارة ا سواء من املخاطر املهنية أثناء أدائه ملهامه الرتكيز على ما هو مطلوب منه القيام به للوقاية
وادث اليت ، لتجنب اإلصابة باألمراض أو احلهاالصحة والسالمة املهنية أو تلك املتعلقة بالوظيفة اليت يشغل

 ميكن أن تعرقل حتقيق األهداف املسطرة على املستوى الفردي للعامل واملستوى الكلي للمؤسسة.

   بأداء األسالك الطبية وشبه الطبية والسالمة المهنيةالصحة المطلب الثالث: عالقة تدقيق 

شبه الطبية لتحسني أداء أسالكها الطبية و  لتدقيق الصحة والسالمة املهنية تلجأ املؤسسات االستشفائية
 العمل وارتفاع اإلصابات باألمراض واحلوادثة وظروف يئتعود لب هذا األخري إذا الحظت أن أسباب تراجع

   هذه احلالة من بني اجملاالت اليت يشملها هذا النوع من التدقيق ما يلي:املهنية يف وسط هذه األسالك، ويف 
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 الفرع األول: العوامل التنظيمية

 ،ة وشبه الطبيةأداء االسالك الطبيعلى  سيئة باملؤسسات االستشفائية سلباالعوامل التنظيمية الؤثر ت 
أن يؤدي إىل سوء الرتكيز وعدم القدرة  واملناوبات ميكن الطويلة العمل ساعات عن الناتج اإلرهاق نحيث أ

 ويسبب هلم ضغوطات معنوياهتم على ذلك أثر املناسبة العمل ساعات تتوفر فإذا مل على أداء العمل بكفاءة،
  .، مما قد يؤدى إىل سوء اخلدمة الصحيةالعمل يف

كما أن اإلجهاد الناتج عن كثرة املهام اليت تفوق قدرات الطبيب أو املمرض أو ال تتناسب مع تكوينهم 
عدد كبري من الفحوصات الطبية والتواصل  كإجراء  فكريا، اجلهد كان سواء ،والتعب املللميكن أن يتسبب يف 

مثل، إجراء عمليات جراحية معقدة بالنسبة ألطباء ال تتوفر فيهم الكفاءة الالزمة أو  عضليامع املرضى أو 
 سواء العمل مكان يف املتكررة الضغوطاتو  املشاكلباإلضافة إىل ذلك فإن  نقل املرضى من قبل املمرضني.

األطباء  وكسل على بآخر أو بشكل تؤثر نفسية اضطراباتميكن أن تؤدي إىل  من اإلشراف أو الزمالء من
 .وشبه الطبيني يف أداء عملهم

تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني العوامل التنظيمية باملؤسسة حمل التدقيق من خالل يساعد 
ليت تسمح املدقق من قيام املؤسسة االستشفائية بعملية التدريب ا مثل، حتقق ،الوقوف على أسباهبا ومعاجلتها

يب لتغطية احتياجاهتم ، وكفاية برامج التدر التنظيمية لألطباء واملمرضني بتعلم كيفية الوقاية من املخاطر املهنية
قدرة ال ملديه تكونو  لألسالك الطبية وشبه الطبية، نفسيةالالبدنية و الصحة  على مما ينعكس إجيابا ،التدريبية

 نشاطه ميارس أن هولطبيب أو املمرض ا فيه يفكر ما أهمف. أداء عملهم يف ظروف تنظيمية أفضلعلى 
 اإلدارة فاهتمام .عمله على تؤثر أمراض وال لضغوطات ال وجود أي ،البدنية والنفسية قواه كامل يف وهو

مما تساعد على  ،والسكينة االرتياح نفوسهم يف وتبعث رضاهم ة يف حتقيقكبري  أمهية له تهم وسالمتهمبصح
 .أفضل وخدمات صحية ذات جودة أداء تقدمي

 الفرع الثاني: الرعاية االجتماعية

 أوه نوع كان مهما معمله يف البقاء على االجتماعية مظروفهم ترغمهاألطباء واملمرضني الذين  إن
 االجتماعي وسطه يف التفكري دائم ألنه يوم، بعد يوما يزداد داخليا صراعا مقد يولد لديه به احمليطة الظروف
ابل ويف املقأدائهم، و  معنوياهتم على مما ينعكس سلبا ،مصدرا للضغوطم عمله من جيعل الذي ألمرا واملهين،

ويزيد لديهم  االرتياح يف نفوسهم يبعثمرحية ومالئمة  املؤسسة االستشفائية ظروف اجتماعية إذا وفرت
 . واالضطرابات عن املشاكل أبعد النفسية محالته وتكون ،العملالدافع والرغبة يف 

وشعورهم باء واملمرضني األطله دور كبري يف حتفيز  املؤسسة لظروف اجتماعية مرحيةوبالتايل توفري ظروف 
بشكل  العمليف  ةهلم الرغبيعطي ما اليت يعملون هبا، وهذا  االستشفائية باالستقرار واالرتياح يف املؤسسة

  .ى طاليب اخلدمة الصحيةفيه، مبا يعود بالفائدة عل رغوباألداء امل حنو مبسلوكه يتوجهو أكرب 
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 الفرع الثالث: العوامل المادية

 ر على الصحةاليت ميكن أن تؤث املاديةتوفر العوامل يقوم مدقق الصحة والسالمة املهنية بالتحقق من مدى 
األسالك  أداءلى ع أيضا ية حمل التدقيق، هذه العوامل ميكن أن تؤثرباملؤسسة االستشفائالسالمة املهنية و 

الفريق  واجتاهم عمله اجتاه موميوهلتصرفاهتم  صحتهم ويف يف ؤثرتو م عملهب يطحت الطبية وشبه الطبية، كوهنا
 ا.إليه ونينتمواملؤسسة االستشفائية اليت  معه ونيعملالذي 

 ،الضوضاء الربودة، التهوية، ،احلرارة كاإلضاءة، اديةامل لعواملل تحمللل حدودفللطبيب أو املمرض 
 وبالتايل العمل، لبيئة تقبله درجة على أيضا يؤثر فإنهه حتمل درجة على تأثريها من وانطالقا النظافة، ،االهتزاز

 العمل حميط علجل مجيع الظروف املالئمة توفري املؤسسة االستشفائية إدارة علىلذا  .العمل أدائه يف على
وفقاً للمعايري املتعارف عليها لتتناسب مع مجيع العاملني هبا حسب طبيعة عملهم  العمل على ومساعد آمن

 ووحدات العمل اليت يعملون هبا.
 إال يتم ال العمل، فبإتقان العمل لتأدية املناسبة هو اإلضاءة الطبيب أو املمرض حيتاجه ما ومن أهم 
 اإلضاءة، من خمتلفة مستويات إىل حتتاج املختلفة مبستوياهتا األعمال وأن اإلضاءة، من جيد مستوى حتت

عالية مثل، إجراء العمليات اجلراحية أو القيام  وإنارة قوية بصرية وظائف إىل حتتاج مهام هناك أن حيث
 اإلضاءة كانت اإذ ى األطباء وشبه الطبينيلد اخلطأ مستوى يقل ما غالباو بالفحوصات الطبية املتخصصة. 

وبالتايل تقدمي  ،بكفاءة والكيف الكم حيث منأداء عملهم  تساعدهم على اجليدة فاإلضاءة ،مناسبة
 التقليل يف تساهم اإلضاءة الكافية  كماخدمات صحية ذات جودة وحتقيق رضا طاليب اخلدمة الصحية،

وجتنب  ملعدات واملوادلوضوح الرؤية أثناء استخدام التجهيزات وا واألمراض املهنية، نظرا العمل حوادث من
  االصطدام باألشياء أثناء السري يف املمرات وغرف املرضى.

 كان كانت معتدلة ومناسبة هلم  فإذا ،ء األسالك الطبية وشبه الطبيةأدا يف احلرارة درجة تؤثر كما     
ب احرتام وجيللتكييف املالئمة لطبيعة املؤسسات االستشفائية  وسائل البد من توفري ذلكلو  ،أحسن ؤهمأدا

، حيث جيب توفري وسائل التدفئة، لتجنب الربودة على يقاس احلرارة على يقاس وما ،املعايري املعتمدة القتنائها
 .ميكن أداء العمل يف ظروف أفضل حىت األمراض واحلوادث املهنية النامجة عن احلرارة املرتفعة أو الربودة،

 حنصرها أن ميكن متعددة، أسباب نتيجة باملؤسسة االستشفائية الداخلي اهلواء تلوثباإلضافة إىل أن 
 على اسلب يؤثر ميكن أن ،كالتلوث الناتج عن املواد الكيمائية أو املواد املشعة نفسه العمل طبيعة يف أساسا
 تركيبمن خالل  العمل مكان يف الداخلي اهلواء جتديد دائما بجي لذلك ،األطباء وشبه الطبيني صحة
التلوث  يف تحكمال يتم مل إذاو  الشخصية مثل، الكمامات. وقايةوسائل لل استخدام أواهلواء  لتنقية أجهزة
 .املطلوب اجلهد بذل وعلى ممهامه أداء عن معيقهيو  والنفسية، يةندلبا حالتهم علىذلك  ثريؤ  أن ميكن
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 يمها دورا مهماوتعق تواجدها ونظافتهاكما يلعب تصميم املباين ووضعية التجهيزات واملعدات وأماكن 
مما ينعكس  ،يف احلفاظ على صحة وسالمة األسالك الطبية وشبه الطبية ويساعدهم على أداء عملهم بأرحيية

 على أدائهم. إجيابا
من رغبتهم يف  دييز و  حتسني أداء األطباء وشبه الطبيني يف ساهمفتدقيق الصحة والسالمة املهنية ي إذا

 ظروف العمل املادية. تحسنمن خالل التوصيات اليت يقدمها املدقق لأكرب، وذلك  جهود بذلو  لعملا
 الفرع الرابع: الرعاية النفسية

ى التخفيف ملساعدهتم عل ،على التكفل النفسي الكايف واملمرضني يتحقق املدقق من حصول األطباء
كتواجدهم   ،لطبيعة املهام اليت يزاولوهنا ب الظروف احمليطة بعملهم أو نظراضغوط العمل بسبإلرهاق و من ا

يف بعض املصاحل اليت يتم فيها التعامل مع حاالت مرضية معقدة أو تعرف حاالت وفيات مرتفعة مثل، 
 االستعجاالت اجلراحية ومصلحة الطب الشرعي.

 : الرعاية الطبيةخامسالفرع ال

سواء اليت  ،والتحاليل لألطباء واملمرضنيلفحوصات من إجراء ا الصحة والسالمة املهنية دققميتحقق 
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 

 فضل، وبالتايل حتقيق نتائج أفضل.على أداء عملهم يف ظروف صحية أ
 : الوقاية الشخصيةسادسالفرع ال

 ،عند التعامل مع املعدات والتجهيزات وكذلك مع املرضى من مدى احرتام معايري الوقايةاملدقق يتأكد 
انيات الشخصية، وهل توفر املؤسسة االستشفائية اإلمك الوقاية مدى التزام األطباء واملمرضني بارتداء معداتو 

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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 الثالثالفصل  خالصة

العوامل  مبفهومي الفعالية والكفاءة، وأهمتعريف أداء العاملني وعالقته  بدايته يف لفصلا هذا تناول
تطرق إىل إدارة هذا األداء  كما  .يف حالة توفرها اليت ميكن أن تؤثر عليه إجياباادية التنظيمية واملالشخصية و 

 ملؤسسات االستشفائيةاب أداء العاملني ول أيضاوتنا .بتعريفها وذكر أهدافها واملراحل اليت متر هبا هذه العملية
 واخلطوات اليت يتم اتباعها لتحقيق األهداف املرجوة من عملية التقييم. وتقييمه
ات بالتطرق إىل تصنيفها حسب التشريع لرتكيز على أداء األسالك الطبية،الثاين مت ا املبحث ويف 

والتنظيمات اجلزائرية، والتعرض إىل تعريف تقييم أداء هذه األسالك واألهداف املرجوة منه، وجماالت أداء 
ألطباء اليت تشملها عملية التقييم والطرق املعتمدة يف ذلك، حيث يتم استخدام كل طريقة بناًء على اهلدف ا

 املراد حتقيقه.
إىل أداء األسالك شبه الطبية، باإلشارة إىل تصنيف هذه األسالك حسب  ومت التطرق يف املبحث الثالث

وقوف على اجلوانب الكمية والنوعية للعمل املنجز، إىل تناول تقييمها بال باإلضافة ،ةاجلزائريتنظيمات ال
 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 
 ة خاصة.أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بصفبصفة عامة و 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الرابع

 دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف
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 دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيف الرابع:الفصل 

 تمهيد

بعد التعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة بتدقيق الصحة والسالمة املهنية وأداء األسالك الطبية وشبه 
دور تدقيق الصحة والسالمة ميدانية حول  هذا الفصل دراسةناول سيت ،النظريةخالل الفصول  الطبية من

مد عبد النور فكان املركز اإلستشفائي اجلامعي سعادنة حماملهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية، 
وهذا يف حدود ما مت احلصول عليه من معلومات، إلجياد إجابة مؤيدة   بسطيف هو دراسة احلالة حمل البحث،

 كال املتغريين.بكانت أو معارضة هلذا الدور، ومدى مالئمة الواقع مع املعطيات النظرية املتعلقة 

 يف سيتم التطرق حيثمت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، يدانية من أجل عرض الدراسة املو     
وعينة  فاملركز االستشفائي اجلامعي سطيىل املنهج املعتمد يف الدراسة امليدانية اليت ختص إ املبحث األول

جلمع  باإلضافة إىل التعرف على األدوات املعتمدة ة والبشرية،واملوضوعي ةوالزماني ةاملكانيوحدودها  الدراسة
يب املعاجلة وأسالكيفية تصميم أداة الدراسة واختبار صدقها وثباهتا   على الثاين املبحث يف مث التعرف ،البيانات

وذلك  ،عليها احلصول مت اليت البيانات حتليل الثالث سيتناول املبحث أما .لبيانات اليت يتم مجعهااإلحصائية ل
 .البحث فرضيات اختبار بعدها ، ليتمSPSS.23 برنامج باستعمال
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 للدراسة اإلطار المنهجي: ألولالمبحث ا

ة واجملتمع املعين بالدراسة امليدانية والعين بحثالاملعتمد يف  املنهج سيتم استعراض املبحث هذا إطار يف
اليت مت استخدامها  األدوات على بعدها للتعرف ،والبشرية املكانية والزمانية واملوضوعية وجماالهتااليت مشلتها 

 .املعلومات مجعيف 
 :يلي كما وهي مليدانية،ا الدراسة خالل من اختبارها املراد فرضياتالب التذكري من البد ذلك وقبل

جلامعي حنو تطبيق الصحة والسالمة املهنية باملركز االستشفائي ا بحوثنييوجد اختالفات يف اجتاهات امل -
 يفة(؛التعليمي، الوظة، املستوى ب اخلالسن، اجلنس، سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية )

 ل الدراسة؛دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حم املهنية لتدقيق الصحة البدنية -
ل دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حم املهنية لتدقيق الصحة النفسية -

 الدراسة؛
ة حمل دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسساملهنية  لتدقيق الصحة االجتماعية -

 الدراسة؛
 لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة. -

 المطلب األول: المنهج المستخدم وعينة الدراسة 

الذي مت استخدامه يف هذه الدراسة واجملتمع الذي مشلته  املنهج على التعرف سيتم املطلب هذا إطار يف
 وعينة الدراسة.

 الفرع األول: منهج الدراسة 

لف باختالف كذلك ختتمناهج البحث العلمي  الختالف املواضيع املدروسة من قبل الباحثني فإن  نظرا
 أهداف لبلوغ يرمسه الذي ث واإلطارالباح يتبعه الذي هذه املواضيع، وذلك باعتبار املنهج هو األسلوب

 األدوات إىل الوصول الباحث على يف قدرة تتمثل االعتبارات من عدد على اختيار املنهج حبثه. ويتوقف
وعلى هذا األساس . طبيعة املشكلة وعلى املتاح والتكلفة اليت يتحملها، الوقت وعلى ،وثبات صدق هلا اليت

هنية يف دور تدقيق الصحة والسالمة امل البحث، املتمثلموضوع  لطبيعة األنسب الوصفي التحليلي املنهج يعتب
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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يعرف هذا املنهج بأنه "أسلوب من أساليب التحليل الـذي يعتمـد علـى معلومات وبيانات كافية ودقيقة و  
للوصول إلـى نتائج علمية واضحة ميكننا  ،عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل مدة أو حقبات معلومة

 1.تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة"
 2نهج الوصفي التحليلي يف البحث العلمي مبجموعة من اخلصائص، واليت تتمثل فيما يلي:يتميز املو 

 يقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة املدروسة؛  -
 يوضح العالقة بني الظواهر املختلفة والعالقة يف الظاهرة نفسها؛  -

 يساعد يف التنبؤ مبستقبل الظاهرة نفسها.  -
 وصفه من خالل، البحثموضوع تسليط الضوء على  مت هذا البحثوباعتماد املنهج الوصفي التحليلي يف 

اعدة أدوات ومبس ،بطريقة موضوعية وعلمية وحتليلها اليت أمكن احلصول عليه البيانات مجعو  متغرياته وحتديد
 ،ه البياناتيت تنطوي عليها هذومن مث استخالص الدالالت واملعاين املختلفة ال ،منهجية أو حبثية معينة

 .     ه الدراسةهذه متغريات، والوصول إىل النتائج اليت تدعم هذ بني وحماولة الربط
 وجمالت ودوريات ورسائل كتب من األكادميية األدبيات على باالطالع هذا املنهج قامت الباحثة إطار ويف

 ومراجعتها ،والفرنسية واالجنليزية العربية هي لغات الدراسة بثالثة مبوضوع الصلة ذاتواملواقع االلكرتونية 
 اليت البيانات اإلحصائي الستغالل التحليل وسائل استعمال التطبيقي مت اجلانب ويف فيها، جاء ما وحتليل

ما  بناًء على عليها التعليق، وحتليلها و عينة الدراسة على املوزع لفقرات االستبيان املبحوثني إجابات تضمنتها
 املركز االستشفائي اجلامعي بسطيف. عليه من واقع مالحظته واالطالعمت 

 عينة الدراسةمجتمع البحث والفرع الثاني: 

سبب الصعوبات ، باملبحوثاجملتمع  مفرداتيصعب يف كثري من األحيان إجراء حبوث تتضمن مجيع 
هد والوقت الذي تتطلبه واجلكاليف والت مفرداته،مفردة من كل الكثرية اليت يتعرض هلا الباحث يف الوصول إىل  

دراسة وهذا ما ينطبق على جمتمع ال .عملية مجع البيانات، لذا يتم اللجوء اىل دراسة عينة من هذا اجملتمع
ممرض من املوظفني مبختلف مصاحل املركز االستشفائي اجلامعي  3809طبيب و 399تكون من ياحلالية الذي 

طبقية من اجملتمع اختيار عينة عشوائية  . وقد مت0808 أكتوبر 93وذلك حسب إحصائيات  بسطيف،
التعاون مع هذا البحث، وبالتايل مشلت الدراسة  من قبلوامع  كل فئةمن   %38ب نسبتهاحددت  املبحوث

 .ممرض 383طبيب و 39
 

                                                           
جملة جامعة بابل  وذجا،منعملية البحث العلمي املكتبة املركزية يف جامعة بابل  يف تدعيم وأثرهاحممد هادي جاسم، تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املكتبات اجلامعية . 1

 .331، ص 0833 العراق، ،3العدد ، 02اجمللد ، اإلنسانيةللعلوم 
 .82ص ، 0832، العراق، 32العدد  ،98اجمللد  ،نباس املندالوي، استخدام مناهج البحث العلمي يف الرسائل اجلامعية، جملة آداب املستنصرية. 2
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 المطلب الثاني: حدود الدراسة

، واليت سيتم ةوالبشري املكانية والزمانية واملوضوعيةتتمثل حدود الدراسة امليدانية احلالية يف كل من احلدود 
 توضيحها من خالل العناصر التالية: 

 الحدود المكانية الفرع األول:

ستعمار تأسس إبان اإل، والذي الدراسة امليدانية إلجراء مت اختيار املركز االستشفائي اجلامعي سطيف    
ديسمب  32املؤرخ يف  989-02مت حتويله مبوجب القرار رقم  االستقالل، وبعد 3399الفرنسي وكان ذلك سنة 

يريه وتنظيمه ستيف وخيضع  .حممد عبد النور الشهيد سعادنةسم وإعطائه إإىل مركز استشفائي جامعي  3302
 والذي حيدد قواعد إنشاء املراكز اإلستشفائية ،3332ديسمب  80املـؤرخ يف  922-32 التنفيذي رسومامل إىل

  .اجلامعية وتنظيمها
ع بالشخصية ذات طابع إداري، تتمتاملركز االستشفائي اجلامعي سطيف هو عبارة عن مؤسسة استشفائية 

 ،يوتتمثل مهامه يف التشخيص والعالج والوقاية والدراسة والتكوين والبحث العلم ،املعنوية واالستقالل املايل
بحث كما ميارس الوزير املكلف بالتعليم العايل وال  فيات،تابع لوزارة الصحة والسكان وإصالح املستشوهو 

والية االحتياجات الصحية لسكان سرير، ويغطي  331طاقة استيعابه  العلمي الوصاية البيداغوجية عليه.
 . سطيف إضافة إىل واليات برج بوعريريج واملسيلة وجباية وبعض مناطق ميلة

 وهي: له وحدات تابعة ثالثة مصلحة موزعة على 99من ملركز االستشفائي يتكون ا
 خمصص لقطبسرير 310، منها سرير 219طاقة استيعابه  2م 12318تبلغ مساحته املستشفى املركزي:  -

 ؛2م22400 ب ، والذي تقدر مساحتهطب األطفال
 سرير؛ 302يوجد هبا ، و 2م 0988تبلغ مساحتها وحدة األم والطفل:  -
إىل جانب مصلحيت األمراض  ،2م 008تقدر مساحتها ب  طب العيون واألذن واألنف واحلنجرة: وحدة -

 .سرير 21قدرة استيعاب ب ، وهلذه الوحدة 2م 3901العقلية وطب العمل التابعتني هلا مبساحة 
يسهر ذي ، الاماملدير العسطيف  لواليةاهليكل التنظيمي للمركز االستشفائي اجلامعي يأيت على رأس 

ضع حتت إمرته مكتب ، وخيعلى السري احلسن للمستشفى وتطبيق القوانني والتنظيمات اليت تنظم هذا األخري
 ،، مكتب الصفقات والشؤون القانونية، مكتب اإلعالم واالتصال، مكتب األمن واملراقبة العامةاألمني العام

يرية العامة جمموعة ويتفرع عن املداخلارجية، واليت من خالهلا تنظم وتسري مجيع عالقات املستشفى الداخلية و 
 مثلة يف: توامل ،الوحدات واملديريات التابعة هلا من
 مديرية املوارد البشرية؛ -
 مديرية املالية واملراقبة؛ -
 مديرية الوسائل املادية؛ -
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 مديرية النشاطات الطبية والشبه الطبية؛ -
 واحلنجرة؛ واألذن واألنف ونأمراض العي ةوحد -
 وحدة األم والطفل. -

 الفرع الثاني: الحدود الزمنية

 الباحث قدرة وأيضا ،البحث طبيعة حسب الفرتة هذه وتتحدد إلجرائها، زمنية فرتة تتطلب دراسة أي
واإلجابة على  البحث فرضيات صحة مدى من للتأكد وذلك ،البيانات اليت ختدم موضوعه مجع على

 83الفرتة املمتدة ما بني  يف باملركز االستشفائي اجلامعي الدراسة إجراء مت فقد الصدد هذا ويفإشكاليته، 

 .0803جانفي  93إىل غاية  0808نوفمب 

 الحدود الموضوعية الفرع الثالث:

تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه دور احنصر البحث يف موضوع 
 .دانا للبحثمي سطيفاملركز االستشفائي اجلامعي  ، وكاناجلزائريةالطبية باملؤسسات االستشفائية 
 الفرع الرابع: الحدود البشرية

طيف، والذين يبلغ سظفني باملركز االستشفائي اجلامعي يشمل اجملتمع املبحوث األسالك الطبية وشبه الطبية املو 
 يلي:، موزعني كما 2121أكتوبر  30موظفا، وذلك حسب إحصائيات  2102عددهم 

 جامعي؛استشفائي باحث أستاذ  طبيب 082 -

 ؛العموميةيف الصحة  متخصصممارس طيب  323 -
 طبيب مقيم؛ 993 -
 ؛ممارس طيب عام يف الصحة العمومية 332 -
 .شبه طيب 0103-

 : أدوات جمع البياناتلثالمطلب الثا

كن الباحث ، اليت متةمن األدوات والوسائل املناسب مبجموعةيتطلب استخدام أي منهج علمي االستعانة  
وخصوصيته  حثب، وتفرض طبيعة املوضوع اخلاضع للبحثال حمل يدانيف امل من الوصول إىل البيانات الالزمة

، دراسةينة الع فرداتاليت توجه مل الفقراتهو عبارة عن منوذج يضم جمموعة من  ، الذياستخدام االستبيان
ع وقد مت االعتماد على هذه األداة بشكل أساسي يف مج .املبحوثيانات عن املوضوع هبدف احلصول على ب

باملركز  مرضنياألطباء واملعلى جمموعة من  االستبيان، حيث مت توزيع بالبحث احلايلالبيانات املتعلقة 
ياته، على إشكالية موضوع البحث وفرض وقد مت إعداد هذا االستبيان بناءً  سطيف. االستشفائي اجلامعي

البسيطة، وحىت يكون االستبيان منظما يف شكله العلمي من حيث  الفقراتحيث أنه تضمن جمموعة من 
 مر باخلطوات التالية: قداملضمون ووفقا للموضوع املدروس، فو  الشكلو البساطة 
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 ؛فقرة 20إعداد استبيان أويل، وقد تضمن  .3
ل حم ؤسسةجلمع البيانات يف املمته ءومال صحته مدى تقييم أجل منعرض االستبيان على املشرف،  .0

 الدراسة؛
 ؛(0)أنظر امللحق رقم األساتذة من جمموعة وهم ،عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني. 9
 وإجراء بحوثنياملميدانية أولية لالستبيان مع تسجيل مالحظات وانطباعات  اختباريةإجراء دراسة  .9

 التعديالت الالزمة؛
 ؛على املشرف من أجل املصادقة عليه االستبيان عرض. 1
 فقرة على مفردات عينة الدراسة.  19من ض. توزيع االستبيان النهائي الذي ت2
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 الدراسة جمع بياناتالمبحث الثاني: 
يتناول هذا املبحث تصميم االستبيان من حيث سلم التنقيط واحملاور اليت تضمنها، كما تطرق إىل اختبار 

  مجعها.اليت مت لمعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة امليدانيةل املستخدمة ساليباألوثباته و صدقه 
 المطلب األول: تصميم أداة الدراسة

 يوضحها كما إجابة تنقيط كل ومت مخاسي، وعة وفق مقياسموض الفقراتتضمن االستبيان جمموعة من 
  :أدناه اجلدول

 العینة أفراد إجابات تنقیط سلم: (07) رقم الجدول

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة الموافقة درجة

 1 9 9 0 3 العالمات

 باحثةال إعداد من :المصدر   

حيث قاموا ، املبحوثنياستبيان على  089 مت توزيع، (3)رقم  امللحقبعد إعداد االستبيان املوضح يف 
 كما يلي: توزعت حول ثالث حماور فقراتتضمن باإلجابة عنه، و 

 والسن واملستوى اجلنس يف تتمثل واليت بحوثني،امل األفراد حول شخصية معلومات يضمالمحور األول: 
     اليت يشغلوهنا. والوظيفة التعليمي واألقدمية

ل الدراسة من حمتدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة أبعاد تطبيق هذا احملور مدى يقيس  :نيالمحور الثا
حة والسالمة لتدقيق الصجمموعات متثل األبعاد األساسية  أربعةحيث اشتمل على  ،املبحوثنيوجهة نظر 

يق الصحة االجتماعية النفسية املهنية، تدقتدقيق الصحة البدنية املهنية، تدقيق الصحة واملتمثلة يف:  املهنية،
 املهنية، تدقيق السالمة املهنية.

 :موزعة كما يلي ،السؤا 99متت ترمجة هذه اجملموعات إىل 
 خالل من ذلك قياس مت حيث، تدقيق الصحة البدنية املهنيةببعد  هذه اجملموعة اجملموعة األوىل: تتعلق -
 .(38-3) من فقراتال
 خالل من ذلك قياس مت حيث تدقيق الصحة النفسية املهنية،ببعد  هذه اجملموعة الثانية: تتعلقاجملموعة  -
 .(32-33) من فقراتال
 من ذلك قياس مت حيث، تدقيق الصحة االجتماعية املهنيةببعد  هذه اجملموعة اجملموعة الثالثة: تتعلق -

 .(09-30) من فقراتال خالل



ـ دراسةــالفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــ  يفسط الجامعي االستشفائي المركز حالة ـــــ

022 
 

 فقراتال خالل من ذلك قياس مت حيث، تدقيق السالمة املهنيةببعد  هذه اجملموعة : تتعلقرابعةاجملموعة ال -
 .(99-09) من

ن مأداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة من خالل هذا احملور مت دراسة  لثالمحور الثا
 .(19-99)، وقد اشتمل على األسئلة من املبحوثنيوجهة نظر 

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسةالمطلب الثاني: 

تشفائي الدراسة باملركز االسللتأكد من مدى صالحية االستبيان جلمع البيانات اليت ختدم موضوع        
اجلامعي سطيف البد من اختبار مدى صدقه وثباته، من خالل اتباع جمموعة من اخلطوات، واليت تتمثل فيما 

 يلي:
  ستبيانلالالصدق الظاهري  الفرع األول:

ملا  هلحصول على البيانات من عينة الدراسة، لذلك توجب اختبار صدقمت استخدام االستبيان كأداة ل
إىل  صاحلة لقياس ما هتدفا ويقصد باختبار صدق األداة التحقق من أهن .له من أمهية يف جناح الدراسة

وقد مت التأكد من  .من يستخدمهاقياسه، باإلضافة إىل وضوح فقراهتا ومفرداهتا، حبيث تكون مفهومة لكل 
ذوي  اجلامعيني األساتذةعرض االستبيان على عدد من احملكمني من  صدق أداة الدراسة من خالل

 ومدى بياناالست فقرات تضمنتها اليت العبارات وضوح مدى معرفة هبدف(، 2 رقمامللحق انظر االختصاص )
مبالحظاهتم من حيث اإلضافة أو التعديل أو احلذف، واألخذ الدراسة،  حماور لقياس فقراتال هذه صالحية

 .(1)رقم  يف شكله النهائي كما هو موضح بامللحق بيانويف ضوء ذلك مت إعداد االست
 الفرع الثاني: اختبار ثبات االستبيان في الدراسة االستطالعية

باخ كرون  -حساب معامل ألفاهذه األداة يف الدراسة االستطالعية من خالل قياس مدى ثبات مت         
(conbach’s Alpha)  باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(SPSS 09اإلصدار) وكانت ،

 النتائج كما هي موضحة يف اجلدول أدناه.

 دراسة االستطالعیةفي ال ثبات االستبیانقیاس مدى  :(08) الجدول رقم
 (كرونباخ-معامل الثبات )ألفا البنود عدد المحور

 8.399 99 تدقيق الصحة والسالمة املهنية

 8.200 03 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

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

 وقيمته ( 8,399)حملور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يقدر بـ  نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات
، ومها أكب من احلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة (8,200)مبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يقدر بـ 
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وبالتايل ميكن القول أن هذين احملورين ثابتني، مبعىن أن املبحوثني يفهمون فقرات هذين احملورين ، (8,28)بـ 
 هذه داة صادقة وثابتة فإنه ميكن االعتماد عليها يفوعليه مبا أن األ .بنفس الطريقة وكما يقصدها الباحث

لكون نسبة حتقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقهما مرة أخرى على نفس العينة أو عينة  ،الدراسة امليدانية
 .على التوايل (%20,0)و (%39,9) ب مشاهبة هلا تقدر بالتقريب

 اختبار الثبات في الدراسة الميدانيةالفرع الثالث: 

باستخدام  (conbach’s Alpha) كرونباخ-ألفالقياس مدى ثبات االستبيان مت حساب معامل 
  ، وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول أدناه.(09 اإلصدار SPSS) اإلحصائية اجملموعةبرنامج 

 في الدراسة المیدانیة قیاس مدى ثبات االستبیان (:09الجدول رقم )

 (كرونباخ-الثبات )ألفامعامل  البنود عدد المحور

 8.301 99 تدقيق الصحة والسالمة املهنية

 8.293 03 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

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

وقيمته   (8,301)حملور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يقدر بـ  نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات
، ومها أكب من احلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة (8,293)مبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية يقدر بـ 

وبالتايل ميكن القول أن هذين احملورين ثابتني، مبعىن أن املبحوثني يفهمون فقرات هذين احملورين (، 8,28بـ )
لكون  ،نيةيف هذه الدراسة امليدا هذا االستبيان كن اعتمادبنفس الطريقة وكما يقصدها الباحث، وعليه مي

 نسبة حتقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقهما مرة أخرى على نفس العينة أو عينة مشاهبة هلا تقدر بالتقريب
 على التوايل. (%29,3)و (%30,1) ب

 انات الدراسة الميدانيةبيأساليب المعالجة اإلحصائية ل المطلب الثالث:

الدراسة وحتليل البيانات اجملمعة مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  لتحقيق أهداف
وهو برنامج حيتوي على جمموعة كبرية من االختبارات  ،(SPSS.09) ب والذي يرمز له 09اإلصدار 

اإلحصائية اليت تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل: التكرارات، املتوسطات، االحنرافات املعيارية، ...، 
بيعة وبالنظر إىل ط ،وضمن اإلحصاء االستداليل مثل: معامالت االرتباط، التباين األحادي واملتعدد،...

 دراسة هي: تطلبها هذه التيق أهداف الدراسة فإن أنسب املقاييس اإلحصائية اليت املوضوع وسعيا لتحق
حلساب معامالت ثبات االستبيان  خدمستأ :"Alpha de Cronbachكرونباخ "-اختبار ألفا -

راسة مها ثبات املقياس يف الدراسة االستطالعية وثبات املقياس يف الد ،املستعمل يف الدراسة على مرحلتني
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لى توزيع األداة لكونه يعتمد ع، امليدانية، وهو من بني االختبارات األكثر استعماال لدقته واختصاره للوقت
مرة واحدة فقط عكس اختبارات الثبات األخرى اليت تتطلب عادة توزيع األداة على مرحلتني تفصل بينهما 

 فرتة ال تقل عن شهرين.
مت االعتماد عليها يف حمور البيانات  :"Pourcentage" et "Effectifsوالنسب المئوية " التكرارات -

 الشخصية من أجل وصف خصائص أفراد عينة الدراسة.
مت استعمال األعمدة البيانية من أجل توضيح  ":Diagramme en barresالرسومات البیانیة " -

 مسية.إوهي األنسب عندما تكون البيانات  ،خصائص أفراد العينة
ستعمل من أجل معرفة متوسط إجابات املبحوثني حول عبارات أ: "Moyenne"المتوسط الحسابي -

 وحماور االستبيان، ومن مثة حتديد مستواها، مما مينح الفرصة للمقارنة بينه وبني املتوسط الفرضي.
يتم مقارنة املتوسطات احلسابية للعبارات واملتغريات معه من  ":Valeur du testالمتوسط الفرضي " -

، (89)أجل حتديد اجتاه إجابات املبحوثني حول عبارات وحماور االستبيان، ويف هذه الدراسة تقدر قيمته بـ
وعليه فاملتوسط الفرضي يتم حسابه هبذه الطريقة  ،(81)إىل ( 83)نقط من فكل عبارة ت

([3+0+9+9+1/)1]. 
 كالتايل:  بيانوقد مت اعتماد ترميز فقرات االست       
 - ؛لإلجابة ب: غري موافق بشدة (3)درجة 
 - ؛لإلجابة ب: غري موافق (0)درجة 
 - حمايد؛لإلجابة ب:  (9)درجة 
 - ؛لإلجابة ب: موافق (9)درجة 
 - لإلجابة ب: موافق بشدة (1)درجة. 
لتحديد قيمة ومستوى الفروق الفردية يف إجابات  مت االعتماد عليه ":Ecart type"االنحراف المعیاري  -

 املبحوثني حول عبارات وحماور االستبيان.

 ،طبيعة التوزيع يدأجل حتدمن  ستعمل: ي"Kolmogorov-Smirnovاختبار كولموكروف سمیرنوف " -
نوع منهما  مرتي(، ألن كل غري طبيعي )البارا وأي مدى خضوع البيانات إىل توزيع طبيعي )بارا مرتي( أ

 ، ويف هذه الدراسة متغرياهتا ختضع للتوزيع الطبيعي. خيضع ملعاجلة إحصائية خاصة
ستعمل من أجل املقارنة بني ي ":Test pour échantillon unique" اختبار"ت" لعینة واحدة -

، شريطة أن من أجل حتديد اجتاه إجابات املبحوثني، املتوسط احلسايب للعبارات واحملاور مع املتوسط الفرضي
 والتوزيع طبيعي. تكون البيانات كمية
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جل املقارنة أستعمل من ي :"Test d'échantillons indépendantsاختبار"ت" لعینتین مستقلتین" -
الفروق يف اه شريطة أن يكون التوزيع طبيعي، هدفه حتديد درجة واجت ،بني عينتني مستقلتني بياناهتما كمية

 إجابات املبحوثني حول حماور االستبيان.

ستعمل من أجل ي :"ANOVA à 1 facteurاختبار تحلیل التباين "ف" لعدة عینات مستقلة" -
وجود  شريطة أن يكون التوزيع طبيعي، هدفه حتديد مدى ،املقارنة بني عدة عينات مستقلة بياناهتما كمية

 حول حماور االستبيان حسب متغري حيتوي على ثالثة بدائل أو أكثر. الفروق يف إجابات املبحوثني
هو اختبار مكمل الختبار حتليل التباين "ف"، هدفه حتديد اجتاه  :"Bonferroniاختبار"بون فروني" " -

 كون حجم العينات غري متساوي.يالفروق يف إجابات املبحوثني حول حماور االستبيان، عندما 
 يدأجل حتدمن ستعمل ي": Régression linéaire simple الخطي البسیط "ختبار االنحدار ا -

، هدفه حتديد شريطة أن يكون التوزيع طبيعي ،درجة واجتاه تأثري متغري على آخر عندما تكون بياناهتما كمية
 درجة واجتاه تأثري حماور االستبيان )جمموع احملور( على بعضها البعض.

 يدأجل حتدمن ستعمل ي: "Régression linéaire multipleالمتعدد "ختبار االنحدار الخطي ا -
ون التوزيع طبيعي، أن يك كمية، شريطةدرجة واجتاه تأثري عدة متغريات على متغري واحد عندما تكون بياناهتم  

  حملور.اهدفه يف هذه الدراسة هو حتديد درجة واجتاه تأثري أبعاد حماور االستبيان )أبعاده الفرعية( على جمموع 
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 : تحليل البيانات واختبار الفرضياتلثالمبحث الثا

 فرضيات واختبار الدراسة امليدانية خالل من عليها املتحصل الدراسة بيانات حتليل تمسي املبحث هذا إطار يف
 إلحصائيةا اجملموعة برنامج عليها وحتليلها باستعمال املتحصل البيانات مت تفريغ بياناتاالست مجع فبعد، البحث

(.23 SPSS). 
 حوثينللمبعرض وتحليل البيانات الخاصة بمحور المعلومات الشخصية  المطلب األول:

 تحليلها.لقيام باباملعلومات الشخصية ألفراد عينة البحث و املتعلقة املطلب عرض البيانات سيتم يف هذا 
 جنسمتغير ال حسبالفرع األول: 

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

 الوظیفة
 

 ذكور إناث المجموع
 التكرارات النسبة التكرارات النسبة التكرارات النسبة

388% 39 13,3% 

 

90 90,3% 

 

92 
 
 طبیب

388% 383 19,0% 

 

10 92,0% 

 

13 
 
 ممرض

 302 
المجمو 79  601 

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

 الذكور من هم بحوثنياملاألطباء  من % 90,3 نسبته ماأن  (10)رقم  يتضح من خالل اجلدول
 أما اإلناث فقد بلغت نسبتهن، % 92,0لإلناث، وأن نسبة املمرضني الذكور املبحوثني هي  هي %13,3و

وهذا يعين أن هناك تكافؤ للفرص يف العمل باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف بني الذكور  ،19,0%
 واإلناث.
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 توزيع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس :(00)رقم الشكل 

 
 .SPSS.23 خمرجات برنامج المصدر:                           

 متغير السن حسبالفرع الثاني: 

 متغیر السن حسبعینة الدراسة  توزيع: (66)رقم الجدول 
 األطباء نو الممرض المجموع

 المتغیر الفئات
 اتالتكرار  النسبة اتالتكرار  النسبة اتالتكرار  النسبة

%23,2 47 00,3%  98أقل من  22 09,1% 25 

 السن
93إىل  98 38 %40,4 50 91,3% 88 %43,3  
93إىل  89 21 00,9% 22 08,0% 43 %21,2  
%12,3 25 

11% 12 %13,8 
 18أكثر من  13

388 %  089 388%  109 388%  المجموع 94 
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:   

 أن السن متغري أفراد عينة البحث حسب توزيع نسبة يظهر الذي (33) رقم اجلدول خالل من يتبني
 93و سنة98 بني أعمارهم الذين ترتاوح بحوثنيلمللفئة األطباء كانت  االستقصاء هذا ضمنأكب نسبة 

 اليت  ، أما الفئة %09,9 بنسبة سنة 98 منأقل  الفئة لتليها ، %98,9 إىل نسبتهم وصلت حيث ،سنة
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الحظ أيضا من اجلدول السابق أن نسبة ي، و % 00,9 سنة فقدرت بنسبة 93و 98 ترتاوح ما بني
 املركزن الكثري من األطباء يغادرون أل، وذلك نظرا % 39,0 بلغت سنة 18للفئة العمرية اليت تفوق املبحوثني 

 . املقدرة بثالثة سنوات بعد االنتهاء من اخلدمة املدنية االستشفائي اجلامعي سطيف
  سنة بنسبة  93و 98ني للفئة العمرية اليت ترتاوح بني بحوثلملنسبة األكب الأما بالنسبة للمرضني فكانت 

 98ني الذي ترتاوح أعمارهم بني بحوثأما امل، % 23,2 سنة بنسبة  98لتليها الفئة األقل من ، % 43,3
خلروج ، وذلك نظرا % 12,3سنة ب 18لفئة األكب من ، والنسبة األقل تعود ل21,2%فنسبتهم بلغت  93و

 االستفادة من التقاعد املسبق أو بسبب التقاعد سن إىل لوصوهلم، سواء لتقاعداملمرضني إىل اكبري من عدد  
 واملتعلق 0832 ديسمب 93 يف املؤرخ 31-32 رقم تفاديا للوقوع حتت طائلة القانون ،0832 قبل بداية سنة

سنة بالنسبة 11سنة بالنسبة للذكور و 28ال يسمح باإلحالة على التقاعد إال بعد بلوغ  والذي ،بالتقاعد
 .لإلناث
 

 السنتوزيع عینة الدراسة حسب متغیر  :(05)الشكل رقم 

 
 .SPSS.23 خمرجات برنامج المصدر:                            
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 مستوى التعليميمتغير ال حسبالفرع الثالث: 

 متغیر المستوى التعلیمي حسب(: توزيع عینة الدراسة 12رقم )الجدول 
 األطباء نو الممرض المجموع

 المتغیر الفئات
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

%77,8 158 %58,7 29 388%  جامعي 39 
 المستوى
 التعلیمي

 ثانوي 88 %88 90 %38,5 42 %20,7
 متوسط 88 %88 9 %2,8 3 %1,5

388 %  089 388%  109 388%  المجموع 94 
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:  

، وذلك اجلامعي املستوى من هم نيبحوثامل األطباء من %388 أن(، 12) رقم اجلدول خالل من يتبني
، % 10,2أما بالنسبة للمرضني فقد بلغت نسبة اجلامعيني  ،لطبيعة وشروط التكوين يف جمال الطب نظرا

 بنسبة حظي فقد الثانوي املستوى أما، املستوى اجلامعي هافي التمريض يشرتط ختصصاتأغلب  وذلك ألن
 ةالنسب على املستوى الثانوي، أما ، حيث يعتمد يف توظيفهماملساعدين، أغلبهم من املمرضني 90,1%

       سنة. 18، وهم ينتمون إىل الفئة العمرية اليت تتجاوز %0,0وتقدر ب املتوسط املستوى فهياملتبقية 
 المستوى التعلیميتوزيع عینة الدراسة حسب متغیر  :(06الشكل رقم )                 

 
 .SPSS.23 خمرجات برنامج المصدر:                             
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 الفرع الرابع: حسب متغير األقدمية
 متغیر األقدمیةحسب  : توزيع عینة الدراسة(13)الجدول رقم 

 األطباء نو الممرض المجموع
 المتغیر الفئات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
  1أقل من  33 %35,1 18 %16,5 51 %25,1

 األقدمیة
  38إىل  1 32 %34 40 %36,7 72 %35,5
  31إىل  33 14 %14,9 18 %16,5 32 %15,8
23,6% 48 

%30,3 33 %16 
  31أكثر من  15

388 %  089 388%  109 388%  المجموع 94 
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج الباحثة باالعتمادمن إعداد  المصدر:  

 نسبة أكب أن األقدمية، متغري حسب العينة أفراد توزيع يظهر والذي، (13) رقم اجلدول خالل من يتبني
سنوات، وكذلك  1باملؤسسة حمل الدراسة  عملهم مدةال تتجاوز  الذين لألفراد % 91,3 بلغت لفئة األطباء

 فقدسنة  31عن  خدمتهم مدة تزيدالذين  طباءاأل أما، % 99وات بنسبة سن1 اأقدميتهجتاوزت  للفئة اليت
 .% 39,3 سنة 31إىل  33 ما بني لفرتة عملهم ولوااز  الذين طباءاأل نسبة بلغت وقد، % 32 نسبتهم بلغت

، % 92,2بسنوات  38إىل  1كانت النسبة األكب للفئة اليت ترتاوح خبهتا بني وبالنسبة لفئة املمرضني  
سنوات بنفس  31إىل  33سنوات ومن  1، مث الفئتني ألقل من سنة 31الذين تتجاوز خبهتم  بحوثنييليها امل

 .%32,1النسبة، أي 
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 األقدمیةتوزيع عینة الدراسة حسب متغیر  :(07)الشكل رقم 

 
 .SPSS.23 خمرجات برنامج المصدر:                            

 المطلب الثاني: تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية

 من خالل ،بياناحملورين املتعلقني باالست فقراتب املتعلقة النتائج عرض العنصر هذا خالل من سيتم
 استخدام سيتم كما،حمور كلفقرات   خبصوص العينة آراء أفراد وحتديد للدراسة البيانات األولية على التعرف

 كليف   اإلمجالية قيمته حساب ذلك بعد ليتم ،بحوثنيقبل امل من املوافقة درجة ملعرفة وذلك احلسايباملتوسط 
 درجة يقيس الذي املعياري االحنراف قيمة االعتباريف  األخذ مع الكلية، املوافقة درجة ملعرفة وذلك، حمور

 .املبحوثني إجابات تشتت
  :مايليلتحليل النتائج يتم االعتماد على 

 .(8,81)ومستوى اخلطأ  (080)عند درجات احلرية  فقراتيتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل ال -
  .[1/( 1+9+9+0+3( ])89)هو  لكل فقرةاملتوسط الفرضي  -
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 تدقيق الصحة والسالمة المهنية محور فقرات نتائج ليلوتح عرض :ولالفرع األ

 وأبعاده. هنيةتدقيق الصحة والسالمة املحمور اليت مت مجعها حول سيتم حتليل البيانات العنصر من خالل هذا 
 تدقيق الصحة البدنية المهنيةنتائج تحليل بعد  .6

 دراسةمحل ال ؤسسةفي الم تدقیق الصحة البدنیة المهنیة فقرات بعد تحلیل: (14) رقمالجدول 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "tقیمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 باألمراض املتعلقة اإلحصائيات تدقيق . يتم3
 000, 7,066- 1,212 2,40 ؤسستكم.مب املهنية

دال )غري موافق 
 بشدة(

 غري دال )حمايد( 381, 879,- 1,198 2,93 .الطبية املعدات تعقيم عملية مراقبة . يتم0
 املتعلقة التدريب برامج بتدقيق املستشفى . يقوم9

 000, 6,942- 1,274 2,38 .املهنية البدنية األمراض من باحلماية
دال )غري موافق 

 بشدة(
 لقدراتكم الوظائف مالءمة من التأكد . يتم9

 000, 3,581- 1,254 2,68 .البدنية
دال )غري موافق 

 بشدة(
 السجالت تدقيق على املستشفى . حيرص1

 غري دال )حمايد( 196, 1,297 1,136 3,10 هلا. اليت ختضعون الطبية بالفحوصات اخلاصة

 املستشفى توفري ملدى تدقيق عملية إجراء . يتم2
 000, 6,839- 1,252 2,40 .الشخصية الوقاية لوسائل

دال )غري موافق 
 بشدة(

 بارتداء التزامكم مدى من التحقق . يتم2
 000, 5,661- 1,252 2,50 .املهنية األمراض من احلماية معدات

دال )غري موافق 
 بشدة(

 شروط توفر مراقبة على املستشفى . حيرص0
 000, 6,715- 1,202 2,43 .الضرورية النظافة

دال )غري موافق 
 بشدة(

 بعملية املستشفى قيام مدى على رقابة . هناك3
 000, 3,911- 1,310 2,64 .املهنية األمراض ضد التلقيح

دال )غري موافق 
 بشدة(

 إدارة شروط بتدقيق املستشفى . يقوم38
 غري دال )حمايد( 076, 1,783- 1,181 2,85 .الطبية النفايات

 000, 6,439- 81424, 2,6320 المهنیة البدنیة الصحة تدقیق
دال )غري موافق 

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

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
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املركز  يف تدقیق الصحة البدنیة المهنیةل ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن  نالحظ من خالل هذا اجلدول
وهو أصغر من املتوسط  ،(8,03)باحنراف معياري قدره  (80,29)قدر بـ تسطيف االستشفائي اجلامعي 

تدقیق  عدبعلى معظم عبارات  أجابوا بغري موافق بشدة ، وهذا يعين أن املبحوثني(89) الفرضي املقدر ب
 .الصحة البدنیة المهنیة

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  ،(-36,43)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 ىعتمد عليسعادنة عبد النور  املركز االستشفائي اجلامعيإذا ، (8,88) مبستوى داللة قدره (8,81)اخلطأ 
 .بدرجة قلیلة جدا تدقیق الصحة البدنیة المهنیةبعد 

 ،ارة ألخرىمن عبالبعد ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا  
 :مستوينيمقسومة إىل 

" لتلك العبارات غري tوقيمة " ،(89)متوسطاهتا احلسابية قريبة جدا من املتوسط الفرضي : المستوى األول
العبارات وهي متثل  ،(8,81) مبستوى داللة تفوق (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)دالة عند درجات احلرية 

 حايد، وهي:  مب أجاب عليها املبحوثني اليت
 ؛(83,33) واحنراف معياري (80,39)مبتوسط حسايب  ،الطبية املعدات تعقيم عملية مراقبة يتم -

مبتوسط حسايب  اليت ختضعون هلا، الطبية بالفحوصات اخلاصة السجالت تدقيق على املستشفى حيرص -
 ؛(83,39)واحنراف معياري  (89,38)

 ؛(83,30)واحنراف معياري  (80,01)مبتوسط حسايب  ،الطبية النفايات إدارة شروط بتدقيق املستشفى يقوم -

لتلك العبارات سالبة  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  أصغرمتوسطاهتا احلسابية : المستوى الثاني
وهي  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 

 بغري موافق بشدة، وهي:  عليها املبحوثني أجابمتثل العبارات اليت 
واحنراف معياري  (2,408)مبتوسط حسايب  مبؤسستكم، املهنية باألمراض املتعلقة اإلحصائيات تدقيق يتم  -
 ؛(3,03)
مبتوسط حسايب  املهنية، البدنية األمراض من باحلماية املتعلقة التدريب برامج بتدقيق املستشفى يقوم  -
 ؛(3,02)واحنراف معياري  (0,90)
 ؛(3,01)واحنراف معياري  (0,20)مبتوسط حسايب  البدنية، لقدراتكم الوظائف مالءمة من التأكد يتم -
واحنراف  (0,98)مبتوسط حسايب  الشخصية، الوقاية لوسائل املستشفى توفري ملدى تدقيق عملية إجراء يتم -

 ؛(3,01)معياري 
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 (0,18)مبتوسط حسايب  املهنية، األمراض من احلماية معدات بارتداء تزامكمال مدى من التحقق يتم -
 ؛(3,01)واحنراف معياري 

 ؛(3,08)واحنراف معياري  (0,99)النظافة، مبتوسط حسايب  شروط توفر مراقبة على املستشفى حيرص -
 (0,29)املهنية، مبتوسط حسايب  األمراض ضد التلقيح بعملية املستشفى قيام مدى على رقابة هناك -

 .(3,93)واحنراف معياري 
الجامعي  ستشفاييبالمركز اال تدقیق الصحة البدنیة المهنیة يتوفر بعد بصفة عامة ميكن القول أنه: إذا

 .جدا ةسطیف بدرجة صغیر 
 تدقيق الصحة النفسية المهنيةنتائج تحليل بعد  .3

 الدراسة محل ؤسسةفي المفقرات بعد تدقیق الصحة النفسیة المهنیة  تحلیل :(15) الجدول رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "t" قیمة
مستوى 
 الداللة

 القرار

 مستوى تقييم على املستشفى حيرص .33
 000, 5,138- 1,202 2,57 .اإلشراف

دال )غري موافق 
 بشدة(

 أوقات عن النامجة الضغوط مراجعة يتم. 30
 000, 10,177- 1,200 2,14 .العمل

دال )غري موافق 
 بشدة(

 للعنف التعرض إحصائيات فحص يتم. 39
 000, 8,500- 1,255 2,25 .اللفظي

دال )غري موافق 
 بشدة(

 فحص على املستشفى حيرص. 39
 000, 11,874- 1,034 2,14 لديكم مع الزمالء. التواصل صعوبات

دال )غري موافق 
 بشدة(

 مع التعامل يفاكم مستو  تقييم يتم. 31
 000, 4,734- 1,245 2,59 .املرضى

دال )غري موافق 
 بشدة(

 البامج توفر مدى تدقيق يتم. 32
 000, 16,309- 1,050 1,80 .لكم النفسي باجلانب لالهتمام املخصصة

دال )غري موافق 
 بشدة(

 اليت الشكاوى بفحص املدقق يقوم. 32
 000, 6,149- 1,255 2,46 .العمل ظروف حول تقدموهنا

دال )غري موافق 
 بشدة(

 000, 12,779- 80582, 2,2773 المهنیة النفسیة الصحة تدقیق
)غیر دال 

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

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
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يف  ةتدقیق الصحة النفسیة المهنیلبعد  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
( 8,08)باحنراف معياري قدره  (80,02) قدر بـت)سعادنة عبد النور سطيف(  املركز االستشفائي اجلامعي

 مجيع على بغري موافق بشدة ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا(89)وهو أصغر من املتوسط الفرضي املقدر بـ
 .تدقیق الصحة النفسیة المهنیة بعدعبارات 

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  ،(12,77-)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 .(8,88) مبستوى داللة قدره (8,81)اخلطأ 

 ،(89)رضي من املتوسط الف لبعد أصغرجابات املبحوثني حول عبارات هذا اإلتوسطات احلسابية كل امل
مبستويات داللة  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)لتلك العبارات سالبة ودالة عند درجات احلرية  "t"وقيمة 

 .بغري موافق بشدة عليها املبحوثني أجابوهي متثل العبارات اليت  ،(8,83)أقل أو يساوي 
 كز االستشفاييالمر في  تدقیق الصحة النفسیة المهنیة يتوفر بعد إذا بصفة عامة ميكن القول أنه:

 .جدا ةالجامعي سطیف بدرجة صغیر 
 االجتماعية المهنيةتدقيق الصحة نتائج تحليل بعد  .2

 اسةمحل الدر  المؤسسة في تحلیل فقرات بعد تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة :(16) الجدول رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 "tقیمة " المعیاري

مستوى 
 الداللة

 القرار

 000, 5,860- 1,162 2,52 .اآلخرين ملساعدة استعدادكم من التأكد يتم. 30
موافق  دال )غري

 بشدة(
 أدائكم على األسرية احلياة تأثري تقييم يتم. 33

 1,085 1,98 .لعملكم
-

13,387 
,000 

دال )غري موافق 
 بشدة(

 أدائكم على اجملتمع ثقافة تأثري تقييم يتم. 08
 1,067 2,23 .لعملكم

-

10,258 
,000 

دال )غري موافق 
 بشدة(

 000, 9,647- 1,142 2,23 .االجتماعية األنشطة يف مشاركتكم تقييم يتم. 03
دال )غري موافق 

 بشدة(
 مع التكيف على قدرتكم فحص يتم. 00

 000, 9,908- 1,119 2,22 .املستشفى يف االجتماعية الظروف
دال )غري موافق 

 بشدة(
 للرعاية املستشفى توفري من التحقق يتم. 09

 933, 1,56 .لكم الالزمة االجتماعية
-

21,957 
,000 

دال )غري موافق 
 بشدة(

 55904, 2,1240 المهنیة االجتماعیة الصحة تدقیق
-

22,327 
,000 

دال )غیر موافق 
 بشدة(

 .(8,81)ومستوى اخلطأ  (080)* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية 
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
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 نیةتدقیق الصحة االجتماعیة المهلبعد  ةاحلسابي اتقيمة املتوسط أن نالحظ من خالل هذا اجلدول
من املتوسط  قلوهو أ ،(8,11) باحنراف معياري قدره (80,30)قدر بـ تسطيف  املركز االستشفائي اجلامعي يف

تدقیق  عدبعبارات  مجيععلى  موافق بشدةغري ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا ب(89) الفرضي املقدر بـ
 .الصحة االجتماعیة المهنیة

 ،(080)وهي دالة عند درجات احلرية ( 22,32-) " احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 .(8,88) مبستوى داللة قدره (8,81)ومستوى اخلطأ 

 ،(89)رضي من املتوسط الف لبعد أصغرجابات املبحوثني حول عبارات هذا اإلتوسطات احلسابية كل امل
مبستويات داللة  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)" لتلك العبارات سالبة ودالة عند درجات احلرية tوقيمة "

 بغري موافق بشدة، عليها املبحوثني أجابوهي متثل العبارات اليت ، (8,83)أقل أو يساوي 
 االستشفاييلمركز افي  تدقیق الصحة االجتماعیة المهنیة يتوفر بعد إذا بصفة عامة ميكن القول أنه:

 .جدا صغیرةالجامعي سطیف بدرجة 
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 تدقيق السالمة المهنيةنتائج تحليل بعد  .4
 محل الدراسةالمؤسسة  فيلسالمة المهنیة اتدقیق  بعد تحلیل فقرات :(17) الجدول رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "t"قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 اليت العوامل حتديد على املستشفى حيرص. 09
 000, 8,494- 1,223 2,27 .مهنية حوادث تسبب أن ميكن

دال )غري موافق 
 بشدة(

 إدارة يف متخصصة إدارة على املستشفى يتوفر. 01
 038, 2,089- 1,243 2,82 .األمن

دال )غري 
 موافق(

 000, 5,420- 1,295 2,51 .املادية العمل ظروف تقييم يتم. 02
دال )غري موافق 

 بشدة(
 املتوفرة األمنية لإلجراءات مراقبة هناك. 02

 000, 11,373- 1,123 2,10 .حلمايتكم
دال )غري موافق 

 بشدة(
 املتعلقة بالتعليمات التزامكم من التحقق يتم. 00

 000, 5,317- 1,228 2,54 .املهنية احلوادث من بالوقاية
دال )غري موافق 

 بشدة(

 000, 6,662- 1,222 2,43 .دورية بصفة الطبية األجهزة مراقبة يتم. 03
دال )غري موافق 

 بشدة(
 على للوقوف تفتيش بعمليات املستشفى يقوم. 98

 من الوقاية وسائل باستعمال التزامكم مدى
 .املهنية احلوادث

2,52 1,252 -5,493 ,000 
دال )غري موافق 

 بشدة(

 باحلوادث املتعلقة اإلحصائيات تدقيق يتم. 93
 000, 9,085- 1,128 2,28 .املهنية

دال )غري موافق 
 بشدة(

 اجلذرية األسباب حتديد على التحقيقات تركز. 90
 000, 8,055- 1,115 2,37 .مهين حادث لكل

دال )غري موافق 
 بشدة(

 املتعلقة التدريب برامج بتدقيق املستشفى يقوم. 99
 091, 1,700 1,073 3,13 .العمل حوادث من باحلماية

غري دال 
 )حمايد(

 000, 9,377- 76497, 2,4966 المهنیة السالمة تدقیق
دال )غري موافق 

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

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
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املركز  يف لسالمة المهنیةاتدقیق بعد ل ةاحلسابي اتاملتوسطقيمة أن  نالحظ من خالل هذا اجلدول
من املتوسط الفرضي  قلأ وهو ،(8,22)باحنراف معياري قدره  (80,93)قدر بـ تسطيف  االستشفائي اجلامعي

لسالمة ایق تدق بعدعبارات  معظمعلى  موافق بشدةغري ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا ب(89)املقدر بـ
، (080)وهي دالة عند درجات احلرية  ،(-3,92) " احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "، المهنیة

 .(8,88)مبستوى داللة قدره  (8.81)ومستوى اخلطأ 
 ةبدرجة صغیر  یةلسالمة المهناتدقیق  بعد عتمد علىيسعادنة عبد النور  املركز االستشفائي اجلامعيإذا  
 .جدا

، رة ألخرىمن عباالبعد ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات هذا 
 مقسومة إىل مستويني:

غري دالة  ةلتلك العبار  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  احلسابية قريبة جداً  هامتوسط: المستوى األول
 العباراة اليتوهي متثل  ،(8,81) مبستوى داللة تفوق (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)عند درجات احلرية 

 حايد، وهي:  مب أجاب عليها املبحوثني
 (89,39)مبتوسط حسايب  ،العمل حوادث من باحلماية املتعلقة التدريب برامج بتدقيق املستشفى يقوم -

 .(83,82) واحنراف معياري

لتلك العبارات سالبة  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  أصغرمتوسطاهتا احلسابية : المستوى الثاني
وهي  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 

 موافق بشدة، وهي:  موافق وغري بغري عليها املبحوثني أجابمتثل العبارات اليت 
 (80,02)مبتوسط حسايب  ،مهنية حوادث تسبب أن ميكن اليت العوامل حتديد على املستشفى حيرص -

 ؛(83,00) واحنراف معياري

 واحنراف معياري (80,00)مبتوسط حسايب  ،األمن إدارة يف متخصصة إدارة على املستشفى يتوفر -

 ؛(83,09)

 ؛(83,03) واحنراف معياري (80,13)مبتوسط حسايب  ،املادية العمل ظروف تقييم يتم -

 ؛(83,30) واحنراف معياري (80,38)مبتوسط حسايب  ،حلمايتكم املتوفرة األمنية لإلجراءات مراقبة هناك -

 (80,19)مبتوسط حسايب  ،املهنية احلوادث من بالوقاية املتعلقة بالتعليمات التزامكم من التحقق يتم -
 ؛(83,00) واحنراف معياري

 ؛(83,00) واحنراف معياري (80,99)مبتوسط حسايب  ،دورية بصفة الطبية األجهزة مراقبة يتم -
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 ،املهنية احلوادث من الوقاية وسائل باستعمال التزامكم مدى على للوقوف تفتيش بعمليات املستشفى يقوم -
 ؛(83,01) واحنراف معياري (80,10)مبتوسط حسايب 

 ؛(83,30) واحنراف معياري (80,00) مبتوسط حسايب ،املهنية باحلوادث املتعلقة اإلحصائيات تدقيق يتم -

واحنراف  (80,92)مبتوسط حسايب  ،مهين حادث لكل اجلذرية األسباب حتديد على التحقيقات تركز -
 .(83,33) معياري

الجامعي  بالمركز االستشفايي لسالمة المهنیةاتدقیق  يتوفر بعد إذا بصفة عامة ميكن القول أنه:
 .جدا ةسطیف بدرجة صغیر 

 المهنية والسالمة الصحة تدقيقنتائج تحليل محور  .5

 المهنیة والسالمة الصحة تدقیقة محل الدراسة ؤسستطبیق الم حول المبحوثین إجابات نتايج: (18)الجدول رقم 

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "t"قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 000, 14,316- 61461, 2,3825 المهنیة والسالمة الصحة تدقیق
دال )غري موافق 

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

باملركز  المهنیة والسالمة الصحة لتدقیق ةاحلسابي اتقيمة املتوسط أن نالحظ من خالل هذا اجلدول
 وهو ،(618,)باحنراف معياري قدره  (2,388)قدر بـ ت)سعادنة عبد النور سطيف(  االستشفائي اجلامعي

عبارات  على معظم بغري موافق بشدة، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا (89) من املتوسط الفرضي املقدر بـ أقل
 .المهنیة والسالمة الصحة تدقیقحمور 

 (080)دالة عند درجات احلرية  وهي ،(14,316-)" احملسوبة املقدرة بtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 .(8,80)مبستوى داللة قدره  (8,81)ومستوى اخلطأ 

 الجامعي المركز االستشفاييب المهنیة والسالمة الصحة تدقیق يتوفر :هإذا بصفة عامة ميكن القول أن
 .جدا صغیرةسطیف بدرجة 

 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية محور فقرات نتائج ليلوتح عرض :ثانيالفرع ال

سالك الطبية وشبه بأداء األ املتعلقاليت مت مجعها حول احملور سيتم حتليل البيانات العنصر من خالل هذا 
 واالحنراف احلسايب املتوسط ، حيث يتم استخدامركز االستشفائي اجلامعي بسطيفالطبية بامل

 ."tحساب قيمة "و  املعياري
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 الطبيةأداء األسالك الطبية وشبه في والبحثي  العلمي النشاط بعدنتائج تحليل  .6

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

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

داء ألبعد النشاط العلمي والبحثي في  ةاحلسابي اتاملتوسطقيمة أن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
باحنراف معياري قدره  (80,23)بـ  قدرتسطيف باملركز االستشفائي اجلامعي األسالك الطبیة وشبه الطبیة 

على  دةبش موافقغري ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا ب(89)من املتوسط الفرضي املقدر بـ قلوهو أ ،(8,09)
 .بعد النشاط العلمي والبحثيمعظم عبارات 

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  (-82,10)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 .(8,88)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 
 .صغیرة جداة بدرج بعد النشاط العلمي والبحثيعتمد على ي سطيفاملركز االستشفائي اجلامعي إذا  

 ،رة ألخرىمن عبا هذا احملور ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات
 :مستوينيمقسومة إىل 

غري دالة  ة" لتلك العبار tوقيمة " ،(89)احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي  هامتوسط: المستوى األول
اليت  ةوهي متثل العبار  ،(8,81)مبستوى داللة تفوق  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)عند درجات احلرية 

 حايد، وهي:   مب أجاب عليها املبحوثني

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "t"قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 الرعاية حول معاريف حتديث على أعمل. 99
 )حمايد(غري دال  279, 1,085- 1,229 2,91 .باستمرار الصحية

 016, 2,424- 1,303 2,78 .عملي يف احلديثة الطبية معاريف أطبق. 91
دال )غري موافق 

 بشدة(

 000, 8,469- 1,143 2,32 .مبؤسسيت العلمي البحث يف أساهم. 92
دال )غري موافق 

 بشدة(
 بعملي املتعلقة التدريبات يف مشاركيت. 92

 000, 6,149- 1,255 2,46 .أدائي حتسني يف تساهم
دال )غري موافق 

 بشدة(

 000, 6,529- 83852, 2,6158 والبحثي العلمي النشاط
دال )غیر موافق 

 بشدة(
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واحنراف معياري  (2,918)باستمرار، مبتوسط حسايب  الصحية الرعاية حول معاريف حتديث على أعمل -
(1,228). 

لتلك العبارات سالبة  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  أصغراحلسابية  متوسطاهتاالثاني: المستوى 
وهي  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 

 بغري موافق بشدة، وهي:  عليها املبحوثني أجابمتثل العبارات اليت 
 .(1,308)واحنراف معياري  (2,788)عملي، مبتوسط حسايب  يف احلديثة الطبية معاريف أطبق -
 .(1,148)واحنراف معياري  (2,328)مبؤسسيت، مبتوسط حسايب  العلمي البحث يف أساهم -
واحنراف معياري  (2,468)أدائي، مبتوسط حسايب  حتسني يف تساهم بعملي املتعلقة التدريبات يف مشاركيت -
(1,258). 

طبیة وشبه أداء األسالك البعد النشاط العلمي والبحثي في  يتوفر :هإذا بصفة عامة ميكن القول أن
بينها  . وذلك يرجع إىل عدة أسباب منجدا ةالجامعي سطیف بدرجة صغیر بالمركز االستشفايي  الطبیة

 أن فئة املمرضني، خاصة مساعدي التمريض ال يهتمون كثرياً بالنشاطات العلمية والبحثية.
 أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةفي  االتصال بعدنتائج تحليل  .3

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

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "tقیمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 غري دال )حمايد( 116, 1,578- 1,201 2,87 .لطف بكل املرضى مع أتعامل. 90

 000, 4,602- 1,296 2,58 .جيدة العمل على باملشرفني عالقيت. 93
دال )غري موافق 

 بشدة(
 بالعمل زمالئي مع باستمرار أتواصل. 98

 غري دال )حمايد( 212, 1,251 1,234 3,11 .بالعمل املتعلقة املعلومات لتبادل

 اليت القرارات اختاذ يف غالبا أشارك. 93
 001, 3,505- 1,302 2,68 .عملي ختص

)غري موافق  دال
 بشدة(

 001, 3,386- 80312, 2,8091 االتصال
دال )غیر 

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

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
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طبیة أداء األسالك اللبعد االتصال في  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
 قلوهو أ ،(8,08)باحنراف معياري قدره  (80,08)بـ  قدرتسطيف باملركز االستشفائي اجلامعي وشبه الطبیة 

بعد ات على معظم عبار  بشدة موافقغري ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا ب(89)من املتوسط الفرضي املقدر بـ
 .االتصال

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  (-89,90)" احملسوبة املقدرة بـtقيمة "وما يؤكد ذلك هي 
 التصالبعد اعتمد على ي سطيفاملركز االستشفائي اجلامعي إذا  .(8,883)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 

 .صغیرة جدابدرجة 
 ،رة ألخرىمن عبا احملورهذا  ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات

 :مستوينيمقسومة إىل 

غري  تني" لتلك العبار tوقيمة " ،(89)من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية قريبة جداً : المستوى األول
 تنيوهي متثل العبار  ،(8,81)مبستوى داللة تفوق  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)دالة عند درجات احلرية 

 حايد، وهي:   مب املبحوثنيا مأجاب عليه تنيلال
 .(1,208)واحنراف معياري  (2,878) لطف، مبتوسط حسايب بكل املرضى مع أتعامل -
واحنراف  (3,118)بالعمل، مبتوسط حسايب  املتعلقة املعلومات لتبادل بالعمل زمالئي مع باستمرار أتواصل -

 .(1,238)معياري 

سالبة  تني" لتلك العبار tوقيمة " ،(89)من املتوسط الفرضي  أصغراحلسابية  متوسطاهتاالثاني: المستوى 
وهي متثل  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 

 بغري موافق بشدة، وهي:  ا املبحوثنيمعليه أجاب اللتني تنيالعبار 
 .(1,298)واحنراف معياري  (2,588) حسايبجيدة، مبتوسط  العمل على باملشرفني عالقيت -
 .(1,308)واحنراف معياري  (2,688)عملي، مبتوسط حسايب  ختص اليت القرارات اختاذ يف غالبا أشارك -

المركز ب أداء األسالك الطبیة وشبه الطبیةبعد االتصال في  يتوفر :هإذا بصفة عامة ميكن القول أن
 .جدا ةالجامعي سطیف بدرجة صغیر االستشفايي 
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 أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةفي  أخالقيات المهنة بعدنتائج تحليل  .3

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

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "tقیمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 املهين السر احرتام على أحرص. 90
 دال )موافق بشدة( 000, 16,555 1,022 4,19 .عملي يف

 دال )موافق بشدة( 000, 6,492 1,178 3,54 .بنزاهة عملي أمارس. 99
 دال )موافق بشدة( 000, 19,862 944, 4,32 .اآلخرين مع بشفافية أتعامل. 99
 الرعاية لتقدمي الكايف الوقت أمنح. 91

 غري دال )حمايد( 280, 1,084- 1,166 2,91 .للمريض الصحية

 دال )موافق بشدة( 000, 16,487 63750, 3,7377 المهنة أخالقیات
 .(8,81) ومستوى اخلطأ (080)* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية 

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

ألسالك أداء البعد أخالقیات المهنة في  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
 ،(8,29)باحنراف معياري قدره  (89,29)بـ  قدرتسطيف باملركز االستشفائي اجلامعي الطبیة وشبه الطبیة 

بارات على معظم ع بشدة وافقمب، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا (89)من املتوسط الفرضي املقدر بـ كبوهو أ
 .املهنةبعد أخالقيات 

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  (32,90)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
بعد عتمد على ي سطيفاملركز االستشفائي اجلامعي إذا  ،(8,888)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 

 .كبیرة جدابدرجة أخالقيات املهنة 
 ،ارة ألخرىمن عب هذا احملور ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات 

 :مستوينيمقسومة إىل 
" لتلك العبارات موجبة tوقيمة " ،(89)من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أكب: المستوى األول

وهي متثل  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080) ودالة عند درجات احلرية
 وافق بشدة، وهي: مب عليها املبحوثني أجابالعبارات اليت 

 ؛(83,80)واحنراف معياري  (89,33)عملي، مبتوسط حسايب  يف املهين السر احرتام على أحرص -
 ؛(1,178)واحنراف معياري  (3,548) بنزاهة، مبتوسط حسايب عملي أمارس -
 .(948,)واحنراف معياري  (4,328)اآلخرين، مبتوسط حسايب  مع بشفافية أتعامل -
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غري  ةلتلك العبار  "t"وقيمة  ،(89)جدا من املتوسط الفرضي احلسايب قريب  هامتوسطلثاني: المستوى ا
اليت  ةوهي متثل العبار  ،(8,81)مبستوى داللة تفوق  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)دالة عند درجات احلرية 
 حايد، وهي:   مب أجاب عليها املبحوثني

 .(1,168)واحنراف معياري  (2,918)للمريض، مبتوسط حسايب  الصحية الرعاية لتقدمي الكايف الوقت أمنح -
 الطبیة أداء األسالك الطبیة وشبهأخالقیات المهنة في  يتوفر بعد :هإذا بصفة عامة ميكن القول أن

 .الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا بالمركز االستشفايي
 أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةفي  القدرات المهنية بعدنتائج تحليل  .0

 المهنیة في المؤسسة محل الدراسة رأي المبحوثین في القدرات :(22)جدول رقم ال

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
"t" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 مع تتوافق املهنية قدرايت بأن أرى. 92
 غري دال )حمايد( 357, 923,- 1,369 2,91 .هبا أقوم اليت املهام

 غري دال )حمايد( 143, 1,472 1,431 3,15 .عملي ألداء مهاريت كل استخدم. 92
 يف التحكم على القدرة لدي. 90

 000, 5,482 1,178 3,45 .عملي مشاكل
دال )موافق 

 بشدة(
 تقدميي يف املهنية خبيت تساعدين. 93

 000, 4,342 1,196 3,36 .أفضل ألداء
دال )موافق 

 بشدة(
 املهام مع بسهولة التكيف ميكنين. 18

 000, 4,710 1,237 3,41 .اجلديدة
دال )موافق 

 بشدة(

 000, 4,830 75851, 3,2571 المهنیة القدرات
دال )موافق 

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

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

ألسالك أداء البعد القدرات المهنیة في  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
 ،(8,21)باحنراف معياري قدره  (89,01)بـ  قدرتسطيف باملركز االستشفائي اجلامعي الطبیة وشبه الطبیة 

بارات على معظم ع بشدة وافقمب، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا (89)من املتوسط الفرضي املقدر بـ كبوهو أ
 .بعد أخالقيات املهنة
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ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  ،(89,09)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
قدرات بعد العتمد على ي سطيفاملركز االستشفائي اجلامعي ، إذا (8,88)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 
 .كبیرة جدابدرجة املهنية 

 ،رة ألخرىمن عبا هذا احملور ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات
 :مستوينيمقسومة إىل 

" لتلك العبارات موجبة tوقيمة " ،(89)من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أكب: المستوى األول
وهي متثل  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 

 وافق بشدة، وهي: مب عليها املبحوثني أجابالعبارات اليت 
  ؛(1,178)واحنراف معياري  (3,458)عملي، مبتوسط حسايب  مشاكل يف التحكم على القدرة لدي -
 ؛(1,198)واحنراف معياري  (3,368)أفضل، مبتوسط حسايب  ألداء تقدميي يف املهنية خبيت تساعدين -

 ؛(1,238)واحنراف معياري ( 3,418)اجلديدة، مبتوسط حسايب  املهام مع بسهولة التكيف ميكنين -

غري  تنيلتلك العبار  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  جداة قريب ةاحلسابي اهتامتوسطلثاني: المستوى ا
 تنيوهي متثل العبار  ،(8,81)مبستوى داللة تفوق  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)دالة عند درجات احلرية 

 حايد، وهي:   مب أجاب عليها املبحوثنياللتني 
. (1,368)واحنراف معياري ( 2,918)هبا، مبتوسط حسايب  أقوم اليت املهام مع تتوافق املهنية قدرايت بأن أرى -

 احل حسباملصإىل  العاملني هبا ألطباء العامني واملمرضنيل املؤسسة حمل الدراسة لتوجيه ويرجع ذلك
هنية، أما بالنسبة م املوال يأخذ بعني االعتبار يف كثري من األحيان قدراهت وظفني،حتياجات الكمية من املاال

 ما يوجهون حسب ختصصاهتم؛ غالبان ختصصوا يف جمال طيب معني لألطباء الذي
 .(1,438)واحنراف معياري ( 3,158)عملي، مبتوسط حسايب  ألداء مهاريت كل استخدم -

 الطبیة أداء األسالك الطبیة وشبهالقدرات المهنیة في  يتوفر بعد :هإذا بصفة عامة ميكن القول أن
 .الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا بالمركز االستشفايي
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 أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةفي  االنضباط بعدنتائج تحليل  .5

 في االنضباط في المؤسسة محل الدراسة : رأي المبحوثین(23)جدول رقم ال

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "tقیمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 املهام كافة بتنفيذ ألتزم. 13
 دال )موافق بشدة( 000, 9,186 1,062 3,68 .مين املطلوبة

 أحددها اليت باملواعيد ألتزم. 10
 000, 5,660- 1,166 2,54 .للمرضى

دال )غري موافق 
 بشدة(

 العمل بأوقات ألتزم. 19
 دال )موافق بشدة( 000, 4,035 1,131 3,32 .مبؤسستنا

 لعمل املنظمة القواعد أحرتم. 19
 دال )موافق بشدة( 000, 6,947 1,041 3,51 .املستشفى

 دال )موافق بشدة( 000, 5,729 65237, 3,2623 االنضباط
 .(8,81)ومستوى اخلطأ  (080)* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية 

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

لطبیة أداء األسالك البعد االنضباط في  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
وهو  ،(8,21)باحنراف معياري قدره  (89,02)بـ  قدرتسطيف باملركز االستشفائي اجلامعي وشبه الطبیة 

ت على معظم عبارا بشدة ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق(89)أكب من املتوسط الفرضي املقدر بـ
 .نضباطبعد اال

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  (81,20)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ى عتمد عليسعادنة عبد النور املركز االستشفائي اجلامعي ، إذا (8,88)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 

 .ة جدابدرجة كبري  بعد االنضباط
 ،رة ألخرىمن عبا هذا احملور ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف إجابات املبحوثني حول عبارات

 :مستوينيمقسومة إىل 
لتلك العبارات موجبة  "t"وقيمة  ،(89)من املتوسط الفرضي  متوسطاهتا احلسابية أكب: المستوى األول

وهي متثل  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080)ودالة عند درجات احلرية 
 وافق بشدة، وهي: مب عليها املبحوثني أجابالعبارات اليت 

 ؛(1,068)واحنراف معياري ( 3,688) مين، مبتوسط حسايب املطلوبة املهام كافة بتنفيذ ألتزم  -
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يف هذا السياق  ،(1,138)واحنراف معياري ( 3,328)مبؤسستنا، مبتوسط حسايب  العمل بأوقات ألتزم -
 ورهم يوميا عند الدخول واخلروج يفضح بإثباتألن املمرضون ملزمون  ،ن أكب من األطباءو التزام املمرض

ضعون هلذا األطباء ال خي ، يف حني أنهنم يتعرضون لعقوبات كاخلصم من األجرإال فإثبات احلضور و إسجل 
 وهم أقل انضباطا.النظام، 

 .(1,048)واحنراف معياري ( 3,518)املستشفى، مبتوسط حسايب  لعمل املنظمة القواعد أحرتم -

سالبة ودالة  ة" لتلك العبار tوقيمة " ،(89)من املتوسط الفرضي  أصغر احلسايب هامتوسط: المستوى الثاني
وهي متثل  ،(8,83)مبستويات داللة أقل أو يساوي  (8,81)ومستوى اخلطأ  (080) عند درجات احلرية

 بغري موافق بشدة، وهي:  عليها املبحوثني أجاباليت ة العبار 
 .(1,168)واحنراف معياري  (2,548) للمرضى، مبتوسط حسايب أحددها اليت باملواعيد ألتزم -

بالمركز  ةأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیاالنضباط في  يتوفر بعد إذا بصفة عامة ميكن القول أنه:
 .الجامعي سطیف بدرجة كبیرة جدا االستشفايي

 أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةنتائج تحليل محور  .1

 الدراسة ة محلؤسسالمأداء األسالك الطبیة وشبه الطبیة ب محور حول المبحوثین إجابات :(24)رقم الجدول 

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
"t" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 دال )موافق بشدة( 005, 2,814 53131, 3,1049 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:

یة أداء األسالك الطبیة وشبه الطبلمحور  ةاحلسابي اتقيمة املتوسطأن نالحظ من خالل هذا اجلدول 
وهو أكب من املتوسط  ،(8,19)باحنراف معياري قدره  (89,38)بـ  قدرت سطيفباملركز االستشفائي اجلامعي 

األسالك  أداءعلى معظم عبارات حمور  بشدة ، وهذا يعين أن املبحوثني أجابوا مبوافق(89)الفرضي املقدر بـ
 .الطبية وشبه الطبية

ومستوى  (080)وهي دالة عند درجات احلرية  ،(80,03)" احملسوبة املقدرة بـtوما يؤكد ذلك هي قيمة "
 (.8,881)مبستوى داللة قدره  (8,81)اخلطأ 

الجامعي ايي بالمركز االستشف أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةمستوى  إذا بصفة عامة ميكن القول أن:
 .جدا بدرجة كبیرةمرتفع سطیف 
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  المطلب الثالث: تحليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة
هذا هبدف و  هذا املطلب سيتم اختبار فرضيات الدراسة باستعمال األساليب اإلحصائية املالئمة،يف 

 تأكيد أو رفض الفرضيات.

 األولى: اختبار الفرضية األولالفرع 

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

 ".اخلبة، الوظيفة(
 الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب الجنس تدقيق الفروق في تطبيق .6

 الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب الجنستدقیق الفروق في تطبیق : (25) رقم جدولال

 الجنس 
حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 "tقیمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 املهنية البدنية الصحة تدقيق
 88453, 2,5969 97 ذكر

-,587 ,558 
 غري دال 

 74695, 2,6642 106 أنثى )ال توجد فروق(

 النفسية الصحة تدقيق
 املهنية

 82410, 2,1694 97 ذكر
-1,836 ,068 

 غري دال
 77956, 2,3760 106 أنثى )ال توجد فروق( 

 االجتماعية الصحة تدقيق
 املهنية

 55181, 2,0498 97 ذكر
-1,818 ,071 

 غري دال
 55957, 2,1918 106 أنثى )ال توجد فروق( 

 املهنية السالمة تدقيق
 76911, 2,4052 97 ذكر

-1,635 ,104 
 غري دال 

 75510, 2,5802 106 أنثى )ال توجد فروق(

 والسالمة الصحة تدقيق
 املهنية

 62826, 2,3053 97 ذكر
-1,719 ,087 

 غري دال 
 59608, 2,4530 106 أنثى )ال توجد فروق(

 (.8,81) ومستوى اخلطأ (083) * يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:

أن املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية من نالحظ من خالل هذا اجلدول 
املتوسط احلسايب ، وهو قريب من (8,20)باحنراف معياري  (80,98)وجهة نظر املبحوثني الذكور يقدر ب

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق (8,13)باحنراف معياري  (80,91)لإلناث املقدر ب
 الصحة والسالمة املهنية بني الذكور واإلناث.
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ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,719-)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة  إذا .8,802مبستوى داللة قدره  8,81

 والسالمة املهنية حسب اجلنس.
لبدنية املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة اأما عن أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية، ف

، وهو قريب من املتوسط احلسايب (8,00) باحنراف معياري( 80,13)املهنية من وجهة رأي الذكور يقدر ب
، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق (8,29)باحنراف معياري ( 80,22)لإلناث املقدر ب

 الصحة البدنية املهنية بني الذكور واإلناث.
ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (-8,10)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة  . إذا5588,مبستوى داللة قدره  8,81
 البدنية املهنية حسب اجلنس.

ذكور لللمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية من وجهة نظر املبحوثني اوبالنسبة 
 (80,92)، وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب(8,00)باحنراف معياري  (80,32)يقدر ب

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية بني (8,22)باحنراف معياري 
 الذكور واإلناث.

ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,836-)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة  . إذا0688,مبستوى داللة قدره  8,81

 النفسية املهنية حسب اجلنس.
ور كاملتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية من وجهة نظر املبحوثني الذ أما 

( 80,33)، وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب(8,11)باحنراف معياري ( 80,89)فيقدر ب

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية (8,11)باحنراف معياري 
 بني الذكور واإلناث.

ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,818-)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة  . إذا0718,مبستوى داللة قدره  8,81

 االجتماعية املهنية حسب اجلنس.
لذكور يقدر ا للمتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية من وجهة نظر املبحوثنيوبالنسبة 

باحنراف ( 80,10)، وهو قريب من املتوسط احلسايب لإلناث املقدر ب(8,22)باحنراف معياري  (80,98)ب
 ، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية بني الذكور واإلناث.(8,21) معياري
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ومستوى اخلطأ  083الة عند درجة احلرية ، وهي غري د(1,635-)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة  إذا .1048,مبستوى داللة قدره  8,81

 املهنية حسب اجلنس باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر املبحوثني.
 نالدراسة حسب السالصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل تدقيق الفروق في تطبيق  .3

 الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب السنتدقیق الفروق في تطبیق : (26) رقم جدولال

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قیمة 
"F" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الصحة تدقيق
 املهنية البدنية

 491, 3 1,473 بین المجموعات

,738 ,531 
 غري دال 

 666, 199 132,449 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 133,922 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية النفسية

 620, 3 1,860 بین المجموعات

,954 ,416 
 غري دال 

 650, 199 129,310 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 131,169 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية االجتماعية

 130, 3 391, بین المجموعات

,413 ,744 
 غري دال 

 315, 199 62,739 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 63,130 المجموع

 السالمة تدقيق
 املهنية

 563, 3 1,690 بین المجموعات

,962 ,412 
 غري دال

 586, 199 116,518 داخل المجموعات )ال توجد فروق( 

  202 118,208 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية والسالمة

 327, 3 981, بین المجموعات

,864 ,461 
 غري دال 

 379, 199 75,324 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 76,305 المجموع

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

للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب  "F"أن قيمة نالحظ من خالل هذا اجلدول 
( 333) وداخل اجملموعات (89)، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات(8,02)السن تقدر ب

إحصائية يف وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة  ،(8,92) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى 
 .من وجهة نظر املبحوثني مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب السن
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للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة  "F"كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة 
وداخل  (89)اجملموعات، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني (73,)البدنية املهنية حسب السن تقدر ب

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات ، (538,) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى  (333)اجملموعات 
 .بحوثنيمن وجهة نظر امل داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب السن

، وهي غري (8,31)حسب السن تقدر بللفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية  "F"وقيمة 
مبستوى داللة  8,81اخلطأ ومستوى  (333)وداخل اجملموعات  (89)دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية  ،(8,93) قدره
 .من وجهة نظر املبحوثني املهنية حسب السن

، وهي (8,93)للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب السن تقدر ب "F"أما قيمة 
مبستوى  8,81اخلطأ ومستوى  (333)وداخل اجملموعات  (89)غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

لصحة تطبيق تدقيق اوهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ، (8,29) داللة قدره
 .من وجهة نظر املبحوثني االجتماعية املهنية حسب السن

، وهي غري (8,32)للفروق يف تطبيق تدقيق السالمة املهنية حسب السن تقدر ب "F"وبالنسبة لقيمة 
مبستوى داللة  8,81اخلطأ ومستوى  (333) وداخل اجملموعات( 89)دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية  ،(8,93) قدره
 حسب السن من وجهة نظر املبحوثني.
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 الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب المستوى التعليميتدقيق الفروق في تطبيق .2

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

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قیمة 
"F" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الصحة تدقيق
 املهنية البدنية

 1,007 2 2,014 بین المجموعات

1,526 ,220 
 غري دال 

 660, 200 131,908 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 133,922 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية النفسية

 483, 2 965, بین المجموعات

,741 ,478 
 غري دال 

 651, 200 130,204 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 131,169 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية االجتماعية

 232, 2 465, بین المجموعات

,741 ,478 
 غري دال 

 313, 200 62,665 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 63,130 المجموع

 السالمة تدقيق
 املهنية

 597, 2 1,193 بین المجموعات

1,020 ,362 
 غري دال 

 585, 200 117,014 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 118,208 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية والسالمة

 455, 2 910, بین المجموعات

1,207 ,301 
 غري دال 

 377, 200 75,396 داخل المجموعات )ال توجد فروق(

  202 76,305 المجموع

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

تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب للفروق يف تطبيق  "F"أن قيمة نالحظ من خالل هذا اجلدول 
وداخل اجملموعات  (80)، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات(1,20)املستوى التعليمي تقدر ب

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، (8,98) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى  (088)
 .ملبحوثنيمن وجهة نظر ا املستوى التعليمييف مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب 

للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة  "F"كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة 
، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني (1,52)التعليمي تقدر بالبدنية املهنية حسب املستوى 

وهذا يعين ، (228,) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى  (088)وداخل اجملموعات  (80)اجملموعات
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ملستوى اأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب 
 .من وجهة نظر املبحوثني التعليمي

، (748,)للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر ب "F"وقيمة 
 8,81اخلطأ ومستوى  (088)وداخل اجملموعات  (80)وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق  وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات، (478,) مبستوى داللة قدره
 .من وجهة نظر املبحوثني املستوى التعليمي الصحة النفسية املهنية حسب

للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر  "F"أما قيمة 
اخلطأ ومستوى  (088)وداخل اجملموعات  (80)، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات(748,)ب

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق ، (478,) مبستوى داللة قدره 8,81
 .من وجهة نظر املبحوثني املستوى التعليميتدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب 

، (1,02)املهنية حسب املستوى التعليمي تقدر بللفروق يف تطبيق تدقيق السالمة  "F"وبالنسبة لقيمة 
 8,81اخلطأ ومستوى ( 088)وداخل اجملموعات  (80)وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق ، (8,92) مبستوى داللة قدره
 .املستوى التعليمي من وجهة نظر املبحوثنيالسالمة املهنية حسب 
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 الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة محل الدراسة حسب األقدميةتدقيق الفروق في تطبيق  .0

 الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب األقدمیة تدقیقالفروق في تطبیق : (28)رقم  جدولال

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قیمة 
"F" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الصحة تدقيق
 املهنية البدنية

 035, 3 104, بین المجموعات

,052 ,984 
 غري دال

 )ال توجد فروق(
داخل 

 672, 199 133,818 المجموعات

  202 133,922 المجموع

 الصحة تدقيق
 ةاملهني النفسية

 210, 3 631, بین المجموعات

,321 ,810 
 غري دال 

 )ال توجد فروق(
داخل 

 656, 199 130,538 المجموعات

  202 131,169 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية االجتماعية

 133, 3 399, بین المجموعات

,422 ,737 
 غري دال 

 )ال توجد فروق(
داخل 

 315, 199 62,730 المجموعات

  202 63,130 المجموع

 السالمة تدقيق
 املهنية

 107, 3 321, بین المجموعات

,181 ,910 
 غري دال

 )ال توجد فروق( 
داخل 

 592, 199 117,887 المجموعات

  202 118,208 المجموع

 الصحة تدقيق
 املهنية والسالمة

 038, 3 113, بین المجموعات

,099 ,961 
 غري دال 

 )ال توجد فروق(
داخل 

 383, 199 76,192 المجموعات

  202 76,305 المجموع

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

للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب  "F"أن قيمة نالحظ من خالل هذا اجلدول 
( 333)وداخل اجملموعات ( 89)اجملموعات، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني (098,)األقدمية تقدر ب
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وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ، (8,32) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى 
 .من وجهة نظر املبحوثني األقدميةمستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حسب 

للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة  "F"كما نالحظ بالنسبة ألبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية أن قيمة 
 (89)، وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات(8,81)البدنية املهنية حسب األقدمية تقدر ب

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ، (988,) مبستوى داللة قدره 8,81اخلطأ ومستوى  (333)وداخل اجملموعات 
 .هة نظر املبحوثنيمن وج األقدميةذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة البدنية املهنية حسب 

، وهي غري (8,90)للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية حسب األقدمية تقدر ب "F"وقيمة 
مبستوى داللة  8,81اخلطأ ومستوى  (333)وداخل اجملموعات  (89)دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية (818,) قدره
 .من وجهة نظر املبحوثني األقدمية املهنية حسب

، (428,)للفروق يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية حسب األقدمية تقدر ب "F"أما قيمة 
 8,81اخلطأ ومستوى  (333)وداخل اجملموعات  (89)وهي غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق (8,29) مبستوى داللة قدره
 .من وجهة نظر املبحوثني األقدميةالصحة االجتماعية املهنية حسب 

، وهي (188,)لفروق يف تطبيق تدقيق السالمة املهنية حسب األقدمية تقدر بل "F"وبالنسبة لقيمة 
مبستوى  8,81اخلطأ ومستوى ( 333)وداخل اجملموعات  (89)غري دالة عند درجات احلرية بني اجملموعات

وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة ، (8,33) داللة قدره
 .األقدمية من وجهة نظر املبحوثنياملهنية حسب 
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 محل الدراسة حسب الوظيفةالصحة والسالمة المهنية في المؤسسة تدقيق الفروق في تطبيق  .5

 الصحة والسالمة المهنیة في المؤسسة محل الدراسة حسب الوظیفةتدقیق تطبیق  الفروق في: (29)رقم  جدولال

 الوظیفة 
حجم 
 العینة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
"t" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الصحة تدقيق
 املهنية البدنية

 76552, 2,7021 94 طبيب
1,140 ,256 

 غري دال
 85289, 2,5716 109 ممرض )ال توجد فروق(

 الصحة تدقيق
 املهنية النفسية

 78643, 2,3237 94 طبيب
,762 ,447 

 غري دال
 82369, 2,2372 109 ممرض )ال توجد فروق(

 الصحة تدقيق
 املهنية االجتماعية

 61980, 2,1826 94 طبيب
1,391 ,166 

 غري دال
 49816, 2,0734 109 ممرض فروق()ال توجد 

 السالمة تدقيق
 املهنية

 73816, 2,6468 94 طبيب
2,637 ,009 

دال )توجد فروق 
 76728, 2,3670 109 ممرض لصاحل األطباء(

 الصحة تدقيق
 املهنية والسالمة

 60281, 2,4638 94 طبيب
1,761 ,080 

 غري دال
 61879, 2,3123 109 ممرض )ال توجد فروق(

 .(8,81) ومستوى اخلطأ( 083) * يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية
 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:

أن املتوسط احلسايب ملستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية من نالحظ من خالل هذا اجلدول 
، وهو قريب من املتوسط احلسايب (8,28)باحنراف معياري ( 80,92)ب يقدراملبحوثني وجهة نظر األطباء 

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق (8,23)باحنراف معياري ( 80,93)للممرضني املقدر ب
 تدقيق الصحة والسالمة املهنية بني األطباء واملمرضني.

ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,761)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة والسالمة املهنية . إذا 8,808مبستوى داللة قدره  8,81

 حسب الوظيفة من وجهة نظر املبحوثني.
قيق الصحة البدنية تدستوى تطبيق املتوسط احلسايب ملأما عن أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية، ف

، وهو قريب من املتوسط احلسايب (8,22)باحنراف معياري  (80,28)املهنية من وجهة نظر األطباء يقدر ب
، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق (8,01)باحنراف معياري ( 80,12)للممرضني املقدر ب

 .بحوثنيامل تدقيق الصحة البدنية املهنية بني األطباء واملمرضني
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ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,140)املقدرة ب" t"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
، إذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة البدنية املهنية 8,012مبستوى داللة قدره  8,81

 .من وجهة نظر املبحوثني حسب الوظيفة
قدر ستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية من وجهة نظر األطباء يلمتوسط احلسايب ملوبالنسبة ل

( 80,09)، وهو قريب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب(8,20)باحنراف معياري ( 80,90)ب

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة النفسية املهنية بني (8,00)باحنراف معياري 
 .املبحوثني واملمرضنياألطباء 

ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (7628,)املقدرة ب "t"وما يؤكد ذلك هي قيمة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تدقيق الصحة النفسية املهنية  ، إذا8,992مبستوى داللة قدره  8,81

 .من وجهة نظر املبحوثني حسب الوظيفة
ألطباء ستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية املهنية من وجهة نظر املبحوثني ااحلسايب ململتوسط ا ويقدر

( 80,82)، وهو قريب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب(8,23)باحنراف معياري ( 80,30)ب

هنية مل، وهذا يعين أنه ال توجد فروق يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية ا(8,93)باحنراف معياري 
 .املبحوثني بني األطباء واملمرضني

ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (1,391)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيق تدقيق الصحة االجتماعية  ، إذا8,322مبستوى داللة قدره  8,81

 .من وجهة نظر املبحوثني املهنية حسب الوظيفة
ستوى تطبيق تدقيق السالمة املهنية من وجهة نظر األطباء يقدر مل لمتوسط احلسايبأما بالنسبة ل

 (80,92)، وهو أكب من املتوسط احلسايب للممرضني املقدر ب(8,29)باحنراف معياري ( 80,29)ب
أكثر من املمرضني على وجود تدقيق ، وهذا يعين أن األطباء هم الذين يؤكدون (8,22)باحنراف معياري 

 السالمة املهنية باملؤسسة حمل الدراسة.
ومستوى اخلطأ  083، وهي غري دالة عند درجة احلرية (2,63)املقدرة ب" tوما يؤكد ذلك هي قيمة "

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تطبيق تدقيق السالمة  ، إذا8,883مبستوى داللة قدره  8,81
  .من وجهة نظر املبحوثني املهنية حسب الوظيفة باملؤسسة حمل الدراسة

سة حمل تدقيق السالمة املهنية باملؤسويرجع تأكيد األطباء املبحوثني أكثر من املمرضني على وجود 
هم ليب اخلدمات الصحية والزائرين، وبالتايل يزيد احتمال تعرض، كون املمرضون هم أكثر تعامال مع طاالدراسة

وتنظيفها   هم من يقوم بتحضري التجهيزات واملعدات الطبيةنيللعنف مقارنة باألطباء، باإلضافة إىل أن املمرض
 وتعقيمها، مما جيعلهم أكثر عرضة لإلصابة باحلوادث املهنية.
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 الثانية: اختبار الفرضية الثانيالفرع 

 ؤسسةاملب الطبية أداء األسالك الطبية وشبهدور إجيايب يف حتسني  املهنية لتدقيق الصحة البدنية" ومفادها:
 ". حمل الدراسة

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

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك المهنیة وأداء البدنیة الصحة تدقیقبعد بین البسیط االنحدار الخطي  نتايج اختبار: (30)الجدول 
المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 000, 3,555 / 324, 1,150 العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 (وبدرجة كبیرة جدا

 األسالك أداء
 000, 4,645 311, 103, 477, الطبیة وشبه الطبیة

ؤثر إيجابا يدال )
 (وبدرجة كبیرة جدا

 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

معامل التحديد  21,581 (F)قیمة 
(𝐑𝟐) 

8,832 

 10111 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,933 (R)المتعدد 

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج اعتمادامن إعداد الباحثة  المصدر:

لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني تدقيق الصحة البدنية املهنية وأداء األسالك 
فسريية ومعنوية املتغري قوته التو  النموذجالطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية 

 املستقل كما يلي:
إحصائيا مبستوى ي دالة وه ،(03,10)تقدر بـ "F" قيمة: تبني نتائج اجلدول أعاله أن معنوية النموذج -

ه لأن املتغري املستقل ، أي وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،(8,888)داللة قدره 
حة البدنية وجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل )تدقيق الص معنوي على املتغري التابع، وأيضاتأثري 

 املهنية( على املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(.
املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد : تالقوة التفسیرية للنموذج -
طبية( ء األسالك الطيبة وشبه المن التباين يف املتغري التابع )أدا (%83,28)على أن  ، واليت تدل(8,832)بـ
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يف  تدرجىل عوامل أخرى مل إ املتبقية تعودتدقيق الصحة البدنية املهنية(، والنسبة بعد املتغري املستقل ) يفسره
 النموذج.

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  (8,933)الذي بلغت قيمته " R" أن معامل االرتباط كما
  جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.

دقيق الصحة البدنية تلتأثري : أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية معنوية المتغیر المستقل -
بعد ل "t" أن قيمة تبنييفوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله  أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية ، على املهنية

، وهو ما يؤكد على (8,888)مبستوى داللة قدره  دالةوهي  (89,29)قدر بـتدقيق الصحة البدنية املهنية ت
فإن التغري بوحدة واحدة يف " B" حسب قيمة املعامالتو  .تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية

يف املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة ( 8,92)تغري بـ هتدقيق الصحة البدنية املهنية( يقابلبعد غري املستقل )املت
بدرجة  و  هذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجيابا هبا نمع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تع، وشبه الطبية(

 . (8,888)حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى داللتها كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة 

 أداءفي تحسین  يجابي قوي جداإدور  المهنیة البدنیة الصحة تدقیقلوعليه ميكن القول أن: 
 ركز االستشفايي الجامعي سطیف.المب الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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 الطبية وشبه الطبية األسالك أداءأبعاد المهنية و البدنية الصحة بين تدقيق المتعددنتائج اختبار االنحدار .3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء أبعادالمهنیة و  البدنیة الصحة تدقیق بعداالنحدار الخطي المتعدد بین  : نتايج اختبار(31)الجدول

المتغیرات المستقلة 
 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 000, 3,680 / 401, 1,477 العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 العلمي النشاط
 010, 2,597 206, 077, 200, والبحثي

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 ؤثر(يغیر دال )ال  075, 1,793 143, 081, 145, االتصال
 ؤثر(يغیر دال )ال  738, 335, 025, 095, 032, املهنة أخالقيات
 ؤثر(يغیر دال )ال  403, 838, 065, 084, 070, املهنية القدرات

 ؤثر(يغیر دال )ال  679, 414,- 030,- 090, 037,- االنضباط
 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 5,004 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,339 

 8,888 (Sig) المعنوية
معامل االرتباط 

 8,992 (R)المتعدد 

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

أداء أبعاد و  هنيةبعد تدقيق الصحة البدنية امللتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي املتعدد بني 
ملتغري املستقل كما قوته التفسريية ومعنوية او األسالك الطبية وشبه الطبية يتم باالعتماد على معنوية النموذج 

 يلي:

 إحصائيا دالةوهي  ،(81,889)تقدر بـ "F"نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية  تبني: معنوية النموذج -
، وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجااًل معنوي ومقبول إحصائياً، أي يوجد لبعد (8,888)مبستوى داللة قدره 

تدقيق الصحة البدنية املهنية تأثري معنوي على بعد واحد على األقل من بني أبعاد املتغري التابع، وأيضاً وجود 
 أبعاد أداءالتابع ) على املتغري (المهنیة البدنیة الصحة بعد تدقیقملتغري املستقل )اداللة إحصائية لتأثري 

 .يف املؤسسة حمل الدراسة( الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد ت: القوة التفسیرية للنموذج -
 وشبه الطبیة األسالك أبعاد أداءمن التباين يف املتغري التابع ) (%33,9)على أن  ، واليت تدل(8,339)بـ

(، والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل المهنیة البدنیة الصحة تدقیقاملتغري املستقل ) يفسره( الطبیة
 يف النموذج. تدرج

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية ( 8,992)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما
  للنموذج وأبعاد املتغري التابع.بني املتغري املستقل  جدا

 أثبت اختبار معنوية النموذج:           : معنوية المتغیر المستقل -
لى بعد النشاط ع يق الصحة البدنية املهنية إجيابا وبدرجة كبرية جداوجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدق -

" tأن قيمة " تبنييالعلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله 
 وهو ما يؤكد على تأثري املتغري املستقل ،(8,838)، وهي دالة مبستوى داللة قدره (80,13)قدر ب له ت

 ؛العلمي والبحثيعلى بعد النشاط  اإلجيايب والقوي جدا
عدم وجود داللة إحصائية لتأثري بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية على أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه  -

للنتائج  فوفقا يف املؤسسة حمل الدراسة، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، االنضباط التالية: الطبية
 (-8,93)، (8,09)، (8,99)، (83,23)قدر على التوايل بـهلم ت "t"مة أن قيتبني املبينة يف اجلدول أعاله ي

على التوايل، وهو ما يؤكد  (8,223)، (8,989)، (8,290)، (8,821)مبستويات داللة قدرها دالةوهي غري 
الك الطبية داء األسأل االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، االنضباطعلى عدم تأثريه على أبعاد 

 وشبه الطبية.
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل )تدقيق الصحة البدنية املهنية( " B" فحسب قيمة املعامالت

 داءألتابع ألبعاد املتغري اعلى التوايل  (-8,89)، (8,82)، (8,89)، (8,39)، (8,08)يقابله تغريات مبقدار 
، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، والبحثيالنشاط العلمي ) الطبیة وشبه الطبیة األسالك

وبدرجة كبرية  اهذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجياب مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا، االنضباط(
، االتصال، أخالقيات املهنة، النشاط العلمي والبحثي) الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداءعلى أبعاد  جدا

  (.8,888) مبستوى داللة قدره الدراسة يف املؤسسة حمل املهنية، االنضباط(القدرات 
لنشاط ايف حتسني بعد  دور إجيايب قوي جدا املهنية البدنية الصحة تدقيقميكن القول أن لبصفة عامة  إذا

باملركز االستشفائي اجلامعي لوالية سطيف، يف حني ال  الطبية وشبه الطبية األسالك يف أداء العلمي والبحثي
 ضباط.االتصال وأخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنيؤثر بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية يف كل من 
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 الثالثة: اختبار الفرضية الثالثالفرع 

حمل  ؤسسةاملب بيةاألسالك الطبية وشبه الطأداء دور إجيايب يف حتسني  املهنية النفسيةلتدقيق الصحة " ومفادها:
 ".الدراسة

 الطبية وشبه الطبية األسالك المهنية وأداء النفسية الصحة بين تدقيقالبسيط نتائج اختبار االنحدار .3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداءو المهنیة  النفسیة الصحة تدقیقبعد بین بسیط الخطي ال نتايج اختبار االنحدار: (32) الجدول

 المتغیرات المستقلة
 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 026, 2,250 / 318, 715, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة(

 األسالك أداء
 000, 4,985 332, 101, 503, الطبیة وشبه الطبیة

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 24,849 (F) قیمة
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,338 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,990 (R)المتعدد 

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

املهنية وأداء األسالك سية النفتدقيق الصحة بعد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني 
فسريية ومعنوية املتغري قوته التو الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج 

 املستقل كما يلي:

إحصائيا مبستوى  الةوهي د ،(09,09)تقدر بـ "F" قيمةنتائج اجلدول أعاله أن  يتبني: معنوية النموذج -
ه لأن املتغري املستقل ، أي وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،(8,888) داللة قدره

النفسية تدقيق الصحة عد بوجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل ) معنوي على املتغري التابع، وأيضاتأثري 
 املهنية( على املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(.
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد : تالقوة التفسیرية للنموذج -
فسره ة( يء األسالك الطيبة وشبه الطبيمن التباين يف املتغري التابع )أدا (%33)، واليت تدل على أن (8,338)بـ

 درج يف النموذج.وامل أخرى مل تإىل ع املتبقية تعوداملهنية(، والنسبة  النفسيةتدقيق الصحة بعد املتغري املستقل )
على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية يدل ( 8,990)الذي بلغت قيمته " R" أن معامل االرتباط كما

  جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.

تدقيق الصحة عد ب: أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري معنوية المتغیر المستقل -
يمة املهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن ق النفسية

"t" وهو ما (8,888)الة مبستوى داللة قدره وهي د (4,988)قدر بـاملهنية تالنفسية تدقيق الصحة بعد ل ،
فإن التغري بوحدة  "B" املعامالت حسب قيمة. و يؤكد على تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية

يف املتغري التابع )أداء  (8,18)تغري بـ هاملهنية( يقابل النفسية تدقيق الصحةبعد واحدة يف املتغري املستقل )
 ؤثر إجياباهذه الدراسة )الثابت( ت مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا، األسالك الطيبة وشبه الطبية(

وبدرجة كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى داللتها 
(8,802) . 

 أداءفي تحسین  يجابي قوي جداإدور  المهنیة النفسیة الصحة تدقیقلوعليه ميكن القول أن: 
 ركز االستشفايي الجامعي سطیف.المب الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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 الطبية وشبه الطبية األسالك أداءأبعاد المهنية و نفسيةال الصحة بين تدقيق المتعددنتائج اختبار االنحدار .3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء النفسیة وأبعاد الصحة تدقیق بعد : نتايج اختبار االنحدار الخطي المتعدد بین(33) الجدول رقم

المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 (ؤثرتغیر دال )ال  054, 1,937 / 394, 763, العوامل األخرى(

 العلمي النشاط
 002, 3,127 246, 075, 236, والبحثي

إيجابا  ؤثريدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 ؤثر(يغیر دال )ال  143, 1,472 116, 079, 117, االتصال
 ؤثر(يغیر دال )ال  175, 1,362 100, 093, 127, املهنة أخالقيات
 ؤثر(يغیر دال )ال  958, 052,- 004,- 082, 004,- املهنية القدرات

 ؤثر(يغیر دال )ال  706, 378, 027, 089, 034, االنضباط
 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 5,796 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,300 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,910 (R)المتعدد 

 .SPSS.23 على خمرجات برنامج من إعداد الباحثة باالعتماد المصدر:
وأبعاد أداء  هنيةبعد تدقيق الصحة النفسية املبني املتعدد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي 

ملتغري املستقل كما قوته التفسريية ومعنوية او يتم باالعتماد على معنوية النموذج  األسالك الطبية وشبه الطبية
 يلي:

وهي دالة إحصائيا  ،(81,232)تقدر بـ "F"بني نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية ت: معنوية النموذج -
لبعد ، وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا، أي يوجد (8,888)مبستوى داللة قدره 

غري التابع، وأيضا وجود املت أبعادواحد على األقل من بني  على بعدتأثري معنوي تدقيق الصحة النفسية املهنية 
 أداءأبعاد على املتغري التابع ) (المهنیة النفسیة الصحة دقیقتبعد ملتغري املستقل )اداللة إحصائية لتأثري 

 .باملؤسسة حمل الدراسة( الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد ت: القوة التفسیرية للنموذج -
 وشبه الطبیة األسالك أداءأبعاد من التباين يف املتغري التابع ) (%30.0)، واليت تدل على أن (8.300)بـ

(، والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى المهنیة النفسیة الصحة دقیقبعد تفسره املتغري املستقل )ي( الطبیة
 مل تدرج يف النموذج.

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  (8,910)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما
  املتغري التابع.أبعاد جدا بني املتغري املستقل للنموذج و 

 أثبت اختبار معنوية النموذج:           : معنوية المتغیر المستقل -
على بعد النشاط  جدا ةإجيابا وبدرجة كبري  بعد تدقيق الصحة النفسية املهنيةوجود داللة إحصائية لتأثري  -

" t"يتبني أن قيمة  ، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعالهالعلمي والبحثي يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

 املتغري املستقل وهو ما يؤكد على تأثري ،(8,880) وهي دالة مبستوى داللة قدره، (89,30)ب قدر له ت
 العلمي والبحثي؛بعد النشاط قوي جدا على الجيايب و اإل

 وشبه الطبية أبعاد أداء األسالكعلى  بعد تدقيق الصحة النفسية املهنيةعدم وجود داللة إحصائية لتأثري  -
لنتائج املبينة يف املؤسسة حمل الدراسة، فوفقا ل االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، االنضباط() الطبية

 يوه (8,92)، (-8,810)، (83,92) ،(83,92)قدر على التوايل بـهلم ت "t"يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة 
على التوايل، وهو ما يؤكد على عدم  (8,28)، (8,31)، (8,32)، (8,39)مبستويات داللة قدرها دالةغري 
 .النضباط(ااالتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، ) أبعاد أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةعلى  هتأثري 

النفسية  )بعد تدقيق الصحةفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" فحسب قيمة املعامالت
ألبعاد املتغري على التوايل  (8,89)، (004,-)، (8,30)، (8,33) ،(8,09)مبقدار  اتيقابله تغري املهنية( 

، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات والبحثيالنشاط العلمي ) الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء لتابعا
ابا وبدرجة  هذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجي مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبااملهنية، االنضباط(، 

ة، ، االتصال، أخالقيات املهنالنشاط العلمي والبحثي) الطبية وشبه الطبية األسالك على أبعاد أداء كبرية جدا
 يف املؤسسة حمل الدراسة. هنية، االنضباط(القدرات امل

لنشاط بعد ايف حتسني  قوي جدا جيايبإدور  املهنية النفسية الصحة تدقيقميكن القول أن لإذا بصفة عامة 
ؤثر سطيف، يف حني ال يركز االستشفائي اجلامعي املب الطبية وشبه الطبية األسالك أداءيف  ي والبحثيلمالع

 االتصال وأخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط.بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية يف كل من 
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 الرابعة: اختبار الفرضية الرابعالفرع 

 به الطبيةأداء األسالك الطبية وشدور إجيايب يف حتسني  املهنية االجتماعيةلتدقيق الصحة " ومفادها:
 ". حمل الدراسة ؤسسةاملب

 الطبية وشبه الطبية األسالكوأداء المهنية الجتماعية ا الصحة بين تدقيقالبسيط نتائج اختبار االنحدار .6

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك المهنیة وأداء االجتماعیة الصحة بین تدقیق البسیطاالنحدار الخطي  : نتايج اختبار(34) رقمالجدول 

المتغیرات 
المستقلة 

 (لمفسرة)ا

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 000, 3,769 / 214, 806, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 األسالك أداء
 000, 6,249 403, 068, 424, الطبیة وشبه الطبیة

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 39,049 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,329 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,989 (R) المتعدد

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

املهنية وأداء ماعية االجتتدقيق الصحة بعد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني 
قوته التفسريية ومعنوية و األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج 

 املتغري املستقل كما يلي:

وهي دالة إحصائيا مبستوى  (93,89)تقدر بـ "F" قيمة نتائج اجلدول أعاله أن بني: تمعنوية النموذج -
ه لأن املتغري املستقل ، أي وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،(8,888)داللة قدره 

 قيق الصحةتدعد بوجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل ) أيضاتأثري معنوي على املتغري التابع، و 
 املهنية( على املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(.االجتماعية 

املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد : تالقوة التفسیرية للنموذج -
بية( ء األسالك الطيبة وشبه الطمن التباين يف املتغري التابع )أدا (%32,9) ، واليت تدل على أن(8,329)بـ
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درج إىل عوامل أخرى مل ت داملتبقية تعو املهنية(، والنسبة  االجتماعيةتدقيق الصحة بعد فسره املتغري املستقل )ي
 يف النموذج.

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  (8,989)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما
  جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.

تدقيق الصحة عد ب: أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري معنوية المتغیر المستقل -
 أن قيمة نيدول أعاله يتببينة يف اجلاملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية، فوفقا للنتائج املاالجتماعية 

"t "وهو (8,888)وهي دالة مبستوى داللة قدره  ،(82,09)قدر بـاملهنية تاالجتماعية تدقيق الصحة بعد ل ،
فإن التغري بوحدة  "B" حسب قيمة املعامالت. و ما يؤكد على تأثريها على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية

يف املتغري التابع )أداء  (8,90)تغري بـ هاملهنية( يقابل االجتماعية تدقيق الصحةبعد واحدة يف املتغري املستقل )
( تؤثر أيضاً راسة )الثابتمع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الد، األسالك الطيبة وشبه الطبية(

لغ مستوى داللتها سة، إذ بوبدرجة كبرية جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدرا إجيابا
(8,888) . 

 أداءفي تحسین  قوي جدا يجابيإدور  المهنیة االجتماعیة الصحة تدقیقلوعليه ميكن القول أن: 
 ركز االستشفايي الجامعي سطیف.المب الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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 الطبية وشبه الطبية األسالك أداءأبعاد المهنية و جتماعيةاال الصحة بين تدقيق المتعددنتائج اختبار االنحدار .3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء أبعادالمهنیة و  االجتماعیة الصحة الخطي المتعدد بین تدقیق نتايج اختبار االنحدار :(35) الجدول رقم

المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Testاختبار"
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 "t" قیمة
مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 ؤثر(تغیر دال )ال  069, 1,831 / 244, 446, العوامل األخرى(

 العلمي النشاط
 ؤثر(يغیر دال )ال  151, 1,443 101, 047, 067, والبحثي

 000, 5,021 354, 049, 247, االتصال
إيجابا  ؤثريدال )

 وبدرجة كبیرة جدا(
 ؤثر(يغیر دال )ال  680, 413,- 027,- 058, 024,- املهنة أخالقيات
 ؤثر(يغیر دال )ال  728, 348,- 024,- 051, 018,- املهنية القدرات

 000, 5,337 342, 055, 293, االنضباط
ؤثر إيجابا يدال )

 وبدرجة كبیرة جدا(
 التفسیرية للنموذجالقوة  المعنوية الكلیة للنموذج

 17,428 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,982 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,119 (R)المتعدد 

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

وأبعاد  ماعية املهنيةاالجتبعد تدقيق الصحة بني املتعدد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي 
وية املتغري املستقل  قوته التفسريية ومعنو يتم باالعتماد على معنوية النموذج  أداء األسالك الطبية وشبه الطبية

 كما يلي:
وهي دالة إحصائيا مبستوى  (32,900)تقدر بـ "F"نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية  تبني: معنوية النموذج -

لبعد تدقيق ، وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا، أي يوجد (8,888)داللة قدره 
ابع، وأيضا وجود املتغري الت أبعادواحد على األقل من بني  على بعدتأثري معنوي الصحة االجتماعية املهنية 
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 داءأأبعاد املتغري التابع )على  (المهنیة االجتماعیة الصحة دقیقبعد تملتغري املستقل )اداللة إحصائية لتأثري 
 .باملؤسسة حمل الدراسة( الطبیة وشبه الطبیة األسالك

" املقدرة قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد "ت: القوة التفسیرية للنموذج -
 وشبه الطبیة األسالك أداءأبعاد من التباين يف املتغري التابع ) (%98,2)، واليت تدل على أن (8,982)بـ

تبقية تعود إىل عوامل أخرى (، والنسبة املالمهنیة االجتماعیة الصحة دقیقتفسره املتغري املستقل )ي( الطبیة
 درج يف النموذج.مل ت

يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  (8,119)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما
  املتغري التابع.أبعاد جدا بني املتغري املستقل للنموذج و 

 أثبت اختبار معنوية النموذج:       : معنوية المتغیر المستقل -
على بعدي  جدا ةإجيابا وبدرجة كبري  بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنيةوجود داللة إحصائية لتأثري  -

اله يتبني أن قيمة ، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعيف أداء األسالك الطبية وشبه الطبية صال واالنضباطاالت
"t "(8.888) على التوايل، وهي دالة مبستوى داللة قدره (81,99)و (81,80)ب قدر ت كال البعدينل 

االتصال بعدي قوي جدا على الجيايب و اإل املتغري املستقل وهو ما يؤكد على تأثريعلى التوايل،  (8.888)و
 ؛واالنضباط

ك الطبية أبعاد أداء األسالعلى  بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنيةعدم وجود داللة إحصائية لتأثري  -
لدراسة، فوفقا يف املؤسسة حمل ا النشاط العلمي والبحثي، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية() وشبه الطبية

 (8,990)، (-8,939)، (83,99)قدر على التوايل بـهلم ت "t"للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله يتبني أن قيمة 
وهو ما  على التوايل، (8,200)، (8,208)، (8,313)على التوايل، وهي غري دالة مبستويات داللة قدرها 

خالقيات النشاط العلمي والبحثي، أ) أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةأبعاد على  هيؤكد على عدم تأثري 
 .املهنة، القدرات املهنية(

االجتماعية  )بعد تدقيق الصحةفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" فحسب قيمة املعامالت
ألبعاد املتغري التوايل  على (8,03)، (-8,830)، (-8,80)، (8,09)، (8,22)مبقدار  اتيقابله تغري املهنية( 

)النشاط العلمي والبحثي، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات  الطبية وشبه الطبية األسالك أداء لتابعا
 مع عدم تسجيل عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة )الثابت( تؤثر على أبعاد أداءاملهنية، االنضباط(، 

العلمي والبحثي، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، )النشاط  الطبية وشبه الطبية األسالك
 .(0698,)باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى داللتها  االنضباط(
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عدي بيف حتسني  قوي جدا جيايبإدور  املهنيةاالجتماعية  الصحة تدقيقميكن القول أن لإذا بصفة عامة 
سطيف، يف حني ال  ركز االستشفائي اجلامعياملب الطبية وشبه الطبية األسالك أداءيف  االتصال واالنضباط

ملهنة والقدرات وأخالقيات ا يؤثر بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية يف كل من النشاط العلمي والبحثي
 املهنية.
 الخامسة: اختبار الفرضية الخامسالفرع 

 حمل ؤسسةاملب األسالك الطبية وشبه الطبيةأداء لتدقيق السالمة املهنية دور إجيايب يف حتسني "ومفادها: 
 ".الدراسة

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

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك المهنیة وأداء السالمة بین تدقیقالبسیط الخطي  : نتايج اختبار االنحدار(36) رقمالجدول 
المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 017, 2,404 / 293, 705, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 األسالك أداء
 000, 6,203 401, 093, 577, الطبیة وشبه الطبیة

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 38,483 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,323 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,983 (R)المتعدد 

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

نية وأداء األسالك الطيبة املهالسالمة تدقيق بعد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني 
معنوية املتغري املستقل  قوته التفسريية و و وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج 

 كما يلي:
وهي دالة إحصائيا مبستوى  (90,90ـ)تقدر ب" F" قيمةنتائج اجلدول أعاله أن  تبني: النموذجمعنوية  -

ه لأن املتغري املستقل ، أي ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا، وهذا (8,888)داللة قدره 
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املهنية( السالمة تدقيق عد بوجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل ) معنوي على املتغري التابع، وأيضاتأثري 
 على املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(.

املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد : تالقوة التفسیرية للنموذج -
من التباين يف املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(  (%32,3)(، واليت تدل على أن 8,323بـ)

 يف النموذج. مل تدرجامل أخرى إىل عو  املتبقية تعوداملهنية(، والنسبة  السالمةتدقيق بعد املتغري املستقل ) يفسره
وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  يدل على( 8,983)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما

  جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.

السالمة تدقيق عد ب: أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري معنوية المتغیر المستقل -
بعد ل "t"أن قيمة  يتبني عالهاملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أ

، وهو ما يؤكد على تأثريها (8,888)وهي دالة مبستوى داللة قدره  (82,08)قدر بـاملهنية تالسالمة تدقيق 
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري  "B" حسب قيمة املعامالتو  .على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية

 ،يف املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية( (8,12)تغري بـ هاملهنية( يقابل السالمةتدقيق بعد املستقل )
رية جدا على وبدرجة كب هذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجيابا مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا

 . (8,832)أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى داللتها 
 األسالك أداءفي تحسین  قوي جدا يجابيإدور  المهنیة السالمة تدقیقلوعليه ميكن القول أن: 

 ركز االستشفايي الجامعي سطیف.المب الطبیة وشبه الطبیة
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 الطبية وشبه الطبية األسالك المهنية وأبعاد أداء السالمة نتائج اختبار االنحدار المتعدد بين تدقيق.3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء أبعادالمهنیة و  السالمة االنحدار الخطي المتعدد بین تدقیق : نتايج اختبار(37) الجدول رقم

المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 010, 2,618 / 361, 946, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 العلمي النشاط
 001, 3,447 262, 069, 239, والبحثي

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 016, 2,432 186, 073, 177, االتصال
ؤثر إيجابا يدال )

 وبدرجة كبیرة جدا(
 ؤثر(يغیر دال )ال  825, 222, 016, 085, 019, املهنة أخالقيات
 ؤثر(يغیر دال )ال  344, 948, 071, 075, 071, املهنية القدرات

 ؤثر(يغیر دال )ال  639, 469, 033, 081, 038, االنضباط
 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 8,960 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,301 

 8,888 (Sig) المعنوية
معامل االرتباط 

 8,998 (R)المتعدد 

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

أداء األسالك الطبية و  بعد تدقيق السالمة املهنيةبني املتعدد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي 
 ما يلي:ك قوته التفسريية ومعنوية املتغري املستقلو يتم باالعتماد على معنوية النموذج  وشبه الطبية

وهي دالة إحصائيا مبستوى  (80,328)تقدر بـ" F"نتائج اجلدول أعاله أن إحصائية  تبني: معنوية النموذج -
لبعد تدقيق ، وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا، أي يوجد (8,888)داللة قدره 

ود داللة إحصائية املتغري التابع، وأيضا وج أبعادواحد على األقل من بني  على بعدتأثري معنوي السالمة املهنية 
 وشبه الطبیة األسالك أداءأبعاد على املتغري التابع ) (المهنیة السالمة دقیقبعد تملتغري املستقل )التأثري 
 .باملؤسسة حمل الدراسة( الطبیة
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد ت: القوة التفسیرية للنموذج -
 وشبه الطبیة األسالك أداءأبعاد من التباين يف املتغري التابع ) (%99)، واليت تدل على أن (8.998)بـ

يف  رجد(، والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل تالمهنیة السالمة دقیقتفسره املتغري املستقل )ي( الطبیة
 النموذج.
يدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية  (8,310)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما

  املتغري التابع.أبعاد جدا بني املتغري املستقل للنموذج و 

 أثبت اختبار معنوية النموذج:           : معنوية المتغیر المستقل -
 العلمي النشاطعدي على ب جدا ةإجيابا وبدرجة كبري  بعد تدقيق السالمة املهنيةوجود داللة إحصائية لتأثري  -

 أن قيمة يتبنيه ال، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعيف أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةواالتصال  والبحثي

"t" (8,883) على التوايل، وهي دالة مبستوى داللة قدره( 80,99)و( 89,99)ب قدر ت كال البعدينل 

 النشاطبعدي قوي جدا على الجيايب و اإل املتغري املستقل ما يؤكد على تأثري التوايل، وهوعلى  (8,832)و
 ؛واالتصال والبحثي العلمي

 به الطبيةأبعاد أداء األسالك الطبية وشعلى  بعد تدقيق السالمة املهنيةعدم وجود داللة إحصائية لتأثري  -
دول أعاله يف املؤسسة حمل الدراسة، فوفقا للنتائج املبينة يف اجل (االنضباط، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية)

، وهي غري دالة مبستويات داللة (8,92)، (8,39)، (8,00) قدر على التوايل بهلم ت "t"أن قيمة  يتبني
ك أبعاد أداء األسالعلى  هوهو ما يؤكد على عدم تأثري  على التوايل،( 8,293) ،(8,999)، (8,001)قدرها 

 .(االنضباط، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية) الطبية وشبه الطبية

يقابله نية( )تدقيق السالمة املهفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل  "B" فحسب قيمة املعامالت
 األسالك أداء لتابعألبعاد املتغري االتوايل  على (8,89)، (8,82)، (8,83)، (8,32) ،(8,09)مبقدار  اتتغري 

ع م)النشاط العلمي والبحثي، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، االنضباط(،  الطبية وشبه الطبية
لى أبعاد ع هذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجيابا وبدرجة كبرية جدا تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا

ية، هنة، القدرات املهن، االتصال، أخالقيات املالنشاط العلمي والبحثي) الطبية وشبه الطبية األسالك أداء
 .(8,838) مبستوى داللة قدره يف املؤسسة حمل الدراسة االنضباط(

 شاطالنبعدي يف حتسني  قوي جدا جيايبإدور  املهنيةالسالمة  تدقيقميكن القول أن لإذا بصفة عامة 
ركز االستشفائي اجلامعي سطيف، يف حني املب الطبية وشبه الطبية األسالك أداءيف  واالتصال والبحثي العلمي

 .االنضباطو  أخالقيات املهنة والقدرات املهنيةال يؤثر بعد تدقيق السالمة املهنية يف كل من 
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 : اختبار الفرضية الرئيسيةالسادسالفرع 

باملركز  الطبية أداء األسالك الطبية وشبهيف حتسني دور إجيايب دقيق الصحة والسالمة املهنية لت" ومفادها:
 ".االستشفائي اجلامعي سطيف

 الطبية وشبه الطبية األسالك المهنية وأداءلسالمة او الصحة بين تدقيق البسيطنتائج اختبار االنحدار .6

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك وأداءالمهنیة  والسالمة الصحة بین تدقیق البسیطاالنحدار الخطي  : نتايج اختبار(38) الجدول رقم

المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 000, 3,635 / 232, 844, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 األسالك أداء
 وشبه الطبیة

 الطبیة
,495 ,074 ,428 6,720 ,000 

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 45,155 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,309 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,900 (R)المتعدد 

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

ملهنية وأداء األسالك اتدقيق الصحة والسالمة لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي البسيط بني 
فسريية ومعنوية املتغري قوته التو الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة يتم باالعتماد على معنوية النموذج 

 املستقل كما يلي:
إحصائيا مبستوى  الةوهي د ،(91,31)تقدر بـ" F" قيمةنتائج اجلدول أعاله أن  تبني: النموذجمعنوية  -

ه لأن املتغري املستقل ، أي وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي مقبول إحصائيا ،(8,888)داللة قدره 
دقيق الصحة والسالمة توجود داللة إحصائية لتأثري املتغري املستقل ) معنوي على املتغري التابع، وأيضاتأثري 

 املهنية( على املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية(.
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد : تالقوة التفسیرية للنموذج -
من التباين يف املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية( ( %30,9)، واليت تدل على أن (8,309)بـ

يف  تدرجعوامل أخرى مل ت إىل املتبقية تعوداملهنية(، والنسبة تدقيق الصحة والسالمة املتغري املستقل )يفسره 
 النموذج.
على وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية يدل ( 8,900)الذي بلغت قيمته " R" أن معامل االرتباط كما

  جدا بني املتغري املستقل للنموذج واملتغري التابع.

دقيق الصحة والسالمة ت: أثبت اختبار معنوية النموذج وجود داللة إحصائية لتأثري معنوية المتغیر المستقل -
لتدقيق  "t"أن قيمة  تبنيياملهنية على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية، فوفقا للنتائج املبينة يف اجلدول أعاله 

، وهو ما يؤكد على تأثريها (8,888)مبستوى داللة قدره  الةوهي د( 82,20)قدر بـاملهنية تالصحة والسالمة 
فإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري " B" عامالتحسب قيمة امل. و على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية

يف املتغري التابع )أداء األسالك الطيبة وشبه  (8,93)تغري بـ هاملهنية( يقابلتدقيق الصحة والسالمة املستقل )
بدرجة كبرية و  ثر أيضا إجيابامع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبا هذه الدراسة )الثابت( تؤ ، الطبية(

 . (8,888)جدا على أداء األسالك الطيبة وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة، إذ بلغ مستوى داللتها 
 أداءفي تحسین  قوي جدا يجابيإدور  المهنیة والسالمة الصحة تدقیقلوعليه ميكن القول أن: 

 ركز االستشفايي الجامعي سطیف.المب الطبیة وشبه الطبیة األسالك
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 الطبية وشبه الطبية األسالك أداءأبعاد المهنية و والسالمة الصحة بين تدقيق المتعددنتائج اختبار االنحدار .3

 الطبیة وشبه الطبیة األسالك أداء أبعادالمهنیة و  والسالمة الصحة االنحدار الخطي المتعدد بین تدقیق : نتايج اختبار(39) الجدول رقم

المتغیرات 
المستقلة 

 (المفسرة)

 معادلة االنحدار
 معامالت

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
 المعیاري

 قیمة
"t" 

مستوى 
 الداللة

الثابت )باقي 
 002, 3,181 / 285, 908, العوامل األخرى(

ؤثر إيجابا يدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 العلمي النشاط
 001, 3,391 253, 055, 185, والبحثي

 ؤثر إيجابايدال )
 وبدرجة كبیرة جدا(

 003, 2,979 224, 058, 171, االتصال
ؤثر إيجابا يدال )

 وبدرجة كبیرة جدا(
 ؤثر(يغیر دال )ال  570, 570, 040, 067, 038, املهنة أخالقيات
 ؤثر(يغیر دال )ال  616, 502, 037, 060, 030, املهنية القدرات

 ؤثر(يغیر دال )ال  205, 1,272 087, 064, 082, االنضباط
 القوة التفسیرية للنموذج المعنوية الكلیة للنموذج

 10,635 (F)قیمة 
معامل التحديد 

(𝐑𝟐) 
8,039 

 8,888 (Sig)المعنوية 
معامل االرتباط 

 8,923 (R)المتعدد 

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

أداء األسالك و  تدقيق الصحة والسالمة املهنيةبني املتعدد لتحليل وتفسري نتائج معادلة االحندار اخلطي 
 ستقل كما يلي:قوته التفسريية ومعنوية املتغري املو يتم باالعتماد على معنوية النموذج  الطبية وشبه الطبية

إحصائيا مبستوى  دالةوهي ( 38,291)تقدر بـ "F" قيمةنتائج اجلدول أعاله أن  تبني: معنوية النموذج -
ة تدقيق الصحل، وهذا ما يؤكد أن النموذج إمجاال معنوي ومقبول إحصائيا، أي يوجد (8,888)داللة قدره 

جود داللة املتغري التابع، وأيضا و  أبعادواحد على األقل من بني  على بعدتأثري معنوي  والسالمة املهنية
 األسالك أداءأبعاد على املتغري التابع ) (تدقیق الصحة والسالمة المهنیةاملستقل )ملتغري اإحصائية لتأثري 

 .باملؤسسة حمل الدراسة( الطبیة وشبه الطبیة
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املقدرة  ""قاس القوة التفسريية للنموذج من خالل قيمة معامل التحديد ت: القوة التفسیرية للنموذج -
 وشبه الطبیة األسالك أداءأبعاد من التباين يف املتغري التابع ) (%03,9) ، واليت تدل على أن(8.039)بـ

(، والنسبة املتبقية تعود إىل عوامل أخرى مل المهنیة الصحة والسالمة دقیقتاملتغري املستقل ) يفسره( الطبیة
 يف النموذج.تدرج 

عالقة ارتباط موجبة وقوية يدل على وجود ( 8,923)الذي بلغت قيمته  "R" أن معامل االرتباط كما
  املتغري التابع.أبعاد بني املتغري املستقل للنموذج و  جدا

 أثبت اختبار معنوية النموذج:           : معنوية المتغیر المستقل -
 النشاطى بعدي عل جدا ةإجيابا وبدرجة كبري  تدقيق الصحة والسالمة املهنيةوجود داللة إحصائية لتأثري  -

 يتبنيدول أعاله ، فوفقا للنتائج املبينة يف اجليف أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةواالتصال  والبحثي العلمي
( 8.883) على التوايل، وهي دالة مبستوى داللة قدره( 80,32)و( 89,93)بقدر ت كال البعدينل" t"أن قيمة 

 النشاطبعدي قوي جدا على الجيايب و اإل املتغري املستقل ما يؤكد على تأثري ، وهوعلى التوايل (8.889)و
 ؛واالتصال والبحثي العلمي

وشبه  أبعاد أداء األسالك الطبيةعلى  تدقيق الصحة والسالمة املهنيةعدم وجود داللة إحصائية لتأثري  -
اجلدول ينة يف يف املؤسسة حمل الدراسة، فوفقا للنتائج املب (االنضباط، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية) الطبية
، وهي غري دالة مبستويات داللة (3,02)، (8,18)، (8,12) قدر على التوايل بـهلم ت "t"أن قيمة  يتبنيأعاله 
طبية أبعاد أداء األسالك العلى  هوهو ما يؤكد على عدم تأثري على التوايل،  (8,08)، (8,23)، (8,12)قدرها 

 .(االنضباط، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية) وشبه الطبية
المة )تدقيق الصحة والسفإن التغري بوحدة واحدة يف املتغري املستقل " B" فحسب قيمة املعامالت

 ابعلتألبعاد املتغري االتوايل  على (8,80)، (8,89)، (8,89)، (8,32) ،(8,30)مبقدار  اتيقابله تغري املهنية( 
، االتصال، أخالقيات املهنة، القدرات املهنية، النشاط العلمي والبحثي) الطبية وشبه الطبية األسالك أداء

ا وبدرجة كبرية بهذه الدراسة )الثابت( تؤثر أيضا إجيا مع تسجيل وجود عوامل أخرى مل تعن هبااالنضباط(، 
، االتصال، أخالقيات املهنة، النشاط العلمي والبحثي) الطبية وشبه الطبية األسالك على أبعاد أداء جدا

 (.8,880) مبستوى داللة قدره يف املؤسسة حمل الدراسة االنضباط(القدرات املهنية، 
بعدي سني يف حت قوي جدا جيايبإدور  املهنيةالصحة والسالمة  تدقيقميكن القول أن لإذا بصفة عامة 

ركز االستشفائي اجلامعي سطيف، املب الطبية وشبه الطبية األسالك أداءيف  واالتصال والبحثي العلمي النشاط
 .االنضباطو  أخالقيات املهنة والقدرات املهنيةيف حني ال يؤثر تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف كل من 
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 الرابع خالصة الفصل

سني دور تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف حتالدارسة امليدانية اليت متحورت حول تناول هذا الفصل 
املعتمد يف  نهجاملتوضيح من خالل املركز االستشفائي اجلامعي سطيف، ب الطبية وشبه الطبية األسالك أداء

، انالستبياملتمثلة يف ا املعلومات جلمع استخدمت اليتالدراسة أداة ، وكذلك البحث عينة حتديدو  ،هذا البحث
 على بعرضه صدقه إىل  التطرقمت كما،  البحث ومتغريات فقراته ووصف تصميمه حيث منمت تناوله  الذي
زم باستخدام برنامج احل كرونباخ  -حساب معامل ألفامن خالل  وقياس ثباته احملكمني األساتذة من عدد

         .(09اإلصدار SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
،  امليدانية الدراسة لتحليل دتماعت اليت اإلحصائي التحليل أدوات أهم إىل طرقالت مت فقد ذلك إىل إضافة

 وصف يف تفيد اليت معامل االرتباط،و  املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات والتكرارات املئوية النسبك
 بحوثني.امل إجابات وحتليل

الدراسة املكونة من أطباء وممرضني  عينةل الشخصية للخصائص وحتليال وصفا كما تناول هذا الفصل
 وظيفة.وال واألقدمية اجلنسو  التعليمي املستوىو  السن ناحية منعاملني باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف 

نفي الفرضية  على التحليل نتائج دلت وقد ،بحثال مستهل يف وضعت اليت الفرضيات اختبار وأخريا
ية باملركز يوجد اختالفات يف اجتاهات املبحوثني حنو تطبيق الصحة والسالمة املهنالفرعية األوىل اليت تقول أنه 

االستشفائي اجلامعي سطيف باختالف جمموعة من العوامل الشخصية )السن، اجلنس، اخلبة، املستوى 
على  ستقلامل للمتغري تأثري هناك الفرضية الرئيسية، أيو  الفرعيةالفرضيات  بقية تأكيد، و التعليمي، الوظيفة(

  .التابع املتغري
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 الخاتمة

املؤسسات يف حتسني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية ب هدور و تدقيق الصحة والسالمة املهنية  ا البحثهذ تناول     
يل أكثر يف املوضوع وللتفصللبحث،  ميدانااملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف وكان  االستشفائية اجلزائرية،

خالل عرض نشأة هذا املفهوم  من وذلك الصحة والسالمة املهنية، اجلانب النظري إىل موضوع يف التطرق مت
بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، وتعريفه واألهداف املرجوة منه، باإلضافة إىل االتفاقيات الدولية 

ة اليت  اهتم  بالصحة والسالمة املهنية، وايهياات الدولية واإلقليمية والحملياجلزائرية اليت للوائحواالقليمية وا
اآلثار النامجة وأنواعها وأسباهبا و  املهنية ومت اإلشارة إىل هذه املخاطر .العاملني صحة وسالمة تسهر على محاية

د آثارها إىل إحلاق ا متتعنها واليت تؤثر سلبا على العاملني وعلى أسرهم واجملتمع الذي يتواجدون فيه، كم
احلوادث وللحديث عن كيفية الوقاية من األمراض و . الضرر باملؤسسة اليت يعملون هبا واالقتصاد الوطين ككل

يف مكان العمال مت التطرق إىل إدارة الصحة والسالمة املهنية وأمهيتها واألسس والطرق اليت ميكن االعتماد 
ميكن اعتماده للوقاية من املخاطر املهنية مت عرض أهم نظم إدارة الصحة  ولتوفري اإلطار الذيعليها لنجاحها. 

 . 10881ومواصفة  10881والسالمة املهنية واملتمثلة يف مواصفة 
واستعرض  الدراسة يف الفصل الثاين التطور التارخيي ملفهوم التدقيق منذ العصور القدمية إىل غاية      

حيث: نطاق الفحص، اإللزام القانوين، الشخص القائم  من وأنواعهدافه العصر احلديث، وتعريف التدقيق وأه
ئم بعملية التدقيق.   القابالتدقيق، ايهدف منه، باإلضافة إىل األخالقيات والصفات اليت جيب أن تتوفر يف

ريف هتم بقطاع الصحة مت التطرق إىل تدقيق املؤسسات االستشفائية، حيث مت التعي البحث احلايلألن  ونظرا
هبذه املؤسسات وأنواعها وأهم اخلدمات اليت تقدمها، والتعريف بتدقيق املؤسسات االستشفائية وأهدافه 

ومعايري العمل امليداين  ملعايريا واملتمثلة يفيلتزم هبا املدقق أثناء القيام بعملية التدقيق، أن واملعايري اليت جيب 
تناول هذا الفصل بعض اجملاالت اليت تشملها مهمة التدقيق باملؤسسات  كمامعايري إعداد التقرير. و و 

ق االستشفائية، واملتمثلة يف التدقيق البياي وتدقيق اجلودة والتدقيق اجلبائي وتدقيق نظم املعلومات والتدقي
عريفة وإبراز ت هذا األخري مت التطرق إىلالصحة والسالمة املهنية، االجتماعي، هذا األخري يتفرع منه تدقيق 

اتيجي، أمهيته وأهدافه واملستويات اليت يطبق فيها، واملتمثلة يف تدقيق املطابقة وتدقيق الفعالية والتدقيق االست 
رحلة التنفيذ إىل غاية مب يق ابتداءً مبرحلة التحضري مرورامع اإلشارة إىل املنهجية املعتمدة يف هذا النوع من التدق

شفائية على تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات االستا البحث مرحلة عرض النتائج، مع التكيز يف هذ
بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة، باعتبار تدقيق الصحة والسالمة املهنية كأداة حلماية العاملني هبا من 

 م خالل ممارستهم لعملهم الذي يتسم خبطورة عالية.األمراض واحلوادث اليت ميكن أن تصيبه
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استعرض  الدراسة يف الفصل الثالث مفهوم أداء العاملني بشكل عام والعوامل اليت تؤثر يف مستواه  كما
وكيفية إدارته، مع التطرق إىل أداء العاملني باملؤسسات االستشفائية، والتكيز على أداء األسالك الطبية وشبه 

شارة إىل تصنيفها واجاالت تقييم األداء يهذه األسالك والطرق املستخدمة يف تقييمها من أجل الطبية، واإل
 احلصول على أداء أفضل. 

املركز االستشفائي اجلامعي  اختذت التطبيقية، واليت الدراسة جاءت بحثال فرضيات اختبار أجل ومن    
ثالث  إىل والذي قسم البيانات، جلمع اةكأد استخدام االستبيان مت وفيها سطيف لبحث هذا املوضوع،

بتدقيق الصحة والسالمة  الثاين الحمور ويتعلق منه بالبيانات الشخصية للمبحوثني، األول الحمور حماور، يتعلق
املهنية بأبعاده املتمثلة يف، تدقيق الصحة البدنية املهنية، تدقيق الصحة النفسية املهنية، تدقيق الصحة 

  نية، تدقيق السالمة املهنية، وتناول الحمور الثالث أداء األسالك الطبية وشبه الطبية.االجتماعية امله
 أطباء وممرضني عاملني باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف، تضم عينة على الدراسة امليدانية أجري 

برنامج  باالعتماد على، اإلحصائية األدوات املتحصل عليها باستخدام اجموعة من البيانات حتليل مت وقد
 البيانات الشخصية حتليل خالل من وذلك (،32اإلصدار  SPSS)احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  الفقرات. كافة فرضية واختبار بكل تتعلق اليت البيانات باملبحوثني، وحتليل اخلاصة
على ما مت التطرق إليه يف اجلانب النظري وحماولة إسقاطه على اجلانب التطبيقي، واختبار فرضيات  بناءً      

 قتحات.البحث من خالل الدراسة امليدانية، ميكن عرض اجموعة من النتائج املستخلصة وتقدمي بعض امل

 النتائجأوال. 

  تلخيصها كاآليت: سيتم اجموعة من النتائج إىل مت التوصل هذ البحث من خالل
لصحة والسالمة املهنية ااىل تطوير  احلديثة اليت هتدفيعترب تدقيق الصحة والسالمة املهنية من التوجهات  .1

ن خالل موذلك ، ومنع املخاطر املهنية اليت ميكن أن يتعرض يها العاملون أو تقليها إىل أدىن حد ممكن
نظام أو ممارسات الصحة والسالمة املهنية باملؤسسات املوجودة يف االختالالت واالحنرافات  الكشف عن

حمل التدقيق، وتقدمي التوصيات املناسبة اليت تساعد هذه املؤسسات على اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة 
 ملعاجلة هذه النقائص يف الوق  املناسب؛

ركز االستشفائي اجلامعي املب له ويف خمتلف أبعاده على املستوى الكلي الصحة والسالمة املهنيةدقيق تطبق ي .3
بل مل حيظ باالهتمام الكايف من ق، وهذا يدل على أنه من وجهة نظر املبحوثني منخفضةبدرجة سطيف 

 من أن املخاطر املهنية باملؤسسات االستشفائية مرتفعة؛على الرغم  املؤسسة حمل الدراسة
 مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية حول راء املبحوثنيآيف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

جتماعية املهنية، تدقيق تدقيق الصحة اال املهنية،تدقيق الصحة النفسية  املهنية،)تدقيق الصحة البدنية بأبعاده 
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مي، الوظيفة( ة، املستوى التعليرب باختالف اجموعة من العوامل الشخصية )اجلنس، السن، اخل السالمة املهنية(
ة ، حيث تؤكد آراء املبحوثني على اخنفاض مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنيالدراسةباملؤسسة حمل 

ذات داللة  املهنية حسب الوظيفة، أين توجد فروق السالمة تدقيقالفروق املتعلقة ببعد ما عدا  ،بأبعاده
  أن األطباء يؤكدون أكثر من املمرضني على وجود تدقيق السالمة املهنيةيعين، والذي لصاحل األطباء احصائية

 باملؤسسة حمل الدراسة؛

حوثني يف  كان مرتفعا من وجهة نظر املبباملؤسسة حمل الدراسة  أداء األسالك الطبية وشبه الطبيه مستوى  .1
البحثي بعدي النشاط العلمي و  كل من أبعاد أخالقيات املهنة والقدرات املهنية واالنضباط على عكس كل من

تحسني أداء ل االهتماماىل مزيد من  واالتصال اللذان كان فيهما مستوى األداء منخفضا، وبالتايل حيتاجان
 األطباء واملمرضني، من أجل تقدمي خدمات صحية ذات جودة؛

شفائي اجلامعي كز االستر بامل أداء األطباء واملمرضني حتسنيدور هام يف الصحة والسالمة املهنية دقيق تل .0
أداء األسالك الطبية ب لتدقيق الصحة والسالمة املهنيةموجبة  معنويةن تبني وجود عالقة ارتباط أبعد  ،سطيف

قيق الصحة أبعاد تدمن  بعد معنوية موجبة لكلوعالقة ارتباط  للمحورين، على املستوى الكلي وشبه الطبية
ه كلما كان وهذا يعين أن، الدراسة باملؤسسة حملمبحور أداء األسالك الطبية وشبه الطبية  والسالمة املهنية

بية أدى ذلك إىل حتسني أداء األسالك الط تدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده كلماهناك اهتمام مبحور 
 ؛ باملركز االستشفائي اجلامعي بسطيف وشبه الطبية

لتدقيق الصحة والسالمة املهنية بأبعاده املختلفة على حمور أداء األسالك ية داللة إحصائ ووجود تأثري ذ. 6
  باملؤسسة حمل الدراسة من وجهة نظر املبحوثني؛ ككل  الطبية وشبه الطبية

 والبحثي العلمي النشاطعلى بعدي  إجياباً  تدقيق الصحة والسالمة املهنيةوجود داللة إحصائية لتأثري . 7
 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف؛يف حمور واالتصال 

املهنة، القدرات  أخالقياتأبعاد  يف كل من تدقيق الصحة والسالمة املهنيةعدم وجود داللة إحصائية لتأثري . 0
 ؛يف املؤسسة حمل الدراسة يف أداء األسالك الطبية وشبه الطبيةاالنضباط ، املهنية

تباين يف أمهية تأثري أبعاد تدقيق الصحة والسالمة املهنية على أداء األسالك الطبية وشبه الطبية وجود  .9
حة االجتماعية يف تدقيق الصبرز ذلك باملركز االستشفائي اجلامعي سطيف من وجهة نظر املبحوثني، وقد 

 سية املهنية، مث أخريايق الصحة النف، مث يليه بعد تدقيق السالمة املهنية، مث تدقاتأثري  الذي كان أكثراملهنية 
 .بعد تدقيق الصحة البدنية املهنية
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 قترحات:مالثانيا. 

يف  تساهم أن شأهنا من اليت املقتحاتميكن تقدمي بعض  نتائج اليه من التوصل تأسيسا على ما مت
صحة تدقيق ال أداء األطباء واملمرضني وتطوير سياسة الصحة والسالمة املهنية، من خالل اعتماد حتسني

 يف اآليت:املقتحات ، تتمثل هذه باملؤسسة حمل الدراسة والسالمة املهنية
ضرورة تبين املركز االستشفائي اجلامعي سطيف نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية حلماية العاملني به . 1

لصحة والسالمة اسياسة وضع يساهم يف  الصحة والسالمة املهنيةوإنشاء قسم متخصص ب، من املخاطر املهنية
يف  وممثليهم شراك العاملنيإضرورة املعمول هبا ومتابعة تطبيقها، مع  عايرياملللقوانني والتنظيمات و  املهنية وفقا
 ؛عمليةهذه ال

ن خالل مباملؤسسة حمل الدراسة،  العاملنييف أوساط املسؤولني و  الصحة والسالمة املهنية نشر ثقافة. 3
، وتشجيعهم  مواقع األنتنواإلعالنات  اإلذاعيةربامج اللندوات والحماضرات واملؤمترات و واتدريبية الربامج لا

 ،ماكن العملأ متطلبات الصحة والسالمة املهنية يفل تطبيق يتسههبدف  هذه النشاطاتشاركة يف على امل
الشخصية اليت  ةوتعريفهم بأمهية استخدام وسائل الوقاي ،حول الطرق الصحية والسليمة للعملتوعيتهم و 

  املهنية؛جتنبهم اإلصابة باألمراض واحلوادث 
 معلومات ريوفتل باملؤسسة حمل الدراسة،بيانات حول مؤشرات الصحة والسالمة املهنية المع جلنظام اعتماد . 2

ذه ه املهنية هبا وأنواعها وأسباهبا، واستعمالاحلوادث و األمراض عدد اإلصابات ب وإحصاءات دقيقة حول
 املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية؛ السياسات وضعلتخطيط و املعلومات يف عملية ا

هام مع حتديد م باملؤسسة حمل الدراسة، جلان متخصصة يف تدقيق الصحة والسالمة املهنيةضرورة إنشاء . 1
املهنية  خاطراملهام يف التعرف على أسلوب ميثل ، كون هذا النوع من التدقيق ومسؤوليات أعضاء كل جلنة

واقتاح  ،اوالوقوف على األسباب احلقيقية يه هذه املخاطر ، وتقييماليت ميكن أن يتعرض يها العاملون هبا
ا ميكن اإلدارة من مب أو تقليلها إىل أدىن حد ممكن، ها والوقاية منها مبنعهااحللول املمكنة لتفادي تكرار وقوع

ألطباء وا صفة عامةء العاملني بمما يتعكس إجيابا على أداوآمنة، اختاذ القرارات الالزمة لتوفري بياة عمل صحية 
 ؛، كوهنم يف اتصال مباشر مع املرضى وأكثر عرضة للمخاطر املهنيةبصفة خاصة واملمرضني

 اضع للتدقيقالنشاط اخلعلى شهادة يف  أن يتوفر املكلف مبهمة تدقيق الصحة والسالمة املهنيةينبغي . 0
تتطلب   خلصوصية نشاطات املؤسسات االستشفائية اليت ، نظراملعرفة الفنية املطلوبةوا يكون لديه القدرةو 

 وة منه،وحتقيق األهداف املرجملا لذلك من أثر على جودة التدقيق يف اجملال املدقق، و  كفاءات متخصصة
 للمدقق؛  مستفيدين من التقرير النهائيللويعطي الثقة الكافية 
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لية عمل ول آح للمدققني، من خالل براجة املؤسسة حمل الدراسة لدورات تدريبيةحتسني املستوى املهين . 6
من  االستفادةو  باالستعانة باخلربات اخلارجية من ذوي االختصاص ،تقنياتهو استخداماته و طبيعته و التدقيق 

وهتياة  ،املدققني مؤهالتيف اجال تنمية وتطوير  االستشفائية األخرىالنتائج اليت وصل  إليها املؤسسات 
  الداخلية؛ ضوء البياة يفاملناخ املناسب لتطبيقها 

وأن هذا األخري ال  ،الصحة والسالمة املهنية حول عملية تدقيقوتوعية للعاملني القيام بعمليات حتسيس  .7
 ؛وحتسني األداء يهدف إىل الردع والعقاب وإمنا يهدف إىل التوجيه وتصحيح االحنرافات

إلدارة أداء األسالك الطبية وشبه الطبية، وإدراج تدقيق  م حديثانظاملؤسسة حمل الدراسة استخدام  .0
 من أجل حتسني جوانب أدائهم الكمية والسلوكية؛ الصحة والسالمة املهنية كأحد عناصر هذا النظام،

 من أجل ألداء،ااملتعلقة بإدارة  هدافاألوضع السياسات و األسالك الطبية وشبه الطبية يف شراك إضرورة . 9
 وحتفيزهم على تقدمي أداء أفضل؛ تعزيز مبدأ املشاركة

التعرف على  نيلألطباء واملمرضكن حبيث مي ،األداءضرورة وجود نظام تغذية عكسية يتبع عملية تقييم . 18
اليت ميكنهم  لضعفاالتعرف على نقاط و  والعمل على تعزيزها يف أدائهم نتائج تقييمهم وحتديد مواطن القوة
 التحكم فيها من أجل تصحيحها؛ 

مع املرضى  حول كيفية التواصل موجهة لألطباء واملمرضنيتكوين  تصميم املؤسسة حمل الدراسة لربامج .11
 جودة اخلدمات الصحية املقدمة؛واإلصغاء ملشاكلهم واستفساراهتم، هبدف رفع مستوى 

ورش إقامة املؤمترات والندوات و مي والبحثي، من خالل . تشجيع األطباء واملمرضني على النشاط العل13
هم بأمهية هذه توعيتو  الحملية والدولية،االستفادة من اخلربات العلمية، و العمل واملراكز البحثية واألقسام 

 النشاطات.
 ثالثا. افاق البحث

  املستقبل:حبث يفكتكملة يهذا البحث ميكن اقتاح بعض املواضيع اليت من املمكن أن تكون إشكاليات 
أو املغرب  تونس ،املؤسسات االستشفائية اجلزائرية ومؤسسات استشفائية يف بلدان مثلدراسة مقارنة بني  -

 تدقيق الصحة والسالمة املهنية؛يف اجال تطبيق 
وأثره على حتسني جودة اخلدمة  ،يف املؤسسات اجلزائرية 10881دراسة حول تطبيق متطلبات مواصفة ايزو - 
 حية.الص
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 ؤتمراتثانيا. المجالت والدوريات والم
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 فهرس الجداولأوال. 

رقم 
 الجدول

ةالصفح الجدول  

ISO 45001 56و OHSAS 18001املقارنة بني متطلبات املواصفتني  10اجلدول   

 ISO 45001  66 و OHSAS 18001أوجه االختالف بني املواصفتني  10اجلدول 

 01 أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي 10اجلدول 

 08 .0101ديسمرب  00املؤسسات االستشفائية املتخصصة يف اجلزائر إىل غاية  10اجلدول 

 80 .0101ديسمرب  00املؤسسات االستشفائية العمومية يف اجلزائر إىل غاية  15اجلدول 

 070 الدرجات يف تقييم أداء األطباءمنوذج افرتاضي لطريقة  16اجلدول 

 010 العينة أفراد إجابات تنقيط سلم 17اجلدول 

 010 للدراسة االستطالعية قياس مدى ثبات االستبيان 10اجلدول 

 010 يف الدراسة امليدانية قياس مدى ثبات االستبيان 18اجلدول 

 017 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس 01اجلدول 

 010 توزيع عينة الدراسة حسب متغري السن 00اجلدول 

 001 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي 00اجلدول 

 000 توزيع عينة الدراسة حسب متغري األقدمية 00اجلدول 

 000 حمل الدراسة يف املؤسسة تدقيق الصحة البدنية املهنية حتليل فقرات بعد 00اجلدول 

 005 حمل الدراسة يف املؤسسةحتليل فقرات بعد تدقيق الصحة النفسية املهنية  05اجلدول 

 006 حمل الدراسة يف املؤسسة حتليل فقرات بعد تدقيق الصحة االجتماعية املهنية 06اجلدول 

 000 حمل الدراسةالسالمة املهنية يف املؤسسة تدقيق  حتليل فقرات بعد 07اجلدول 

 001 املهنية والسالمة الصحة تدقيقتطبيق املؤسسة حمل الدراسة  حول املبحوثني إجابات نتائج 00اجلدول 

 000 والبحثي يف املؤسسة حمل الدراسة العلمي رأي املبحوثني يف النشاط 08اجلدول 

 000 رأي املبحوثني يف االتصال يف املؤسسة حمل الدراسة 01اجلدول 

 000 يف املؤسسة حمل الدراسة املهنة رأي املبحوثني يف أخالقيات 00اجلدول 

 005 املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة رأي املبحوثني يف القدرات 00اجلدول 
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 007 رأي املبحوثني يف االنضباط يف املؤسسة حمل الدراسة 00اجلدول 

 000 أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملؤسسة حمل الدراسة حول حمور املبحوثني إجابات 00اجلدول 

 008 الفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة حسب اجلنس 05اجلدول 

 000 الفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة حسب السن 

حسب املستوى الفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة  06اجلدول 
 000 التعليمي

 005 الفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة حسب األقدمية 07اجلدول 

 007 الفروق يف تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة حمل الدراسة حسب الوظيفة 00اجلدول 

 األسالك املهنية وأداء البدنية الصحة البسيط بني بعد تدقيقنتائج اختبار االحندار اخلطي  08اجلدول 
 008 الطبية وشبه الطبية

 املهنية وأبعاد أداء البدنية الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق 01اجلدول 
 000 الطبية وشبه الطبية األسالك

 األسالك املهنية وأداء الصحة النفسية بعد تدقيقنتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط بني  00اجلدول 
 000 الطبية وشبه الطبية

 النفسية املهنية وأبعاد أداء الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق 00اجلدول 
 005 الطبية وشبه الطبية األسالك

 املهنية وأداء االجتماعية الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط بني بعد تدقيق 00اجلدول 
 007 الطبية وشبه الطبية األسالك

 املهنية وأبعاد أداء االجتماعية الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق 00اجلدول 
 008 الطبية وشبه الطبية األسالك

 الطبية األسالك املهنية وأداء السالمة نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط بني بعد تدقيق 05اجلدول 
 050 الطبية وشبه

 األسالك املهنية وأبعاد أداء السالمة نتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد بني بعد تدقيق 06اجلدول 
 050 الطبية وشبه الطبية

 األسالك وأداءاملهنية  والسالمة الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط بني تدقيق 07اجلدول 
 055 الطبية وشبه الطبية

 األسالك أداء املهنية وأبعاد والسالمة الصحة نتائج اختبار االحندار اخلطي املتعدد بني تدقيق 00جلدول ا
 057 الطبية وشبه الطبية
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 كشاالفهرس األثانيا. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 الشال

 
 الشال 

 الصفحة

10الشكل   ز منوذج الدراسة 

10الشكل  يف  ISO 45001متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  
 65 دمينغ  دورةإطار 

10الشكل   056 مراحل إدارة أداء العاملني 

 060 العاملنيأهداف تقييم أداء   10الشكل 

15الشكل   010 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس 

16الشكل   018 السنتوزيع عينة الدراسة حسب متغري  

17الشكل   001 املستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة حسب متغري  

10الشكل   000 األقدميةتوزيع عينة الدراسة حسب متغري  
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  االستبيان :(10) رقم الملحق

 االستبيان 1جامعة فرحات عباس سطيف
1جامعة فرحات عباس سطيف  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 

لطبيةأداء األسالك الطبية وشبه ا استبيان حول دور تدقيق الصحة والسالمة المهنية في تحسين  
بالمركز االستشفائي الجامعي بسطيف   

 
دور تدقيق الصحة والسالمة المهنية في تحسين  أضع بني أيديكم هذه االستمارة اليت هتدف إىل التعرف على

لن يتم ، مع العلم أن هذه املعلومات أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمركز االستشفائي الجامعي بسطيف
 استخدامها إال يف أغراض البحث العلمي.

يف تعاونكم، وتقدمي  وحرصا على تقدمي كل ما هو مفيد لتطوير هذه املؤسسة اهلامة يف اجملتمع، لذا فإننا كلنا ثقة
 اإلجابات خدمة للبحث العلمي.

 
يف املكان املناسب أمام كل إجابة وشكرا.× يرجى وضع عالمة مالحظة:   

 
 البيانات الشخصيةأوال: 

ذكر                     أنثى الجنس:  
 

سنة        03إىل 03من     سنة           03أقل من      العمر:  
سنة 03أكثر من      سنة       03إىل  03من              

 
سنة  13إىل  0سنوات                         من  0أقل من  األقدمية:  

سنة           10سنة                            أكثر من  10إىل  11من         
 

 أقل من ثانوي              ثانوي                    جامعيالمستوى التعليمي:    
 

طبيب                      ممرض             :  الوظيفة  
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 ثانيا: محاور الدراسة
الصحة والسالمة المهنيةالمحور األول: تدقيق   

ز االستشفائي اجلامعي.فيما يلي جمموعة من الفقرات اليت تبني مدى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية باملرك  

شدة
ق ب

مواف
 

افق
 مو

ايد
مح

  
افق

 مو
غير

 
 بش

افق
 مو

غير
دة

  
 الفقرات

 
 

 .ؤسستكممب املهنية مراضاألاملتعلقة بيتم تدقيق اإلحصائيات . 1     

هنية
 الم

دنية
 الب

حة
لص

ق ا
دقي

 ت

 .يتم مراقبة عملية تعقيم املعدات الطبية .2     
ماية من احلالتدريب املتعلقة ب بتدقيق برامج املستشفىقوم ي. 0     

 األمراض البدنية املهنية
 .لقدراتكم البدنيةيتم التأكد من مالءمة الوظائف . 0     
تدقيق السجالت اخلاصة بالفحوصات  املستشفى على رصحي .0     

 .اليت ختضعون هلاالطبية 
لوسائل الوقاية  املستشفىيتم إجراء عملية تدقيق ملدى توفري  .6     

 .الشخصية
بارتداء معدات احلماية من  التزامكميتم التحقق من مدى  .7     

 .األمراض املهنية
 .على مراقبة توفر شروط النظافة املستشفىرص حي .8     
عملية التلقيح ضد ب املستشفىقيام مدى هناك رقابة على  .3     

 .األمراض املهنية
  .النفايات الطبية إدارةبتدقيق شروط  املستشفىقوم ي.13     
 على تقييم مستوى اإلشراف. املستشفىرص حي.11     

ة ال
فسي

 الن
حة

لص
ق ا

دقي
ت

هنية
م

 

 الضغوط النامجة عن أوقات العمل.. يتم مراجعة 12     
 .. يتم فحص إحصائيات التعرض للعنف اللفظي10     
لديكم مع على فحص صعوبات التواصل  املستشفىرص حي. 10     

 .الزمالء
 .التعامل مع املرضى يفالعاملني  مستوىيتم تقييم  .10     



 المالحق

 

288 
 

يتم تدقيق مدى توفر الربامج املخصصة لالهتمام باجلانب  .16     
 .لكمالنفسي 

حول ظروف  اليت تقدموهناشكاوى اليقوم املدقق بفحص  .17     
 العمل.

 ملساعدة اآلخرينكم يتم التأكد من استعداد  .18     

هنية
 الم

عية
تما

الج
حة ا

لص
ق ا

دقي
ت

 
 

 .لعملكم أدائكميتم تقييم تأثري احلياة األسرية على  .13     
 م.كعملل أدائكميتم تقييم تأثري ثقافة اجملتمع على  .23     
 يف األنشطة االجتماعية.تكم يتم تقييم مشارك .21     
على التكيف مع الظروف االجتماعية يف  قدرتكمفحص يتم  .22     

 .املستشفى
 لرعاية االجتماعية الالزمةاملستشفى ل ريتوفيتم التحقق من  .20     

 .لكم
اليت ميكن أن تسبب  حتديد العواملعلى  املستشفىرص . حي.20     

 حوادث مهنية.

هنية
 الم

المة
الس

يق 
تدق

 
 

 على إدارة متخصصة يف إدارة األمن. املستشفىتوفر ي .20     
 املادية.. يتم تقييم ظروف العمل 26     
 .تكمهناك مراقبة لإلجراءات األمنية املتوفرة حلماي .27     
بالتعليمات املتعلقة بالوقاية من  كمالتحقق من التزاميتم  .28     

 .احلوادث املهنية
 يتم مراقبة األجهزة الطبية بصفة دورية. .23     
 كمبعمليات تفتيش للوقوف على مدى التزام املستشفىقوم ي .03     

 باستعمال وسائل الوقاية من احلوادث املهنية.
 املهنية.يتم تدقيق اإلحصائيات املتعلقة باحلوادث . 01     
تركز التحقيقات على حتديد األسباب اجلذرية لكل حادث . 02     

 .مهين
من  باحلمايةبتدقيق برامج التدريب املتعلقة  املستشفىوم . يق00     

 .حوادث العمل
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 المحور الثاني: أداء األسالك الطبية وشبه الطبية
 فيما يلي جمموعة من الفقرات اليت تبني أداء األسالك الطبية وشبه الطبية باملركز االستشفائي اجلامعي.     

شدة
ق ب

مواف
 

افق
 مو

ايد
مح

  
افق

 مو
غير

 
 بش

افق
 مو

غير
دة

  
 الفقرات

 
داألبعا  

 .باستمرار الصحية الرعاية حول معاريف حتديث على أعمل .00     

مي 
العل

ط 
نشا

ال
حثي

والب
 .عملي احلديثة يفمعاريف الطبية  أطبق. 00      

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

صال
االت

 عالقيت باملشرفني على العمل جيدة.. 39      

باستمرار مع زمالئي بالعمل لتبادل املعلومات املتعلقة  . أتواصل40     
 بالعمل.

 .ييف اختاذ القرارات اليت ختص عمل أشارك غالبا .41     
 .يف عمليلسر املهين احرص على احرتام ا .42     

مهن
ت ال

القيا
ألخ

ا
ية

 

 بنزاهة. عملي . أمارس43     
 مع اآلخرين. أتعامل بشفافية. 44     
 .ضيلمر للتقدمي الرعاية الصحية الوقت الكايف  أمنح .45     
 .قدرايت املهنية تتوافق مع املهام اليت أقوم هبا. أرى بأن 46     

هنية
 الم

ات
قدر

 .يألداء عمل يتكل مهار استخدم   .47      ال
 .يقدرة على التحكم يف مشاكل عملال. لدي 48     
 تساعدين خربيت املهنية يف تقدميي ألداء أفضل.. 49     

 . املهام اجلديدةالتكيف بسهولة مع  ينميكن .50     
 .. ألتزم بتنفيذ كافة املهام املطلوبة مين51     

اط
ضب

االن
 باملواعيد اليت أحددها للمرضى. ألتزم .52      

 بأوقات العمل مبؤسستنا. ألتزم. 53     

 ملستشفى.اأحرتم القواعد املنظمة لعمل . 54     
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 المحكمين األساتذة قائمة :(10رقم ) الملحق
 

  األستاذ سمإ الجامعة

 10 سكاك مراداألستاذ:  1 جامعة فرحات عباس سطيف

1 فرحات عباس سطيفجامعة   10 رقام ليندة :األستاذة 

1 جامعة فرحات عباس سطيف  10 بن زيادي أمساء ة:األستاذ 

1 جامعة فرحات عباس سطيف  10 ونوعي فتيحة :ةاألستاذ 

1 جامعة فرحات عباس سطيف  05 األستاذة: بوحرود فتيحة 

2 سطيفملني دباغني جامعة  61 األستاذ: يعلى فاروق   

أدرارجامعة   10 لعلى بوكميشاألستاذ:  
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 المحتويات  فهرس
 
 

 الصفحة المحتویات
 ب المقدمة

لصحة والسالمة المهنيةلاإلطار المفاهيمي  الفصل األول:   

 02 مقدمة الفصل

 03 مدخل إلى الصحة والسالمة المهنيةالمبحث األول: 

 03 ماهية الصحة والسالمة املهنيةاملطلب األول: 

 10 الصحة والسالمة املهنيةاخلاصة بتشريعا  فتفاييا  والاالاملطلب الثاين: 

 16   بالصحة والسالمة املهنية كلفةاهليئا  امل املطلب الثالث:

 29 المخاطر المهنيةالمبحث الثاني: 

 92 سبل إدارهتا اخارر املهنيةامل مفهوماملطلب األول: 

 13 اخارر املهنيةامل الثاين: أنواعاملطلب 

 13 املهنيةأسباب املاخارر  املطلب الثالث:

 13 املاخارر املهنيةآثار لرابع: املطلب ا

إدارة الصحة والسالمة المهنية: ثالثالمبحث ال  41 

 41 مفهوم إدارة الصحة والسالمة املهنية املطلب األول:

 15  برامج الصحة والسالمة املهنيةاملطلب الثاين: 

 53  املهنية والسالمة الصحة أسس إدارة املطلب الثالث:

 55 المبحث الثالث: نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

 55 املطلب األول: مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

 OHSAS  55 30883نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية مواصفة املطلب الثاين: 

 ISO 45001 52 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةمواصفة املطلب الثالث: 

 35  15883 : مراحل احلصول على شهادة ايزورابعاملطلب ال

 32 خالصة الفصل
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 58 تدقيق الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االستشفائيةالفصل الثاني: 

 53 مقدمة الفصل

 59 أساسيات حول التدقيق: المبحث األول

 59 التطور التارخيي للتدييقاملطلب األول: 

 59 التدييقمفهوم املطلب الثاين: 

 53 أنواع التدييق املطلب الثالث:

 03 أخالييا  ومسؤوليا  املديق  :رابعاملطلب ال

 05 تدقيق المؤسسات االستشفائيةالمبحث الثاني: 

 05 ماهية املؤسسا  االستشفائيةاملطلب األول: 

 21 فتدييق املؤسسا  االستشفائيةمفهوم املطلب الثاين: 

 21 فتدييق املؤسسا  االستشفائيةمعايري املطلب الثالث: 

 388 التدييق يف املؤسسا  االستشفائية املطلب الرابع: جماال 

 381 تدقيق الصحة والسالمة المهنيةالمبحث الثالث: 

 381 مفهوم فتدييق الصحة والسالمة املهنيةاملطلب األول: 

 383 مستويا  فتدييق الصحة والسالمة املهنيةاملطلب الثاين: 

 382 منهجية فتدييق الصحة والسالمة املهنيةاملطلب الثالث: 

 335 للوقاية من المخاطر المهنية بالمؤسسات االستشفائية كأداة  التدقيق: المبحث الرابع

 335 باملؤسسا  االستشفائية  املهنية فتدييق املاخارراملطلب األول: 

 395 حسب املعايري الدولية االستشفائيةر املهنية باملؤسسا  لوياية من املاخارااملطلب الثاين: 

 319 الوياية من املاخارر املهنية باملؤسسا  االستشفائية اجلزائريةاملطلب الثالث: 

 310 خالصة الفصل

 312 : أداء األسالك الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات االستشفائيةلثالفصل الثا

 318 مقدمة الفصل

 313  ماهية أداء العاملين المبحث األول:

 313 العاملني أداء مفهوماملطلب األول: 

 319 أداء العاملني على املؤثرة العواملاملطلب الثاين: 
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 312 العاملني أداء إدارة املطلب الثالث:

 353 باملؤسسا  االستشفائية أداء العاملني: رابعاملطلب ال

 335 أداء األسالك الطبيةالمبحث الثاني: 

 335 فتصنيف األسالك الطبيةاملطلب األول: 

 335 فتقييم أداء األسالك الطبيةاملطلب الثاين: 

 335 جماال  فتقييم أداء األسالك الطبيةاملطلب الثالث: 

 358 ررق فتقييم أداء األسالك الطبيةاملطلب الرابع: 

 353  أداء األسالك شبه الطبية المبحث الثالث:

 353 األسالك شبه الطبيةفتصنيف املطلب األول: 

 303 فتقييم أداء األسالك شبه الطبيةاملطلب الثاين: 

 301  معويا  أداء األسالك شبه الطبية املطلب الثالث:

 305 حتسني أداء األسالك شبه الطبية: رابعاملطلب ال

 305 المبحث الرابع: تدقيق الصحة والسالمة المهنية كأداة لتحسين أداء العاملين

 302 عالية التدييق بأداء العاملني

 302 عالية فتدييق الصحة والسالمة املهنية بأداء العاملني

 321   عالية فتدييق الصحة والسالمة املهنية بأداء األسالك الطبية وشبه الطبية

 321 خالصة الفصل

 325 دراسة حالة المركز االستشفائي الجامعي سطيفالفصل الرابع: 

 323 مقدمة الفصل

 325 اإلطار المنهجي للدراسةالمبحث األول: 

 325 املنهج املستاخدم وعينة الدراسةاملطلب األول: 

 322 حدود الدراسةاملطلب الثاين: 

 983 أدوا  مجع البيانا املطلب الثالث: 

 989 جمع بيانات الدراسة المبحث الثاني: 

 989 فتصميم أداة الدراسةاملطلب األول: 
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 981 اختبار صدق وثبا  أداة الدراسةاملطلب الثاين: 

 981 أساليب املعاجلة اإلحصائية لبيانا  الدراسة امليدانيةاملطلب الثالث: 

 985 المبحث الثالث: تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 985 بحوثنياملطلب األول: عرض وحتليل البيانا  اخلاصة مبحور املعلوما  الشاخصية للم

 939 املطلب الثاين: حتليل ومنايشة نتائج الدراسة امليدانية

 992  املطلب الثالث: حتليل نتائج اختبار فرضيا  الدراسة

 952 خالصة الفصل

 933 الخاتمة 

 935 قائمة المراجع

 905  واألشكال فهرس الجداول

 902 المالحق

 
 



 الملخص

ة وشبه ة يف حتسني أداء األسالك الطبيهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور تدقيق الصحة والسالمة املهني
امعي ، من خالل دراسة ميدانية مت إجراؤها على مستوى املركز االستشفائي اجلباملؤسسات االستشفائية اجلزائرية الطبية
فقرة   45 تصميم استبيان حيتوي على واإلجابة على اإلشكالية مت راسةة سطيف. ومن أجل حتقيق أهداف الدلوالي

ممرض من اجملتمع  904طبيب و 45تتكون من وتوزيعها على عينة عشوائية طبقية  ،كأداة جلمع البيانات األولية
باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الفرضيات واختبار البيانات وحتليل مجع مت ذلك ضوء ويف ،املبحوث

(SPSS ،)  ئوية، ط احلسايب، التكرارات، النسب املكاملتوس مد فيه على جمموعة من االختبارات اإلحصائيةالذي اعت
 االحنراف املعياري، االحندار البسيط واملتعدد.

يف مستوى تطبيق تدقيق الصحة والسالمة املهنية ذات داللة إحصائية  فروق وجود الدراسة إىل عدملت وتوص
املركز ب لمبحوثنيل اجلنس، السن، اخلرية، املستوى التعليمي، الوظيفة ،يف الشخصية املتمثلةباختالف جمموعة من العوامل 

 ادهبأبع ةلصحة والسالمة املهنياتدقيق أن ل أيضا الدراسة كشفت كما ،االستشفائي اجلامعي سعادنة عبد النور سطيف
 (تدقيق الصحة البدنية املهنية، تدقيق الصحة النفسية املهنية، تدقيق الصحة االجتماعية املهنية، تدقيق السالمة املهنية)

  وثني.راسة، وذلك من وجهة نظر املبححمل الد باملؤسسة الطبيةحتسني أداء األسالك الطبية وشبه دور إجيايب يف 
داء أ، أداء األسالك الطبية، اجلزائرية التدقيق، املؤسسات االستشفائية السالمة املهنية،و  الصحة :المفتاحية الكلمات

  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.  

Key words: Occupational Health and Safety- Auditing- Algerian Hospital Institutions- 

Medical Performance- Paramedical Performance. 



 

 

 


