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     2019/2020                                                  طىت الجامعيت 

 

ا كلى ظىصة الخضماث الصخُت في اإلااؾؿاث اللمىمُت  ألا زؼاء الؼبُت و جإزحَر

 مؿخواهم  صعاؾت خالت ماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاعا" الاؾدكٌاثُت

 



  

 
 

 

 

 

 

 هدمض هللا و وكٍٕغ الظي َضاها و كلمىا ما لم هًٕ  وللم ، و ٌؿغ لىا َظا اللمل و هصلي و وؿلم كلى اقغي

 زلّ هللا و كلى اله و صخبه ومً اَخضي بهضيهم الى ًىم الضًً

ب او بلُض و هسص بالظٓغ ل الى ٔل مً ؾاكضها في اهجاػ َظا اللمل مً ٍُغ  هخِضم بالكٕغ الجٍؼ

ُت ت ُصاص ٓػ  الاؾخاطة اإلاكًغ

 ٔاًت ألاؾاجظة الظًً ؾهغوا كلى حللُمىا مً الابخضاجي الى الجاملت

ٌت  و ٔل قٕغ  للؼبِبت بً خغار قٍغ

 

ان لٖاًت ًغص و طم إلاؿت مً بصمخه في كملىا َظا اإلاخىاطم  وهِضم جدُت قٕغ و كًغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

ظىتي جمىُت ان جٖىوي خاطغة ولٕجي " ؤمي " اَضي جسغجي الى ًُع الخب و الخىان والىبع الؿآً في كغوقي 

جت الُىم  كلى ًِحن وزِت اهٗ ًغختي في ُبْر ابيخٗ زٍغ

التي ال اُضع بعظاق لٗ طلٍ مِضمخه لي ًا مجي جِاؾمتي معي لخـاث خُاحي ًكلي "   ظمُلت "الُٗ ؤمي زاهُت 

 هصٌي زاوي و عاثدت امي ًىىق ؤملي" ظهاص " مً هحرحي هـغحي في الخُاة ، ازتي  هجاحي ًا

الوالي خٌـه " ابي " الى مً كلمجي اإلاباصت و ازالَ و مصضع الضكم و اللؼاء و ًيبىق الخب َى لِـ ظضي بل 

ا  هللا و اصامه هللا جاط  كلى عاسخي صاثما وابضا ، الى الصضع الضافئ الخىىن الى مً جظٓغوي بالضكاء في لُلها و نهاَع

ا و " ؤمي الوالُت و ظضحي "الى مً ال اظض لها ٔلماث حلبر كنها او جىفي خِها هبم الخىان  اػا٘ هللا لىا بلمَغ

 ٓخب هللا صوام الصخت و اللاًُت

اض الجىت" خُاة " الى ازتي   مصضع الهامي و ُضوحي عخمٗ هللا و ظلل ُبْر عوطت مً ٍع

 "ؤ٘ بلو٘ى "الى كاثلتي 

ٔاهى ا ؾىضي في الصلاب  اء و اللؼاء و  زضًجت ، ابدؿام ، ًحروػ ، ًظُلت   : الى مً جدلىا باالزاء و جمحز وا لًى

 ٌؿغي ، ؾمُت

يب ام مؿآحن  عاختي بىاث اإلاصلى ٍػ

ُت  الى اؾخاطاحي الِاطلت ُصاص ٓػ

 الى ٔل مً مضي لي ًض اللىن في اهجاػ َظا البدض اإلاخىاطم الى ٔل َاالء اَضي زمغة كملي َظا

 

 

" اًمان كباًضي "



  

I 
 

 

 
اث  الصفحت  املحخٍى

  قٕغ وجِضًغ 

  الاَضاء 

اث   ًهغؽ اإلادخٍى

  ُاثمت ألاقٖا٘

 ٘   ُاثمت الجضاو

 04_01 اإلاِضمت اللامت

 ٌ  25_06 عمىمياث حٌى  خطاء الطبيت : الفصل  و

 06 جمهُض

ا : مبدض ألا٘و   07 حلٍغٍ ألازؼاء الؼبُت و ملاًحَر

ا : مؼلب ألا٘و   07 ألازؼاء الؼبُت و كىاصَغ

 13 ملاًحر جِضًغ ألازؼاء الؼبُت :مؼلب الشاوي 

 15 جِؿُماث ألازؼاء الؼبُت و بزباتها : مؼلب الشالض 

 19 جؼبُِاث ألازؼاء الؼبُت و بزباتها : مبدض الشاوي  

 19 جؼبُِاث ألازؼاء الؼبُت : مؼلب ألا٘و 

 21 ازباث ألازؼاء الؼبُت : مؼلب الشاوي 

 23 ٌُُٓت ؤلازباث : مؼلب الشالض 

 25 زالصت 

 44_27  خطاء الطبيت و عالكتها بالجىدة الخدماث : الفصل الثاوي

 27 جمهُض

 ٘  28 ماَُت ظىصة الخضماث الصخُت : مبدض ألاو

 ٘  28 حلٍغٍ ظىصة الخضماث الصخُت : مؼلب ألاو

 30 ؤَمُت و ؤَضاي ظىصة زضماث الصخُت : مؼلب الشاوي 

 32 ؤبلاص الجىصة زضماث صخُت و كىامل اإلاازغة ًيها : مؼلب الشالض  

 38 ُُاؽ الجىصة الخضماث الصخُت : مبدض الشاوي 

 38 ؤؾالُب ُُاؽ ظىصة الخضماث الصخُت مً مىـىع اإلاغضخى: مؼلب ألا٘و 

 35 ُُاؽ الجىصة مً مىـىع اإلانهي : مؼلب الشاوي 

 40 ُُاؽ الجىصة مً مىـىع الكامل  : مؼلب الشالض

 40 كالُت بحن ظىصة و جِلُص مً ألازؼاء الؼبُت : مؼلب الغابم 



  

II 
 

 

 

 

 

 44 زالصت 

 خطاء الطبيت و مدي جأزيرها على حىدة خدمت امللدمت : الفصل الثالث

 دزاطت حالت 

46_66 

 جمهُض 

 

46 

 47 مضزل كام خ٘ى اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت : مبدض ألا٘و 

ٌها و مهامها :مؼلب ألا٘و   47 وكإة ااإلااؾؿت ،حلٍغ

 48 الؼاُت الاؾخلابُت و حلضاص اإلاؿخسضمحن للماؾؿت : مؼلب الشاوي 

 50 الهُٖل الخىـُمي إلاؿدكٌى و الخىـُم الضازلي للماؾؿت : مؼلب الشالض 

 52 جدلُل بُاهاث و مىاُكت الىخاثج : مبدض الشاوي 

 52 مىهجُت الضعاؾت : مؼلب ألا٘و 

 55 كغض و جدلُل هخاثج الاؾخبُان : مؼلب الشاوي 

 65 هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت : مؼلب الشالض 

 66 زالصت 

 67 الخاجمت العامت

 72 املساحع 

 78  املالحم 

 82 ملخص الدزاطت 



  

III 
 

 

 

                                   

 الصفحت العىىان السكم

II. _1  35 صعاؾت ؾابِت خ٘ى ابلاص ظىصة الخضماث لصخُت 

II. _2  36 ابلاص ظىصة الخضمت الصخُت 

III. _1  49 الِضع الاؾخلابُت بلضص الاؾغة إلاؿدكٌى قُوٌُاعا مؿخواهم 

III. _2 50 حلضاص اإلاؿخسضمحن بمؿدكٌى قُوٌُاعا 

III. _3  53 ًبرػ الخصاثص الضًمىهغاًُت الًغاص اللُىت 

III. _4  58 ًِغاث اإلادىع الا٘و الازؼاء الؼبُت 

III. _5  61 ًِغاث اإلادىع الشاوي ظىصة الخضمت الصخُت 

III. _6  64 ًِغاث اإلادىع الشالض عطا اإلاٍغع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 
 

 

 

     

 الصفحت العىىان السكم

III. _1 51 قٖل الهُٖل جىـُمي للمؿدكٌى قُوٌُاعا 

III. _2  55 الىمىطط الىـغي لضعاؾت 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللدمت العامت 

1 
 

 

 

ٔاًت مجاالث الخُاة ؤطحى ؤمغ مخابلت َظٍ الخؼىعاث  هـغا للخؼىعاث الللمُت الهاثلت والخِضم الخٕىىلىجي في 

لُت جظمً اخترام الصخصُت ؤلاوؿاهُت وعكاًتها بإٓبر ُضع بالوتاَمُت  ، بدُض ًجب ؤن جداغ بظماهاث حكَغ

ومما . ممًٕ في ظمُم الـغوي

القٗ ًُه ؤن الللىم الؼبُت الخضًشت ؤصبدذ جِضم لإلوؿاهُت زضماث مخمحزة، وؤصبذ الؼب ؤٓثر    و مما

ذ هٌؿه ؤٓثر زؼىعة ٓإي جِضم كلمي ٔان كلُه ًُما مطخى، وفي الُى  .ًلالُت وؤٓثر ػمىخا كما 

مً اَم الللىم في اللصغ الخضًض و ؤصبذ ومم جؼىع كلم الاصاعة جؼىعا ٓبحرا زال٘ اللِىص الازحرة ختى 

حلضصث مجاالجه لخبرػ جسصصاث ظُضة ٓةصاعة اإلاؿدكٌُاث  ، ًهي الُىم بداظت الى اصاعة جمٕنها مً مىآبت 

ؼث مىـمت الصخت اللاإلاُت و ا٘اإلاخوحراث و  جٍُٕ مم اإلاؿخجضاث باإلاىطىكُت الللمُت اإلاؼلىبت ، و لِض ٓع

جسصصت كلى اَمُت جؼبُّ الاججاَاث الخضًشت في اصاعة اإلاؿدكٌباث  و ظىصة الخضمت المصولُت ا٘اإلاىـماث 

ت للمؿدكٌباث مً اظل الاصخُت ٓللم مخؼىع و ٓمماعؾت مهىُت باث لها ا٘ َمُبت البالوت في  الاصاعة اللصٍغ

اصة الٌٕاءة في الاصاء و ًلالُت ظىصة الخضمت الصخُت   ٍػ

ب اللاملحن بالِؼاق  لظلٗ ؤصزلذ اإلااؾؿت مٌاَُم جدؿحن الجىصة و الاكتراي بالبرامج الخللُمُت ، و جضٍع

غ الخضماث مم ا٘ ٘ مً جِليالصحي طلٗ ان الهضي الاؾاسخي مً جؼبُّ الجىصة في الِؼاق الصحي َى جؼٍى

ذ و ا٘ بدُض  باجذ الازؼاء الؼبُت .  الظاجم لخدؿحن الخضمت اإلاِضمت للمغضخى لٕؿب عطاَم ظهضالُى

 كً الازؼاء ًضوع   ُبل الظَاب لؼلب اللالط مما احكٖل َاظؿا مِلِا للجمُم ، و ججلل الٕشحر  ًٌٕغ مغاع

 ، و  َى الامغ الظي ؤًِض الٕشحر الشِت في الخضماث الؼبُت اإلاِضمت مً ػغي ةالؼبُت التي جٖىن ملـمها ممُذ

ًت و الخاصت ألامغ الظي ًجلل اإلاىطىق ظضًغ بالبدض للمىاػهت بحن خّ اإلاغض و مهىت للمىماإلاؿدكٌُاث ا

الؼبِب التي جدُؽ بها اإلاساػغ، و هـغا لخضَىع الظي ًدضر  بالِؼاق الصحي  عهم لبرامج ؤلاصالح التي جِىم 

بها الخٖىمت و الىػاعة مً اظل النهىض بهظا الِؼاق الا اهه ال ًؼا٘ ٌلاوي مً جضَىع و جضوي مؿخىي الخضمت 

. اإلاِضمت و ٓثرث الازؼاء الؼبُت خؿب ما اقاعث الُه ؤزغ ؤلاخصاثُاث  

 السئيظيت و الاطئلت الفسعيتالاشياليت  

ىق ألازؼاء الؼبُت وجضَىع ظىصة الصخُت في مؿدكٌُاجىا    جم الخؼَغ الى مىطىق الضعاؾت الخالُت  لٕثرة ُو

ِت التي ًصلىن بها بلى  ذ الظي ًجهل ًُه اإلاخظغعًٍ الؼٍغ هدُجت ؤلاَما٘ في الٕشحر مً ألاخُان، في الُى

هم ا ًُه الُىم صعاؾت اٌ٘ٔىن َظ ان ثلظلٗ اعجإًىا . اإلاؼالبت بدُِى  مىاعة للِغاء خ٘ى مىطىق ُض ًٖىهىن ػًغ

ت ًمًٕ ػغح ؤلاقٖالُت الخالُتو . .ؤو هضا  : اهؼالُا مً َظٍ اإلالؼُاث الىـٍغ
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 امللدمت مً كبل املؤطظت ن حىدة الخدماث الصحيتيحعث الطبيت على  خطاء جأزيرما مدي 

  ؟الاطدشفائيت في الجصائس

: و ًىضعط جدذ َظا الؿاا٘ الغثِسخي كضة حؿائالث ًغكُت   

 

  الازؼاء الؼبُت في ماؾؿاث الصخُت ؟  اهـمت ازباث طوىػاث و طلٍ اَ٘ل  جازحر_ 

ػبي لخِضًم زضماث صخُت طاث ظىصة كالُت في ا٘ماهي اإلاكأل التي جىاظه اًغاص ػاُم الؼبي و قبه _ 

؟اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت  

ما هي اللىامل التي مً قإنها جضهُت الازؼاء الؼبُت صازل اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت؟_   

 الدزاطتفسطياث  

:  و بىاء كلى طلٗ ًخم اُتراح الٌغطُاث الخالُت 

 . ان جِلُص  ألازؼاء الؼبُت مً قإنها ؤن ًظمً زضماث صخُت  طاث ظىصة كالُت:01ف 

ان جدُِّ مؿخىي كا٘ مً الجىصة اإلاغجبؼت بالخضماث الصخُت اإلاِضمت ًاصي الى جدُِّ عطا : 02ف 

 .اإلاٍغع

  أطباب اخخياز املىطىع :

:  َىاْ كضة اؾباب ؾاكضجىا كلى ازخُاع َظا اإلاىطىق منها 

:  وطىعيت المطباب  

  اؿهاع مضي  اَمُت ظىصة الخضماث الصخُت و صوعَا الٌلا٘ في اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت اللمىمُت 

 ٘الازؼاء الؼبُت في اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت و كضم وظىص ُاهىن ٌلاُب كليها اعجٌاق ملض  

  الاَمُت البالوت التي ًٕدؿبها َظا اإلاىطىق و زاصت لضي اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت الخاصت 

 لخؼَغ الُه ؾابِالتزوٍض مٕخبت الجاملت بمىطىق َام لم ًخم ا. 

  اطٌاء الصبوت الللمُت للمىاطُم التي جسلّ حؿائالث في اإلاماعؾاث الُىمُت للماؾؿاث الاؾدكٌاثُت و التي

 .جظٌي كليها ُُمت كلمُت 
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:  ذاجيت اٌطباب الا

 ؤخض اًغاص كاثلتي الوي ٓىذ ضخُت لخؼإ ػبي و  ٓظا ًل الصخصخي لهظا اإلاىطىق و َظا الم

                         اصاعة الهُأل الاؾدكٌاثُت"جىاًّ اإلاىطىق مم الخسصص" 

  هملألزؼاءحلغض الٕشحر ِت التي ًصلىن بها بلى اإلاؼالبت بدُِى تهم الؼٍغ   الؼبُت وكضم ملًغ

 

 و اهميت الدزاطتأهداف الدزاطت  

 

:  جخمشل الاَضاي ًُما ًلي 

  الخآض مً وظىص اللالُت و الازغ بحن الازؼاء الؼبُت و ظىصة الخضماث الصخُت 

  مؿاَمت في صكم البدض الللمي الجؼاثغي باإلاىاطُم الخضًشت 

  حؿلُؽ الظىء ، وبلِاء هـغة خُُِِت كلى الىاُم اإلالمىؽ للصخت في الجؼاثغ ال ؾُما في اإلاؿدكٌُاث

 اللمىمُت 

  اَمُت جِلُص الازؼاء الؼبُت  في اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت لخدؿبن ظىصة الصخُت 

:   جٕدؿب الضعاؾت اَمُتها مً زال٘ الاحي 

  الخضماث الصخُت في اإلااؾؿاث اللمىمُت ظىصةجبحن الضعاؾت ٍُٓ جازغ الازؼاء الؼبُت كلى جؼىع 

 الاؾدكٌاثُت 

 حلؼي هـغة َ ت ػغ همد٘ى الازؼاء الؼبُت  قاملت كً ملًغ   التي ًصلىن بها بلى اإلاؼالبت بدُِى

  ىت كلى ان الازؼاء الؼبُت لها صوع في جضَىع ظىصة الخضماث الصخُت  .بَغ

 اللىامل التي مً قانها جدُِّ مؿخىي مً الغطا لضي اإلاغضخى. 

  مىهج الدزاطت   :

ت جسص بمىطم الازؼاء    الاكخماص كلى اإلاىهج الىصٌي في الجاهب الىـغي خُض ُمىا بجمم اإلاللىماث  الىـٍغ

الٕخب ومسخلٍ اإلاغاظم باللوت اللغبُت وألاظىبُت، الغؾاثل وألاػغوخاث  الؼبُت و ظىصة الخضمت بؿخسضام

ا ٔاصًمُت؛ اإلاِاالث اإلايكىعة واإلالخُِاث والىضواث وهحَر   اما الجاهب الخؼبُِي ًاكخمضها الللمُت الجاملُت وألا

اإلاىهج الخدلُلي الظي ٌلخمض كلى صعاؾت الـاَغة ٓما جىظض في الىاُم ، خُض اؾخسضمىا الاؾخبُان ووػكىاٍ 

 كلى مجمم صعاؾت و ُمىا بخدلُل هخاثج اإلاللىماث الاؾخبُان و كغض هخاثج 

 

 



 امللدمت العامت 

4 
 

 

 ةهييل الدزاض : 

 بىطم مِضمت كامت خُض جىاولىا ًيها ؤلاقٖالُت الغثِؿُت و إلالالجت َظا اإلاىطىق و الاخاػت بجىاهبه ُمىا

 ألاؾئلت ًغكُت ، ؤؾباب ازخُاع  اإلاىطىق   اَضاي واَمُت الضعاؾت جليها مىهج اإلاخبم في الضعاؾت زم ُمىا 

 خُض جىا٘و الٌصل الا٘و كمىمُاث خ٘ى الازؼاء ػبُت و جم جِؿُمه الى مبدشحن  : بخِؿُمه الى زالر ًص٘ى 

ا    اما اإلابدض الشاوي جظمً جؼبُِاث ألازؼاء الؼبُت  جظمً اإلابدض الا٘و حلٍغٍ ألازؼاء الؼبُت و ملاًحَر

 و ازباتها 

 الازؼاء الؼبُت و كالُتها بالجىصة الخضماث الصخُت  ًِض جم جِؿُمه الى مبدشحن " اما الٌصل الشاوي 

ىا الى ُُاؽ ظىصة الخضماث  مبدض الا٘و جىا٘و ماَُت ظىصة الخضماث الصخُت اما اإلابدض زاوي ًِض جؼُغ

 الصخُت 

ا كلى ظىصة زضمت اإلاِضمت صعاؾت خالت " في خحن ان الٌصل الشالض الازؼاء الؼبُت و مضي جازحَر

 جم جِؿُمه الى مبدشحن  و في الازحر زاجمت كامت جخٖىن مً هخاثج الضعاؾت و  الاُترخا

  حدود الدزاطت  :

  اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاعا لىالًت مؿخواهم: الخضوص اإلاٖاهُت 

  01/07/2020 الى 2020/ 06/ 01:الخضوص الؼمىُت 

  ِىا الى  الازؼاء الؼبُت و ظىصة الخضمت الصخُت و عطا اللمُل : الخضوص اإلاىطىكُت جؼٍغ

ب ػاُم ػبي    و لم هظٓغ  اَمُت جضٍع

  صعىباث البحث :

  ًُما ًخللّ باالزؼاء الؼبُت ُلت اإلاغاظم 

 م  كضص اًغاص اللُىت الخىِل للمؿدكٌى بؿبب ظاثدت ٓغوها صلىبت  و صلىبت ًع

  ت كضم الاَخمام بمشل َظٍ اإلاىاطُم مً ُبل مخسظي الِغاعاث في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 اللمىمُت و الخاصت
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:  جمهيد 

 

ىق  جِىم اإلاؿاولُت بىظه كام، و اإلاؿاولُت الؼبُت بىظه زاص، كلى ؤؾاؽ الخؼإ، الظي ٌلغي كلى ؤهه ُو

ىق الٌلل ؤو الِ٘ى كلى زاليجمهُض الشخيء كلى  ضٍ الٌاكل زالي ما ًجب ؤن ًٖىن، ؤو ُو ابغاَُم كلي   )ما ًٍغ

ُت، لبىان،  خماصي الخلبىسخي، الخؼإ اإلاُجي والخؼإ اللاصي في بػاع اإلاؿاولُت الؼبُت، صعاؾت مِاعهت، ميكىعاث ٌلض (.17ص2007الخلبي الخُِى

ت َى بزال٘ بالتزام ٔان اإلاؿاولُت اإلاضهُت، ًٌي اإلاؿاولُت الخِصحًر ُاهىوي، ؤما في اإلاؿاولُت  الخؼإ ؤخض ؤع

اللىاًت بما بخدُِّ هدُجت، كٕـ  اللِضًت ًهى بزال٘ بالتزام كِضي، ًُٖىن الالتزام َىا بما التزام ببظ٘

ت الظي ًٖىن صاثما التزام ببظ٘ اللىاي  مؿلىصي خىعٍت ،مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼا الؼبي ،مظٓغة )ةاإلاؿاولُت الخِصحًر

 (5ص 2014/2015جسغط لىُل قهاصة ماؾتر في الخَِى ،جسصص ُاهىن الخاص الكامل ،ظاملت بجاًت ، 

ألاصل ؤن الؼبِب ًِم كلى كاجِه التزام ببظ٘ اللىاًت، ًهى ملؼم باخترام ازخصاصه الللمي، مم مغاكاة واظب 

الخظع الُِـت ختى ال ًظغ بالوحر، و ٔل ػبِب ًماعؽ كمله بةَما٘ و كضم اخترام الِىاهحن و اللىاثذ ًٖىن ُض 

 .اعجٕب زؼئا ػبُا ٌؿخىظب ُُام اإلاؿاولُت الؼبُت

 بلع الؿُماث الخاصت به، التي ؾيخؼَغ بليها مً زال٘ َظا الٌصل، ة الؼبياءًُبضو مً طلٗ، ؤن لألزؽ

، ؤما في اإلابدض الشاوي ؾىدىا٘و جؼبُِاث ا و ملاًحٍرة الؼبياءًٌي اإلابدض ألا٘و ؾىدىا٘و حلٍغٍ ألازؽ

 ًتالؼباء ألازؽ
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 ا ومعاًيرهةحعٍسف  خطاء الطبي:  املبحث  ٌو  

ت ، و بخللمه و جؼبُِه جخدِّ ٓشحر مً اإلاصالح اللـُمت و  ٌلض كلم الؼب مً الللىم اإلاهمت في الخُاة البكٍغ

 و ثاإلاىاًم الجلُلت لالوؿان ، بال ان َظا اللمل ُض ًاصي الى ؤطغاع و طالٗ بؿبب بزال٘ الؼبِب بااللتزاما

ىق في ألازؼاء و اطغاع   الىاظباث التي جملُه كلُه ُىاكض مهىت الؼب و الاحجام كً جؼبُِها مما ًاصي الى ُو

   خطاء الطبيت وعىاصسها : املطلب  ٌو 

ف : أوال     خطاء الطبيت جحدًد حعٍس

في بضاًت ًجب الظٓغ ان الؼبِب لِـ مؿئىال كً ٔل زؼاء او ًلل ًإحي اججاٍ اإلاٍغع ، ًان طلٗ ٌكٖل 

ٕبذ اإلاباصعاث خؿىت الىُت ، لًٕ باإلاِابل ًاهه مً هحر اإلامًٕ اكٌاء  كاثِا خُُِِا لخؼىع الللىم الؼبُت ، ٍو

ىق  الؼبِب مً ٔل مؿاولُخه ازىاء جِضًم اللالط ، بضكىي ان اللمل الؼبي مدٌىي بٕشحر مً اخخماالث ُو

 1.خىاصر 

ٌاث التي وعصث بسصىص ، َظا اإلاىطىق لىسلص في نهاًت الى حلٍغٍ  كلى َظا ألاؾاؽ ولغض بلع الخلٍغ

.  قامل للخؼاء الؼبي 

ٌاث  جلٗ التي اكخبرث ألازؼاء الؼبي ال ًِم مً ػبِب " بمشابت جِصحر في مؿلٗ الؼبِب ،ةمً بحن الخلٍغ

 ٘  2"ًِع وظض في هٌـ الـغوي الخاعظُت التي ؤخاػذ بالؼبِب اإلاؿئى

ىاْ مً كغي ألازؼاء الؼبي  بزال٘ الؼبِب  بااللتزام الظي ًِم كلى كاجِه اإلاخمشل في بظ٘ الجهىص ا باههةَو

الصاصُت والُِـت التي جخٌّ مم الـغوي الِاثمت وألاص٘ى الللمُت الشابخت بهضي قٌاء اإلاٍغع ، وجدؿحن 

  ٓما كغي اهه الخؼاء الظي الجٍِغ ؤص٘ى الؼب ، 3خالخه الصخُت ، والظي ًخسلص في الالتزام ببظ٘ كىاًت 

غ الخؼاء زال٘ بىاظباث الُِـت والخظع  4وال ًٍِغ اَل الللم والًٌ مً طوي الازخصاص ، ًجَى

ٓظلٗ ٌلغي الخؼاء الؼبي باهه هِص اللىاًت اإلالِىلت اإلابظولت في كالط اإلاٍغع ، او هِص اإلاهاعاة او ؤلاَما٘ 

ترجب كً َظا ؤلاَما٘ او الخؼاء مظاكٌاث واطي او ختى  اإلالخمض في اللالط اإلاٍغع ظاهب ػبِب اإلالالج ، ٍو

اة اإلاغضخى   5ًو

 

                                                           
 31ص (بضون ؾىت ػبم ) ًدحى بً لللى ،الخبرة في الؼب الكغعي ، مؼبلت كماع ُغفي ، باجىت الجؼاثغ ، 1
 177: ، ص2009 اؾلض كبض ؤلجمُلي ، الخؼاء في اإلاؿاولُت الؼبُت اإلاضهُت ، صعاؾت مِاعهت ، اللغاَ، 2
ؼ الِىمي لالصضاعاث الِاهىهُت ، الِاَغة ، 3 ٔامل ، مؿاولُت ألاػباء والجغاخحن اإلاضهُت ، اإلآغ   107:  ص2005 عمظان ظما٘ 

4http://forum.law-dz.com/lotiversion/index.php/t 3443.htmlش  2020/01/22 بخاٍع
 ظضوي ؾُضي مدمض امحن ، الخؼاء الؼبي في كملُاث الخىلُض ، مجلت الِاهىن والللىم الؿاؾُت ، اللضص الشاوي ، ظاملت ولامت ، ظىان 5

 330ص1436قلبان /2015

http://forum.law-dz.com/lotiversion/index.php/t�3443.html������
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بها، و التي ًخدخم ةالؼبياء ًمً زال٘ َظا هٌهم ؤن ألازؽ  َى بزال٘ الؼبِب باألص٘ى الللمُت الشابخت اإلالتًر

 الؼبِب، ؤو بَماله ؤو كضم ؤزظٍ للخُؼت و  كلى ٔل ػبِب ؤلاإلاام بها، و ؾبب َظا ؤلازال٘ ًغظم بلى حؿغق

ه، و َى ما ًجلله  الخظع الالػمحن ؤزىاء الدصخُص، و كضم اؾخلماله لىؾاثل التي ًظلها الللم جدذ جصًغ

 .  مىظبا للمؿاولُت

 

ف  اللاهىوي  .1  :  ةالطبياء خطلألحعٍس

ٌا   مهىت الؼب، ثمضوهت ؤزالُُا ؾىآءا في الِاهىن اإلاضوي ؤو في ة الؼبياءزؽألالم ًظم اإلاكغق الجؼاثغي حلٍغ

ُتها، ٓظا اإلاغؾىم اإلاخظمً   الخاص باإلاماعؾحن الؼبُحن يالِاهىن ألاؾاؽؤو في ُاهىن خماًت الصخت و جُغ

 1 كلى طٓغ التزاماث الؼبِبغآخٌى ًّاللامحن و اإلاخسصصحن في الصخت اللمىمُت، بل 

ً الخؼإ طلٗ في الِاهىن اإلاضوي، مً زال٘ الٕخاب  خُض هجض ؤن اإلاكغق ؤزظ باإلاٌهىم الخِلُضي لٓغ

ع  الشاوي جدذ كىىان الالتزاماث و اللِىص، في الٌصل الشالض جدذ كىىان اللمل اإلاؿخدّ لخلٍى

ٔل ًلل ؤًا " مىه124مً الِؿم ألا٘و جدذ كىىان اإلاؿاولُت كً ألاًلا٘ الصخصُت، وطلٗ بىصه في اإلااصة 

ٔان ؾببا في خضوزه ع ٔان ًغجٕبه الصخص بسؼئه، و ٌؿبب طغعا للوحر ًلؼم مً   ، خُض ظلل مً"بالخلٍى

ً  الٌغوسخي لم ختى اإلاكغق، الخؼإ ألاؾاؽ الظي جِىم كلُه اإلاؿاولُت ٌلغي الخؼإ الؼبي بهما ؤقاع بلى ٓع

 2 ُاهىن اإلاضوي الٌغوسخي مً 1382في املادة الخؼإ 

ال ٌؿإ٘ اإلادؿبب في الظغع الظي ًدضزه بٌلله ؤو  ":لتي جىصاُاهىن اإلاضوي الجؼاثغي 125اإلااصة هما أطافذ 

ٔان ممحز  3بامخىاكه ؤو بةَماله و كضم خُؼخه  بال بطا 

ٓما عجب مؿاولُت ظؼاثُت ججاٍ ٔل مً ػبِب ، او ظغاح الاؾىان او صُضلي او مؿاكض الؼبي ، كً ٔل جِصحر 

لخّ طغعا بالؿالمت البضهُت للمٍغع او بصخخه ، او  او زؼإ منهي ًغجٕبه زال٘ مماعؾت إلاهامه او بمىاؾبتها ٍو

ظا ػبِا الخٖام ُاهىن اللِىباث  اجه ، َو  4ٌؿبب له عجؼ مؿخضًما او ًدؿبب في ًو

ُتها مً زال٘ اإلااصةكاهىن ٓما وعص في  ؤؾىان ؤو صُضلي ؤو  ؤي ػبِب ؤو ظغاح...ًخابم239: " خماًت الصخت و جُغ

 .1... مؿاكض ػبي، كلى ٔل جِصحر ؤو زؼإ منهي ًغجٕبه

                                                           
 7.ص2007مدمض عاٌـ، اإلاؿاولُت اإلاضهُت في طىء الِاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، صاع َىمت، الجؼاثغ،1
 10: مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي مغظم ؾابّ ص2
خمم ٌعدٌ ،2008 طىت ًىليى 20 املىافم 1429 عام زحب 17 في مؤزخ 13-08 زكم كاهىن 3  عام  ولى حمادي 26 في مؤزخ 05-85 زكم اللاهىن  ٍو

 وجسكيتها الصحت بحماًت املخعلم 1985 طىت فبراًس 16 املىافم 1405
خمم الامغ 25/02/2009، اإلااعر في 01-9ُاهىن 4 ضة الغؾمُت ،08/06/1966،اإلااعر في 156-66، ٌلض٘ ٍو ظمهىعٍت ، اإلاخظمً ُاهىن اللِىباث الجٍغ

ت صمىُغاػُت قلبُت  ش 15كضص ،  ظؼاثٍغ  08/03/2008، بخاٍع
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ًمً زال٘ َظٍ اإلااصة هجض ؤن اإلاكغق الجؼاثغي ؤُام مؿاولُت ٔل مً الؼبِب و ظغاح ؤؾىان ؤو صُضلي كلى 

 ٔل زؼإ ػبي

غ اللض٘ الؿُض  غ الصخت والبدض البروًِؿىع زُاػي ووٍػ وفي َظا الاػاع آض عثِـ الهُئت الىػىُت  لخؼٍى

الؼُب بللحز  كلى ان الِاهىن الجؼاثغي ًظمً سوغاث ٓبحرة بخدضًض  مٌهىم الخؼإ الؼبي ، خُض ان ُاهىن 

اللِىباث الجؼاثغي و ُاهىن الصخت لم ًبحن اَم ؤهىاق ألازؼاء الؼبُت وان جدضًض الخؼإ متروْ للؿلؼت 

ّ ما هصذ كلُه اإلااصجحن  ت للِاضخي  ًو  2 مً ُاهىن اللِىباث الجؼاثغي 289و288الخِضًٍغ

ف الفلهي للخطاء الطبي  .2  حعٍس

م الجؼاثغي ، ُام  الٌِهاء باالظتهاص بان وطم  مم  كضم وطم حلٍغٍ مدضص إلاصؼلح الخؼإ وزاصت في الدكَغ

ٌا للخؼإ خؿب ًهمه لهظا اإلاصؼلح   ٔل منهم حلٍغ

ٌه مً الخؼإ بىظه كام ، إلاؿاولُت  ًُجب الخؼَغ بلى ًٕغة الخؼإ كامت ٓإؾاؽ3ًجض الخؼإ الؼبي حلٍغ

 اإلاضهُت ُبل الخلٍغٍ بٌٕغة الخؼإ الؼبي

٘ "ًهىاْ اللضًض مً الٌِهاء خاولىا وطم حلاٍعٍ للخؼإ، مً بُنها الٌُِه  ه كلى ؤن  "بالهُى بزال٘ "ًلًغ

و لم ًِم  الالتزام ؤهىاق إلى اهخلاد، حيث عدد الخلٍغٍ بال ؤهى حلغض مً ذلً لًٕ بالغهم "بالتزام ؾابّ

بخلٍغٍ الخؼإ 

ه كلى ؤهه "وماػ"الٌُِه  وظض في طاث  اهدغاي في الؿلْى كلى هدى ال ًغجٕبه الصخص الُِف لى ؤهه ًلًغ

ه 4الـغوي الخاعظُت التي وظض ًيها مغجٕب الٌلل ٘ الظنهىزيعبد السشاق و كًغ ، :"ٌ بِى اهدغاي في الؿلْى

ه و ًٖىن الخؼإ  َى حلضمً الصخص في ه مخجاوػا ًُه الخضوص التي ًجب كلُه الالتزامها في ؾلٓى جصًغ

 5يهحر ُصضُصضي ؤو 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
م ُاهىن  5 خمم ٌلض٘ ،2008 ؾىت ًىلُى 20 اإلاىاًّ 1429 كام عظب 17 في ماعر 13-08 ُع م الِاهىن  ٍو  1405 كام ألاولى ظماصي 26 في ماعر 05-85 ُع

ُتها الصخت بدماًت اإلاخللّ 1985 ؾىت ًبراًغ 16 اإلاىاًّ  (مغظم ؾابّ ) وجُغ
ت إلااؾؿاث الصخت اللمىمُت  ،ظاملت الجضًضة ، الجؼاثغ 2   (جدذ جصغي) 51،52: ص 2013كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

بىزغؽ بللُض، زؼإ الؼبِب ؤزىاء الخضزل الؼبي، مظٓغة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت، ظاملتمىلىص ملمغي، جحزي وػو، .3

 31،32ص2011،
 7مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي مغظم ؾابّ ص4
غة بً كبض الِاصع ، ًوغوع عابذ /  ص5 لت ؤلاؾالمُت و الِاهىن ، مجلت خَِى و كلىم ؾُاؾُت ، اللضص الشامً ، مجلض  (ص - غ)َػ ، الخؼإ الؼبي بحن حكَغ

 654ص 2017الشاوي ، ظاملت ُؿىؼُىت ، ظىان 
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ل لٌُي"ؤما الٌُِه  ه بإهه "بًماهٍى  ، ًدؿب عؤًه لخدضًض الخؼإ"ؤلازال٘ بالشِت اإلاكغوكت":  ُض كًغ

ُّ بحن ؤمٍغً  : ًجب الخًى

 .مِضاع ملِ٘ى مً الشِت جىلُه الىاؽ لصخص ًمً خِهم كلُه ؤن ًحجم كً ألاكما٘ التي جظغبهم-

 1مِضاع ملِ٘ى مً الشِت ًىلُه الصخص لىٌؿه، ؤي مبضؤ ؤلازال٘ بالشِت َى الظي ًدضص الخؼإ-

 

ه ؤ الخاصت التي  طلٗ الخؼإ الظي ًىجم كىض كضم ُُام الؼبِب بالتزاماجه ":بإهه "كبض الخمُض الكىاعبي".ًُلًغ

الىاظب الِاهىوي بلضم ؤلاطغاع  جٌغطها كلُه مهىخه والظي ًدىي في ػُاجه جلٗ الالتزاماث، و التي ميكإَا طلٗ

 2مضاَا بالوحر، بل اإلاغظم ًيها بلى ُىاكض اإلاهىُت التي جدضصَا وجبحن

الخؼإ " وفي حلٍغٍ ؤزغي " باهه كضم مؼابِت ًلل لِاكضة ُاهىهُت " Jean Penneauوفي ألازحر هجض ان الٌُِه 

 3" َى  اهدغاي كً ؾلْى الىاظب اجساطٍ لخدُِّ الىدُجت اإلاِصىصة 

الصيغت املسفليت للخطا الطبي  :  زاهيااٌ

ػابم اصاعي زاطم لِىاكض الِاهىن اللام ، ًجلل  ان اكخباع ماؾؿاث الصخت اللمىمُت ، مغاًّ كامت طاث

ازىاء جاصًت مهامهم ، جإزظ في ملـم الخاالث  (ؾىاء الؼبحن او الكبه ػبُحن )ألازؼاء اإلاغجٕبت مً ُبل جبُليها 

ّ خُض هخؼَغ ًُما ًلي مٌهىم ،  الؼبي الصخصخي ؤ ، وفي خاالث ؤزغي صٌت الخؽيصٌت زؼاء الؼبي اإلاًغ

ٌُُت جمُحز كً الخؼإ الؼبي الصخصخي  ِي ، ٓو  4الخؼإ الؼبي اإلاًغ

حعٍسف الخطأ الطبي املسفلي  .1

ِي لًٕ 5ٔل  مً ؤؾاجظة الِاهىن و ؤكظاء اإلادآم مخٌِىن كلى اهه مً الصلب وطم حلٍغٍ للخؼاء اإلاًغ

ِا إلالاًحر  الٌِهاء الؿابِحن  ِي التي وعصث ًو ٌاث للخؼاء اإلاًغ ألازؼاء )عهم طللٗ ًمًٕ طٓغ بلع الخلٍغ

اما  (الظي ال ًمًٕ ًصله كً واظباث الىؿٌُت ، بدُض ٌلخبر مً اإلاساػغ اللاصًت التي ًخلغض لها اإلاىؿٌىن 

ِي في مجا٘ اليكاغ الؼبي ، ًان طالٗ ٌؿخضعي الخمُحز بحن اللمل الؼبي واللمل اللالجي ػإ باليؿبت للخ اإلاًغ
ِي َى الخػإ  َىاْ مً ٌلخبر ان الخ6 ُه ػإ اإلاًغ ّ اللام طاجه ًو  الظي ًيؿب ًُه ؤلاَما٘ او جِصحر الى اإلاًغ

 

 

                                                           
 7مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي مغظم ؾابّ ص1
ت، ،2  85.ص 2000كبض الخمُض الكىاعبي، مؿاولُت ألاػباء والصُاصلت واإلاؿدكٌُاث، ميكإة اإلالاعي، ؤلاؾٕىضٍع
ا في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت ،مظٓغة ماؾتر ، مؿخواهم ، ظاملت كبض الخمُض ابً باصٌـ ، 3 غة ، ازالُُاث اإلاهىت وصَو كبض الباقي الَؼ

 34ص 2017
ت إلااؾت الصخت اللمىمُت  مغظم ؾابّ ص 4  54 كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
ت ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملت ، الجؼاثغ ، 5   215ص 1992 ؤخمض مدُى ، اإلاجزكاث الاصٍع
ت إلااؾت الصخت اللمىمُت  مغظم ؾابّ ص 6   55 كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
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ع  ه ألاؾخاط ًُض٘ كلى اهه 1جِم اإلاؿاولُت كلى كاجّ ؤلاصاعة وخضَا وهي التي جضًم للخلٍى الازال٘  ):  ٌلًغ

باالجؼام في ؤصاء الخضمت ولِـ في الىاؾم حلضاص مسخلٍ ألازؼاء الىؿٌُُت الا بضعاؾت مسخلٍ الخضماث التي 

مًٕ ان ًِم  ض ًٖىن امخىاكا كً كمل او ًلال ملخمضا او مجغص اَما٘ او عكىهت ٍو جاصيها اإلاغاًّ اللامت ُو

في الِغاع  اصاعي ٓما ًِم في كملُت ماصًت ، ٓما ًمًٕ ان ًٖىن ألازؼاء كُبا في جىـُم اإلاغاًّ او ؤ الخؽ

 ّ  2 (......ازخالال في ؾحر طلٗ اإلاًغ

 

: حعٍسف الخطاء الطبي الشخص ي  .2

ت ، او بضازلها بكغغ ان ًٖىن بؿىء هُت وكلى الخؼإَى    الظي ًغجٕبه اإلاىؿٍ زاعط هؼاَ الىؿٌُت ؤلاصاٍع

ىا جدضص واظباث الصخصخي باولضام الصلت مم الىؿٌُت ، الهه ًخم زاعط الخؼإ3 الجؿامتُضع مً   الىؿٌُت َو

 الصخصخي اطا خصل ازىاء مماعؾت اإلاىؿٍ الخؼإمؿاولُت اإلاىؿٍ ، ولًٕ ؤلاصاعة جٖىن مؿئىلت كً 

لغي ٓظلٗ كلى اهه   الظي ًغجٕبه مً ػغي شخص واخض ولٕىه مجه٘ى ومىه الخؼإلىؿٌُخه او بؿببها َو

ّ ٖٓل   4ًىدؿب الى اإلاًغ

:   الشخص ي أجمييز خطأ املسفلي عً خط .3

ُِا ًدؿا٘ كىه ؤلاصاعة ،  ان الخمُحز بحن ما ٌلخبر زؼا شخصُا خُض ٌؿا٘ كىه اإلاىؿٍ ، وما ٌلخبر زؼا مًغ

ذ الخاطغ  ت والخمُحز بحن ر5ٌلض مً الامغ اللؿحر جدُِِه في الُى ِيػإ مضي صلىبت الخٌُغ  ؤوزؽ اإلاًغ

ى اإلاىؿٍ و ًسخلٌان في ؤالصخصخي خحن ان زؽ ٔان في صضوعَما مً ظهت واخضة َو ِي  ٌكتر  الصخصخي واإلاًغ

هِاغ ؤزغي مما ؤصي بالٌِه الى اكخماص كلى بلع اإلالاًحر ٓملُاع الاَىاء الصخصُت وملُاع مضي  اهٌصا٘ 

ا مً اإلالاًحر ءألازؼا  6 كً الىؿٌُت اللامت وملُاع الهضي وملُاع الجؿامت وهحَر

 

 

 

 

 
                                                           

ت ،  مجلت الللىم الؿُاؾُت ، ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ظاملت / ؤ1 ٔاؾاؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ِي والصخصخي  كخُِت بلجبل ، الخؼاء اإلاًغ

 241، ص 2012بؿٕغة ، اللضص الغابم و اللكغون ، ماعؽ 
ت 2 ٔاؾاؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ِي والصخصخي   241ص (مغظم ؾابّ  )كخُِت بلجبل ، الخؼاء اإلاًغ
جت ، مؿاولُت ؤلاصاعة كً اكما٘ مىؿٌُيها ، مجلت مجلـ الضولت ، اللضص 3  44 ، ص 2004 ، 5 خؿحن ًٍغ
ت ،  4 ٔاؾاؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ِي والصخصخي   242ص (مغظم ؾابّ  )كخُِت بلجبل ، الخؼاء اإلاًغ
ت إلااؾؿاث الصح اللمىمُت  5  55ص (مغظم ؾابّ )كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
ت إلااؾؿاث الصخت اللمىمُت  ص 6  243 ص 244كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع
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  ةعىاصس  خطاء الطبي: زالثا

مً زال٘ ما جِضم ًدبحن لىا ؤن زؼإ الؼبِب ًىؼىي كلى كىاصغ بضونها ال ًترجب ؤي ؤزغ،اإلاخمشلت في اللىصغ  

لاث الخضًشت ؤن زغوط الؼبِب كً الِىاكض و ألاص٘ى اللملُت  اإلااصي و اللىصغ اإلالىىي، و ؤٓضث الدكَغ

 .الؼبُت حلض ؤَم كىاصغ لُِام الخؼإ الؼبي

 : ةالعىصس املادي لألخطاء الطبي .1

ٔالؼبِب الظي  ً اإلااصي َى الاهدغاي ؤو الخلضي ، الظي ًاصي بلى بزال٘ الؼبِب بإص٘ى مهىخه، ُىام الٓغ

ٍ بؼً  ًجغي كملُت ظغاخُت للمٍغع صون الُِام بإص٘ى مهىخه، ؤو الجغاح الظي ًيسخى ؤصواجه في ججاٍو

اإلاٍغع او ٓخابت وصٌت ػبُت بسؽ مكىف ملما ٌؿخضعي الصُضلي مً بكؼاء اإلاٍغع صواء الخاػئ ، بط ججضع 

:  ؤلاقاعة ؤن اهدغاي الؼبِب جإزظ بخضي الصىعجحن

 :الاهحساف الظلبي  

ًٖىن في خالت جْغ الؼبِب ما ًجب ًلله، ؤي كضم الخدلي بما ًٌغطه الىاظب كلُه، ٓةظغاءظغاخت بألت هحر 

 ملِم هخج كىه  اصابخه بمغض التهاب الٕبض الٌحروسخي

ا  الللُا ٓما ًمًٕ ؤن ًٖىن كلى قٖل خالت امخىاق الؼبِب بهِاط مٍغع، َظا ما ُظذ به اإلادٕمت في ُغاَع

ش  باإلاؿاولُت الجؼاثُت لؼبِب طلٗ هدُجتاهدغاًه للضم ؤزظٍ بلحن الاكخباع 1995"ؤوث 30الصاصع في جاٍع

م صواءهحر الثّ في مشل َظٍ الخالت اإلاغطُت مما ؤصي بلى  ٔاهذ حلاوي مىه الطخُت، و ؤمغ بخجَغ اإلاغض الظي 

 1ملاُبخه

 

 :الاهحساف إلاًجابي  

ه، و الظي ًخدِّ في خالت اعجٖابه  ًٖىن في خالت ما بطا جصغي الؼبِب بٌلل ما وظب جٓغ

ٔا لخؼىعجه بال ؤهى لم ًخسظ الاخخُاػاث الالػمت، ٓةظغاء كملُت ظغاخُت  لٌلل زؼحر، و ًٖىن مضع

اة طلٗ ألهه لجإ بلى كملُت ال ان الؿباجي في الخلّ مما ًاصي بلى الًى  زؼحرة جغجب كليها ُؼم قٍغ

ت زاػئت ًيها بلى مىث اإلاٍغع  2لؼوم لها في مىؼِت جاصي ؤُل خٓغ

 

  (الادزان)العىصس املعىىي  .2

ٔاهذ لضًه الِضعة كلى الخمُحز  ً كلى الاصعاْ او جمُحز  ، ال ًمًٕ وؿبت زؼاء الى شخص الا اطا   ًِىم َظا الٓغ

ٔان الصخص كضًم الخمُحز ًال ًمًٕ وؿبت الخؼإ الُه  ، َظا ما هص كلُه 3بحن الخؼاء والصىاب ًاطا 

ٌي هص اإلااصة  دُض هص كلى اهه 125اإلاكغق الجؼاثٍغ ال ٌؿا٘ اإلادؿبب في الظغع '' : م الِاهىن اإلاضوي الجؼاثٍغ

ٔان ممحزا  ''الظي ًدضزه بٌلله اوامخىاكه او بةَما٘ مىه َى كضم خُؼخه بال اطا 

                                                           
  13ص 12ص(مغظم ؾابّ)مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي1

 
 53 صماظض مدمض الفي اإلاؿاولُت الجؼاثُت الىاقئت كً الخؼاء الؼبي مغظم ؾاب3ّ
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ض خضص اإلاكغق الجؼاثغي في اإلااصة : و الخمحز مغجبؽ بالؿً الؿالٍ الظٓغ ببلىن ؾً الشالشت  مً الِاهىن 42ُو

ً ( 19)ؾىت وال ًخجاوػ حؿم ككغة(13)ككغ ىؾً البلىن ، الكخباعاث جغجبؽ باإلاضة التي ًخؼلبها جٍٖى ؾىت َو

 1زال٘ َظٍ اإلاغخلت الاػباء ختى جِىم مؿاولُخه

ما موىاػِؿُا ٔل َاالء ال ًمًٕ ؤن ًيؿب بليهمبعقض وبؿبًمً ًِض  ٔالوُبىبت، اإلاغض، اإلاىىم جىٍى   كاعض 

حن ألكمالهم و ؤن الخؼإ ال ًمًٕ ؤن ًصضع بال كً شخص مضْع للمىظباث اإلاٌغوطت  زؼإ النهم  هحر مضٓع

كلُه و لألًلا٘ الصاصعة كىه 

، َظا ما هص كلُه اإلاكغق الجؼاثغي  ًبالخالي ًال زؼإ بوحر بصعاْ، و ؤلاصعاْ مغجبؽ بإَمُت الؼبِب و جمُحٍز

 2اإلاضوي الجؼاثغي  ُاهىن 125 مً زال٘ اإلااصة

 

   خطاء الطبيت معاًير جلدًس : املطلب الثاوي 

كً اإلالُاع  بمجغص ُُام الؼبِب بدىٌُظ التزاماجه اإلاخمشلت في بظ٘ اللىاًت ؤو جدُِّ هدُجت، ًجب البدض

اللمل الؼبي، ًُما  الىاظب اجباكها بهضي جِضًغ زؼئه ؤزىاء مماعؾخه إلاهىخه، مم طغوعة الىـغ بلى محزاث

 بلى اكخماص ملاًحر اإلاخمشلت ءؾلىا لٌِهاطا ألاؾاؽ Iًسص بجباق ألاص٘ى الللمُت والٌىُت الشابخت في الؼب، و ٘

اإلاسخلؽ ، و التي ؾىدىاولها في َظا اإلاؼلب  في اإلالُاع الصخصخي، و اإلالُاع اإلاىطىعي، و ؤزحرا اإلالُاع

:  معياز الشخص ي  :   أوال 

ِصض به ًهى التزام الؼبِب ببظ٘ ٔل مجهىصٍ و الخدلي بٖل الُِـت الاػمت و   إلاٍغع الخبصحر إلؾلايٍو

 و جبصغ، كلى بظله مخُِـت او  َى  التزام الؼبِب ببظ٘ كىاًت ما ؤكخاص 3وقٌاءٍ ًهى ًبدض في خالت اإلاٍغع

الجه الؼبُت و اإلالُاع بلحنًُإزظ َظا   الاكخباع ُضعة الؼبِب كلى صًم الظغع، و ؤن ًدىاؾب طلٗ مم مَا

ه، بط ال ًمًٕ ؤن ًلؼم بإٓثر مً ػاُخه و بشخيء ال ًمًٕ ؤنالللمُت ًخدمله،   الىؾاثل اإلاىطىكت جدذ جصًغ

ِا لهظا اإلالُاع ٌؿخلؼم مغاُبت الؼبِب  4ًالىص٘ى بلى الخُِِت ًو

 

 

                                                           
 11 ص 2019لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي ، مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ،ظاملت مؿخواهم ،1
 14 ص  مغظم ؾابّمؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي2
 16ص (مغظم ؾابّ )لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 3
ًخىخت مهضي ، مؿاولُت اإلاضهُت كً الخؼا الؼبي الجغاحي ، مظٓغة جسغط لىُل قهاصة جسغط ماؾتر ، ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ، ظاملت 4

  7ص 2019مؿخواهم ، 
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 : معياز املىطىعي  : زاهيا 

ًِصض 1ًِىم كلى اؾاؽ مِاعهت ؾلْى اإلادؿبب في طغع بؿلْى بصخص ازغ مجغص ًىظض في هٌـ الـغوي

 ، و الظي ُىامه بلى ؤزغي به اإلالُاع اللام الظي ًِاؽ الٌلل كلى ؤؾاؽ ؾلْى ملحن ال ًسخلٍ مً خالت 

اجه ظاهب مً الخُؼت والاهدباٍ والخظع و َى الظي  ، 2في ملالجت مٍغع الصخص اإلالخاص، الظي ًلتزم في جصًغ

خالت اعجٖاب الؼبِب زؼإ في كالط مٍغظه، ًللى  ال ًسغط في كمله كً ؤص٘ى اإلاهىُت و ُىاكضَا الشابخت، ًٌي

ه مم ؾلْى ػبِب في ٔان ػبِبا كاما ؤم ػبِب ؤزصاجي الِاضخي ُُاؽ ؾلٓى  3هٌـ اإلاؿخىي ؾىاءا 

 

معياز املخخلط   : زالثا 

ُّ ما بحن اإلالُاع الصخصخي و اإلالُاع  اإلاىطىعي ؤي ًِىم كلى طغوعة 4اإلالُاع اإلاسخلؽ َى ملُاع ًدا٘و الخًى

باإلالُاع اإلاىطىعي مم مغاكاث بلع اإلاالبؿاث و الـغوي الضازلُت اإلادُؼت بالؼبِب، التي  ألازظ

ه، ًِاؽ َظا ألازحر مم ؾلْى ػبِب ًِف وظض في طاث الـغوي، لٖي   ٌؿاًغ الخؼىعاثجازغ في ؾلٓى

ِا لٌٕاءجه، و الىؾاثل التي مً الىاظب  5الاظخماكُت و الخِضم الللمي كلى الِاضخي ؤن ًِضع زؼإ الؼبِب ًو

ذؤن جٖىن جدذ   جىٌُظ اللمل، طلٗ ؤهه ال ًخؼلب مً ػبِب الٍغٍ بةمٖاهُاجه اإلادضوصة ما ًخؼلب مً ًضٍ ُو

ظغاح ، ؤو ظامعي لى بمٖاهُاث ٓلملُت هِل الٕلى، ؤو الِلب التي ًخىالَا مؿدكٌى زاص في ػبِب ٌلمل

 اللملُاث الصوحرة ًيها، الظي بكخاص كلى بظغاثُا ؤٓثر مً مغة ًسخلٍ مً ظغاح ؤزغ ال ًجغي بال ؤزصاجي

ٔالؼاثضة الضوصًت ؤو اللىػجحن  6البؿُؼت 

 

 

 

 

 

                                                           
 17ص(مغظم ؾابّ )لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 1
 4، ص- 20092010قغقي ؤؾماء، مؿاولُت ألاػباء صازل اإلاؿدكٌُاث اللمىمُت، مظٓغة لىُل قهاصة جسغط اإلاضعؾت الللُا للِظاء، الجؼاثغ،2
  16 مغظم ؾابّ صمؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي3
صواع ًُصل ، كِض جامحن كً اإلاؿاولُت اإلاضهُت في مجا٘ ألازؼاء الؼبُت ، مظٓغة جسغط لىُل قهاصة اإلااؾتر ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ، ظاملت 4

  60 ص2017-2016مؿخواهم 
 165 ص،  (مغظم ؾابّ)مدمض عاٌـ، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لألػباء في طىء الِاهىن اإلاضوي الجؼاثغي 5
لت ؤلاؾالمُت 6 ، صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت، يوالِاهىن الىطمؤؾامت كبض هللا ُاًض، اإلاؿاولُت الجىاثُت لألػباء، صعاؾت مِاعهت في الكَغ

 231ص1987مصغ
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 مىكف املشسع الجصائسي  مً املعاًير : زابعا

 " جىصُاهىن اإلاضوي الجؼاثغي مً 1/172لِض ؤزظ اإلاكغق الجؼاثغي باإلالُاع اإلاىطىعي، طلٗ مً زال٘ اإلااصة 

ٔان اإلاؼلىب مً اإلاضًً ؤن ًداًف كلى الشخيء ؤو ؤن : ، و ؤن ًخىخى الخُؼت ًِىم بةعاصجهفي الالتزام بلمل، بطا 

الصخص  مً اللىاًت ٔل ما ًبظله ًبدىٌُظٍفي جىٌُظ التزامه ًةن اإلاضًً ًٖىن ُض وفى بااللتزام بطا بظ٘ 

 1الِاهىن ؤو الاجٌاَ كلى زالي طلٗ ، و لم ًخدِّ الوغض اإلاِصىص َظا ما لم ًىصاللاصي

 

 

                                                           
م 1 ضة الغؾمُت ، ًخظمً الِاهىن اإلاضوي ،1975 ؾبخمبر 26 اإلااعر في 8575-امغ ُع غاػُت قلبُتالجٍغ ت صمُى  ، الصاصع 78 كضص  ،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ

ش    ملض٘ ومخمم 1975 ؾبخمبر 30بخاٍع
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  اجلظيماث  خطاء الطبي و ازباجه: املطلب الثالث 

 لؼبِب، ةاإلاؿاولُت اإلاضوي بزال٘ بالتزام ؾابّ، ًمتى صضع ؤزىاء الخضزل الؼبي ُامذ ة الؼبياءٔىن ألازؽ

 و زؼإ ػبي منهي، ػبي كاصي كضة جِؿُماث، بط ًىِؿم مً خُض ؤهىاكه بلى زؼإ ةالؼبيلألزؼاء بال ؤن 

الظي ؾيخؼَغ بلُه ، و مً خُض صعظخه بلى زؼإظؿُم و زؼإ ٌؿحر ؤما مً خُض هؼاُه  الظي ًٖىن في ٔل 

 ألازحر  ؾىدىاوله فيمً اإلاؿدكٌُاث اللام و  اللُاصاث الخاصت الظي 

 مً حيث هىعه  ةجلظيم  خطاء الطبي : أوال 

: الخطأ العادي  .1

 و الخظع في ٔل جخؼلب الخُؼتًِصض بالخؼإ الؼبي اللاصي بزال٘ بالِىاكض التي جدٕم ؾلْى ظمُم ألاًغاص، و التي 

 اهخٖىن له كالُت باألص٘ى الٌىُت إلاهىت إلاهىخه صون َىالخؼإ الظي ًغجٕبه كىض مؼاولخه او1ؾلْى ًماعؾه الصخص

وكلى َظا ًةن الخؼإ الؼبي اللاصي هاظم كً 2 ٔل الىاؽاإلاٌغوطت كلىالؼب، ومسالٌت ُىاكض الخُؼت و الخظع 

ًبالخالي هدُجت 3ضظؿم اإلاغي مسالٌتُىاكض و ؤص٘ى ألاكما٘ اإلااصًت ٓيؿُان الؼبِب آلت مً آالث الجغاخت صازل 

  اللاصي الظي ًغجٕبه الؼبِب ًاهه ٌلامل ملاملت ؤي شخص كاصي، ًُسظم لِىاكض اللامتيالخؼإ الؼب

 في جِضًغ الخؼإ ًدخاط الِاضخياإلالم٘ى بها، و ًِضع َظا الخؼإ صون اكخباع الصٌت اإلاهىُت التي لم ًِم بها، و ُض ال 

 4اللاصي بلى الاؾخلاهت بالخبراء زالًا للخؼإ الٌجي

الخطأ الفني   .2

التي جخللّ بًٌ مهىت  ٌلخبر الخؼإ الؼبي الٌجي طلٗ الخؼإ الصاصع مً ُبل الؼبِب و َى بصضص ُُامه باألكما٘

، بطهٌُه زغوط كً الِىاكض اللملُت  الؼب، خُض جٖىن لصُِت بصٌت الؼبِب ًال ًخصىع صضوعَا كً هحٍر

الخؼإ في : مشل 5وألاص٘ى الٌىُت اللملُت التي جدٕم مهىت الؼب، التي ٌؿخىظبللى ٔل ػبِب مغاكاتها و الالتزام بي

ٔان ؾبب له خؿاؾُت او كىاُب : الدصخُص او اللالط  بإزؼاء اإلاٍغع صواء ال ًخإٓض الؼبِب مىجغكت الضواء واطا 

لؼُه صواء  ٔان ٌلاوي مىه اإلاٍغع ُبل اَو وزُمت اطا جىاولها بدُض كلى الؼبِبان ًإزظ ٌلحن الاكخباع اإلاغض الظي 

ها الا الاػباء طوا الخبرة واصخاب: هحرمالثم إلاغطه وبالخالي اإلاجا٘ وال حؿاوي ًيها مم بُِت  َىاْ امىع ًىُت ال ٌلًغ

ىكها، 6الىاؽ و اللامت ًالِاضخي كىض جِضًٍغ للخؼإ الٌجي، البض له مً الاؾخلاهت بالخبراء لخدضًض مضي ُو

 7وصعظتها،ٔي ًبجي كلُه خٕمه

 

                                                           
 26ص (مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي1
 27ص(مغظم ؾابّ )لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 2
 . 18،ص2007ؤمحر ًغط ًىؾٍ، زؼإ الؼبِب مً الىاخُت الجىاثُت واإلاضهُت، اإلإخب الجامعي الخضًض، مصغ، 3
 26ص (مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي4
لح ، 5 ٘ "اإلاؿاولُت الؼبُت اإلاضهُت"بىظملت صٍى  66، ص2001، ، اإلاجلت الِظاثُت، اللضص ألاو
 23ص(مغظم ؾابّ )لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 6
 27ص(مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي7
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   ا مً حيث دزحخهة طبيطاءجلظيماث  خ: زاهيا 

 الٌِه بلى جِؿُم بجاهبهًازخلٍ الٌِه و الِظاء خ٘ى صعظت الخؼإ اإلاشحر لُِام اإلاؿاولُت الؼبُت، َظا ما صًم 

الخؼإ الؼبي كلى ؤؾاؽ صعظخه بلى زؼإ ػبي ظؿُم و زؼإ ػبي ٌؿحر 

: الخؼإ الجؿُم 

غ ًُه هُت ألاطغاع بالوحر مً ظاهب جخلضص هـغة الٌِه خ٘ى حلٍغٍ الخؼإ الجؿُم، ًِض 1ًهى زؼا هحر كمضي ال جخًى

ؤلاَما٘ ؤو كضم الخبصغ الظي ًبلى خضا مً " ، و ُض ًِصض به"الجؿامت الخؼإ الظي ًبلى خضا مً"ًِصض به 

ه شخص  "، ؤو"الخؼإ الظي ال ًصضع مً ؤُل الىاؽ جبصغا"  كلى ؤههٌالٌِه ٌلغي، ًوالبُت "الجؿامت الظي ال ًِتًر

ٔا خه بإهه2" و اللىاًتءُلُل الظ ًِىم  ال الضاثً ًجللهبَما٘ زؼحر مً ػغي  ":ؤما مدٕمت الىِع الٌغوؿُت ًلًغ

 3" اللِضًت اإلالِاة كلى كاجِهٌبالتزاماث

  الخطأ اليظير :

ه 4) "الخؼإ الظي ال ًغجٕبه الصخص اإلالخاص مً الىاؽ"ًِصض به   في كىاًت و يشخص كاص ؤو الخؼإ الظي ال ًِتًر

 5خغصه

  ة الطبياءهطاق  خط : زالثا 

 في َظا الكإن بلى ٔل َخُض ؾيخؼغًخدضص هؼاَ الخؼإ الؼبي خؿب هىكُت اإلاماعؾت الؼبُت التي ًِىم بها ألاػباء، 

  في اللُاصاث الخاصت يوالخؼإ الؼبمً الخؼإ الؼبي في اإلاؿدكٌُاث اللامت ، 

 

 

 في املظدشفى العامت ة الطبياء خط .1

بن ألاػباء اللاملحن في الِؼاق اللام ملغطىن العجٖاب ؤزؼاء ؤزىاء مؼاولتهم لىؿٌُتهم، مماٌؿخىظب مؿاءلتهم 

كنها، في بػاع اللالُاث التي جيكإ بحن اإلاٍغع و اإلاؿدكٌى اللام و بِىالؼبِب و اإلاؿدكٌى اللام، و ًُما بحن الؼبِب 

و اإلاٍغع، ؤًً حلخبر اإلاؿدكٌُاث اللامتماؾؿاث كمىمُت طاث ػابم بصاعي جسظم للِاهىن ؤلاصاعي في جىـُمها و 

ا م 02 َظا مىصذ  كلُه اإلااصة 6حؿُحَر بصاعي ماؾؿت كمىمُت طاث ػابم  ":بإنها07-140 مً مغؾىم جىٌُظي ُع

ت و الاؾخِال٘ اإلااليجخمخم  ٓما ؤن َظٍ الهُئاث جسظم لىصاًت الىػٍغ اإلاٖلٍ بالصخت ؤو "7 بالصخصُت اإلالىٍى

 

 

                                                           
 24ص(مغظم ؾابّ )لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 1
 200 ص2004.ُاضخي ػال٘ عجاط، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؼبِب، صعاؾت مِاعهت، اإلااؾؿت الخضًشت للٕخاب، لبىان،2
دت ٓما٘، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؼبِب، مظٓغة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ًغق ُاهىن اإلاؿاولُت اإلاهىُت، ٓمُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ظاملت مىلىص 3 ًٍغ

 189.ص 2001ملمغي مىلىص ملمغي، جحزي وػوو، ،
ُت، لبىان، ،4  47ص2011خؿام الضًً ألاخمض، اإلاؿاولُت الؼبُت في الجغاخت الخجمُلُت، ميكىعاث الخلبي الخُِى
 22ص (مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي5
 .33ص2002ًغوؿا، صاع َىمت،الجؼاثغ، ،-ػاَغي خؿحن، الخؼإ الؼبي والخؼإ اللالجي في اإلاؿدكٌُاث اللامت، صعاؾت مِاعهت، الجؼاثغ6
م 7 ت واإلااؾؿاث اللمىمُتًخظمً اوكاء اإلااؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌاثُت 2007ماي ،19ماعر في 07-140مغؾىم جىٌُظي ُع  لصخت الجىاٍع

ا، ضة الغؾمُت ،وجىـُمها وؾحَر غاػُت قلبُتالجٍغ ت صمُى ش 33 كضص ،،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ  ملض٘ ومخمم2007ماي ،20 الصاصع بخاٍع
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ِا لىص اإلااصة  اًت، ًو ُتها مً 10الُى جسظم ظمُم الهُأل الصخُت ؤو طاث الؼابم :" ُاهىن خماًت الصخت و جُغ

اًت، ػبِا لخىـُم الجاعي به اللمليللىػٍغ اإلاٖلالصحي للىصاًت الخِىُت   "1 بالصخت ؤو الُى

  ع باملظدشفى العام  : عالكت املٍس

اإلالالج، ًخصبذ اللالُت التي جغبؽ  كىضما ًِصض اإلاٍغع اإلاؿدكٌى اللام ػلبا لللالط ًةهه ال ٌؿخؼُم ازخُاع ػبِبه

بإصاء زضمت كامت للمٍغع مِابل اظغ ًخلِاٍ الؼبِب مً  بحن الؼبِب اإلالالج و اإلاٍغع هي كالُت شخص مٖلٍ

ّ اللام  الضولت و لِـ مً اإلاٍغع، ظغاء َظٍ الخضمت باكخباع َظا اإلاٍغع مىاػىا له الخّ في الاهخٌاق بسضماث اإلاًغ

جىـُمي و لِـ  اإلاؿدكٌى اللام، و بالخالي ًةن اللالُت التي جغبؽ بحن الؼبِب و اإلاٍغع جِىم كلى ؤؾاؽ الظي َى

ًةطا حلغض اإلاٍغع لظغع هاجج كً زؼإ الؼبِب الظي ًماعؽ 2حلاُضي هـغا الهخٌاء اللالُت الخلاُضًت بُنهما

ملا وكاػه في َظااإلاؿدكٌى اللام، ٌؿخؼُم اإلاٍغع الغظىق كلى اإلاؿدكٌى و الؼبِب ملا، اللظان ًلتزمان 

ٔامال و طلٗ ػبِا لِىاكض مؿاولُت اإلاخبىق كً ؤًلا٘ جابلُه،و ًدّ في َظٍ بالخظامً ع للمٍغع   بضًم الخلٍى

 3الخالت للمٍغع الغظىق كليهما مجخملحن ؤو مىٌغصًً

ت وظب كلى اإلاٍغع  ٔان الغظىق كلى اإلاؿدكٌى اللام كلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ت ؤمام صًم صكىاًٍمتى   ؤلاصاٍع

ت التي ًاو٘ بليها الازخصاص ػبِا لىص اإلااصة  اإلادآم :"  جىص ُاهىن الاظغاثاث اإلاضهُت التي 800اإلادآم ؤلاصاٍع

ت،  ت هي ظهاث الىالًت اللامت في اإلاىاػكاث ؤلاصاٍع بخضي اإلااؾؿاث اللمىمُت طاث الصبوت ...جسخص بالٌصلؤلاصاٍع

ا ًيها ت ػًغ  4ؤلاصاٍع

 

  عالكت الطبيب باملظدشفى العام 

بُنهما لِؿذ كِضًت،  حلخبر َظٍ اللالُت طاث ػبُلت جىـُمُت بدخت جىـمها اللىاثذ وألاهـمت، و ؤن اللالُت الِاثمت

 جبلُت ًٍِ كلى وظىص ؾلؼت ُُام كالُتبل ًمًٕ جؼبُّ بكإنها ُىاكض مؿاولُت اإلاخبىق كً ؤكما٘ جابله، و 

ابت زال٘ الخىظُهًللُت للمخبىق كً ؤكما٘ جابله التي جـهغ مً  ابت ُاصغة كلى الُغ ٔاهذ َظٍ الُغ ابت ولى   والُغ

ت زال٘ ًاإلاكغق الجؼاثغي وطم لىا قغػحن لخدِّ مؿاولُت اإلاخبىق و بالخالي جدمله لخؼإ جابله مً 5ؤلاصاٍع

ٔان واُلا الظاع متىًٖىن اإلاخبىق مؿاوال كً الظغع الظي ًدضزه جابله بٌلله ": ُاهىن مضوي ظؼاثغي مً 136ةإلااص  

جخدِّ كالُت الخبلُت و لى لم ًًٕ اإلاخبىق خغا في ازخُاع جابله متى .مىه في خالت جإصًت وؿٌُخه ؤو بمىاؾبتها ؤو بؿببها

 6 اإلاخبىقٌلمل لخؿابٔان َظا ألازحر 

 

                                                           
م 1 ُتها، 1985ًٌُغي ،16ماعر في 85-05ُاهىن ُع ضة الغؾمُت ،ًخللّ بدماًت الصخت وجُغ غاػُت قلبُتالجٍغ ت صمُى كضص ،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ

ش 08،  ملض٘ ومخمم1985ًٌُغي ،17الصاصع بخاٍع
، ظاملت مىلىص ملمغي جحزي وػو، ،2 ضة كمحري، مؿاولُت اإلاؿدكٌُاث في اإلاجا٘ الؼبي، عؾالت صٓخىاٍع  . 18ص2011ًٍغ
 ، ظاملت مؿخواهم  ، جسصص ُاهىن كام ُىال٘ خؿِبت ، الجغاثم اإلاخللِت بمهىت الؼب ، مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت خَِى وكلىم الؿُاؾُت3

 50ص2018-2019، 
ت، 2008ًٌُغي ،25اإلااعر في 08-09ُاهىن 4 ضة الغؾمُت ،ًخظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع غاػُت قلبُتالجٍغ ت صمُى  كضص ،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ

ش21، ل23الصاصعبخاٍع  . 2008ؤًٍغ
ؼ الِىمي لإلصضاعاث الِاهىهُت، مصغ، ،5 ٔامل، مؿاولُت ألاػباء والجغاخحن اإلاضهُت، اإلآغ  159.ص2005مصؼٌى ظما٘ 
م6 ضة الغؾمُت ،ًخظمً الِاهىن اإلاضوي، 1975ؾبخمبر ،26ماعر في 78-75ؤمغ ُع غاػُت قلبُتالجٍغ ت صمُى ش 78كضص ،،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ الصاصع بخاٍع

 ملض٘ ومخمم1975ؾبخمبر،30
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   ع في املظدشفى العام  : عالكت الطبيب باملٍس

ت و لِؿذ كالُت طاث ػبُلتحلخبر اللالُت التي جغبؽ بحن الؼبِب باإلاٍغع في اإلاؿدكٌُاث اللمىمُت كالُت   بصاٍع

ت، خُض ؤهه كىض ٌؿإ٘ كلىكِضًت، و بالخالي ًةهه كىضما ًغجٕب الؼبِب زؼئا ػبُا ًةهه   ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الخِصحًر

لظي ؤصاب اإلاٍغع ظغاء زؼإ الؼبِب الخابم لهظا اإلاؿدكٌى، ًةهه  جدضًض مؿاولُت اإلاؿدكٌى اللام كً الظغعا

ت ًخم جؼبُّ ُىاكض اإلاؿاولُت  1الخِصحًر

 في العياداث الخاصت ة الطبيء خطا .2

 ؤًً ًؼاولىن كُاصاث زاصتال جِخصغ اإلاماعؾت الؼبُت في اإلاؿدكٌُاث اللامت ًِؽ، بل بةمٖان ألاػباء اوكاء 

حر ٔل الىؾاثل و اإلالضاث الالػمت ًيها التي   اؾخِبا٘ اإلاغضخى و عكاًتهم، َظا ما جمٕنهم مًوكاػيهم الؼبي، مم جًى

 الؼبِب هٌؿهًضزل اإلاٍغع في كالُت ؾىاءا مم اللُاصة ؤو مم 

   ع بالعيادة الخاصت عالكت املٍس

، اإلاؿمى بلِض ًبرم بُنهماكاصة ما ًٖىن صز٘ى شخص بلى ؤخض اللُاصاث الخاصت ُصض اإلالالجت بمىظب كِض 

ذ ؤو طمجي، َظا ما ًٌؿغ الؼبُلت   التي جغبؽ اإلاٍغع بهظا الِؼاق اللِضًت لللالُتاللالط، الظي ًخم بكٖل صٍغ

و ُض اقترغ اإلاكغق الجؼاثغي ؤن ًٖىن اللِض اإلابرم بحن اللُاصة الخاصت و اإلاٍغع كِضا ٓخابُا َظا ما 2الخاص

جلتزما ػى كلُه ًةن اللالُت التي جغبؽ بحن اإلاٍغع و اللُاصة الخاصت هي كالُت كِضًت .ؤ.مً م87هصذ كلُه اإلااصة 

 ًيها بخِضًم الخضماث الؼبُت للمٍغع ؤزىاء جىاظضٍ، بدُض حؿإ٘ اللُاصة الخاصت مؿاولُتكِضًت كً للُاصة

بزاللها بالتزامها اإلاخمشل في الالتزام بخدُِّ هدُجت، ٓما ؤنها مؿئىلت كً ألازؼاءالتي ًغجٕبها مؿخسضمى اإلاجا٘ الؼبي 

 3الظًً ٌلملىن جدذ بصاعة اللُاصة الخاصت

  ع بالطبيب   في العيادة الخاصت  : عالكت املٍس

جِىم َظٍ اللالُت كلى كالُت حلاُضًت بحن اإلاٍغع و الؼبِب اإلالالجت ؤي ما ٌلغي باللِضالؼبي، َظا ما هجضٍ لضي 

 مم مٍغظه كلى ؤن ًِىم الؼبِب اإلالالج بحن الؼبِب،و َى اجٌاَ 4ث.ص.ح.54َاإلاكغق الجؼاثغي في هص اإلااصة 

ت ازخُاع الؼبِب ؤم ظغاح ألاؾىاناخترام خّبلالط اإلاٍغع مِابل ؤظغ، و ًخلحن   ،بط ًِم كلى كاجّ 5 اإلاٍغع في خٍغ

كاجّ ٔل منهما التزاماث،ًالؼبِب ما كلُه بال الالتزام بٌدص اإلاٍغع وملالجخه ػبِا لٌٕاءجه اإلاهىُت و جؼبُّ 

 ؤص٘ى 

 اإلاخللِت بٖل اإلاللىماثمهىتالؼب، و بظ٘ اللىاًت الالػمت، و مً ظُت ؤزغي كلى اإلاٍغع الالتزام بدبلُى الؼبِب 

 6بمغطه و صًم ؤحلاب الؼبِب

                                                           
  51ص (مغظم ؾابّ )ُىال٘ خؿِبت ، الجغاثم اإلاخللِت بمهىت الؼب1

2Jean penneau, La responsabilité du médecin, 3ème Edition, Dalloz, 2004p70 
، اللِىص الىاعصة كلىاللمل، الؼبلت الشالشت، 3 كبض الغاَػ ؤخمض الؿنهىعي، الىؾُؽ في قغح الِاهىن اإلاضوي الجضًض، الجؼء الؿابم، اإلاجلض ألا٘و

ُت، لبىان، ،  18.ص1998ميكىعاث الخلبي الخُِى
م 4 ضة الغؾمُت ،مخظمً الِاهىن اإلاضوي، 1975ؾبخمبر ،26ماعر في 75-58ؤمغ ُع غاػُت قلبُت الجٍغ ت صمُى ش 78كضص ،،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ الصاصع بخاٍع

 .ملض٘ ومخمم1958ؾبخمبر ،30
  18ص ( مغظم ؾابّ ا)كبض الغاَػ ؤخمض الؿنهىعي، الىؾُؽ في قغح الِاهىن اإلاضوي 5
ضة، الخؼإ الؼبي في مجا٘ اإلاؿاولُت اإلاضهُت، مظٓغة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٓمُت الخَِى بً كٕىىن،ظاملت الجؼاثغ 6 صخغاوي ًٍغ

 .35ص2004،2005
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  وإزباتها ة الطبيءجطبيلاث  خطا: املبحث الثاوي 

  ة الطبي خطاءجطبيلاث : املطلب  ٌو 

 وصٌُا كلى بإًلا٘ ًمًٕاهؼالُا مً الالتزاماث التي جِم كلى كاجّ الؼبِب، وؿخسلص ؤهه بةمٖاهه ؤن ًإحي 

، وما ًخصٍ به مً ؤبلاص ػبُلت كملهؤنها ؤزؼاء ألنها حكٖل بزالال بااللتزاماث الىاظبت كلُه اؾدىاصا بلى 

الخؼإ في كضم ؤلاكالم، كضم الخص٘ى كلى :  ومنهاباألزالُُاث الؼبُتبوؿاهُت، ًخٍُٕ كلى ؤنها ؤزؼاء مخصلت 

 مً اإلاغاخل اإلاسخلٌت لللمل الؼبي، التي ًصلب في خُِِت ألامغ ؤما اهؼالُا الؿغ الؼبي، وبًكاءعطا اإلاٍغع 

ا وجدضًضَا  ؾيخؼَغ بلى جؼبُِاث ؤزؼاء الًٌ الؼبي خصَغ

 خطاء املخصلت بأخالكياث الطبيت  : أوال

 اإلاٍغع بمِخظُاثبن اإلاماعؾت الؼبُت حؿخىظب مً الؼبِب ُبل بظغاء ؤي جضزل ػبي ؤن ًلتزم بةكالم 

 مهىت الؼب، ٓما اإلاخللِت بمؼاولتالخضزل الؼبي، و ؤن ًدصل كلى عطاٍ، َظا ما ٓغؾخه الىصىص الِاهىهُت 

ؤهه كلُه ؤن ًلتزم بدٌف ؤؾغاع مٍغظه، ًاإلاالخف ؤن َظٍ الىاظباث جلخصّ بلمله و ال كالُت لُا باإلاماعؾت 

 بط 1 بهظٍ الىاظباث ًىضعط طمً ألازؼاء الؼبُت التي جمـ باألزالُُاث الؼبُتًةن ؤلازال٘الؼبُت، ًمً زم 

 بصضص مماعؾخهؤنها الجٖىن طو ػابم ًجي ًهي مؿخِلت كً اإلاماعؾت الخِىُت، ًمً اإلاٌغوض كلى الؼبِب و َى 

 الؼبُت التي بضوعَا ًخدلى باإلوؿاهُت ؤن 2إلاهىت الؼب ؾىاءا في بػاع اإلاؿدكٌى اللام، ؤو في اللُاصاث الخاصت

 ٌلض التزاما كِضًا ًغبؽ ًيها بحن الؼبِب و اإلاٍغع

ع   : زاهيا   عدم حصٌى على زض ى املٍس

 لؼبِب الظي ٌؿمذإلاباقغة اللمل ؤو الخضزل الؼبي، البض مً الخص٘ى كلى عضخى اإلاٍغع، ًُه الكغغ 

هخاثج جِىم كليها مؿاولُت   ألازحر مً زصىصُت، و ما ًترجب كلُه مًًخؼلبه َظابمباقغة اللمل الؼبي إلاا 

ٍ كلى ؤلاكالم وخضٍ، ًإي   مىاًِت اإلاٍغع ٌلخبر زؼإ جضزل بضون الؼبِب، بط ؤن الخضزل الؼبي ال ًخُى

عطاءاإلاٍغع و مىاًِخه   و ُض هص اإلاكغق الجؼاثغي كلى 3ٌؿخىظب اإلاؿاولُت كلى ؤؾاؽ ؤهه ؤزل بالتزامه

ظلٗ اإلاغؾىم4اإلاخظمً ُاهىن الصخت 11/18ؾىاء مً الِاهىن  م  ٓو اإلاخظمً مضوهت 276/92الخىٌُظي ُع

 ًةهه ًسظم ٔل كمل ػبي ًٖىن ًُه زؼغ مضوهت ازالًُاث الؼب مً 44ًخبلا للماصة 5ؤزالُُاث مهىت الؼب

                                                           
1 ، كضهان ببغاَُم ؾغخان، مؿاولُت الؼبِب اإلاهىُت في الِاهىن الٌغوسخي، طمً اإلاجمىكت اإلاخسصصت في اإلاؿاولُتالِاهىهُت للمهىُحن، الجؼء ألا٘و

ُت، لبىان، ،  .150ص2004اإلاؿاولُت الؼبُت، ميكىعاث الخلبي الخُِى
 27 ص2004اإلاجلت الِظاثُت، اللضص ألا٘و ، " اإلاؿاولُت الؼبُت بحن اظتهاص الِظاء ؤلاصاعي والِظاء اللاصي،"مدمض بىصالي، 2
 34ص(مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي3
م 4  .اإلاخللّ بالصخت2018/07/02اإلااعر في 11/18الِاهىن ُع
م 5  اإلاخظمً مضوهت ؤزالُُاث الؼب1992/07/06اإلااعر في 276/92اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع
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 اإلاٍغع، إلاىاًِت اإلاٍغع مىاًِت خغة و مخبصغة ؤو إلاىاًِت ألاشخاص اإلاسىلحن مىه ؤو مً زؼغ ظضي كلى

ٔان اإلاٍغع في زؼغؤو هحر ُاصع كلى  الِاهىن، و كلى الؼبِب ؤو ظغاح ألاؾىان ؤن ًِضم اللالط الظغوعي بطا 

 ؤلاصالء 

 

 صون اإلاىاًِت بإي كالطص ًةهه ال ًمًٕ الُِام بإي كمل ػبي و ال .مى1ًِّغة 343و خؿب اإلااصة  .بمىاًِخه

الخغة و اإلاؿدىحرة للمٍغع، و ًجب كلى الؼبِب اخترام بعاصة   اإلاٍغع بلضبكالمه بالىخاثج التي جىجغ كً 

زُاعاجه، ؤي ؤهه و ًلؼم لصخت عطاء اإلاٍغع ؤن ًٖىن الغطا خغا مؿدىحرا و ؤن ًٖىن اإلاٍغع كلى بِىت جامت 

باللالط و الوغض مىه و الىخاثج اإلادخملتو طلٗ بإن ًِىم الؼبِب بكغح مسخلٍ الؼَغ الؼبُت التي ؾُِضم 

ًمًٕ الاؾخوىاء كً عطا اإلاٍغع في الخاالث التي ال ًمًٕ له الخلبحر كً 1مساػغ كليها و ما ُض جدمله مً

ٔان في هُبىبت او هاُص ألاَمُت ؤو كضًمها، ًٌي َظٍ الخاالث ًلؼم عطا ممشلُه الِاهىهُحن ؤو  بعاصجه، ؾىاءا

ِا للماصة   2 مً مضوهت ؤزالُُاث مهىت الؼب44ؤخضمً ؤًغاص كاثلخه اإلاِغبحن ًو

افشاء الظس الطبي   : زالثا 

للمٍغع و  مً بحن الالتزاماث اإلالِاة كلى كاجّ الؼبِب، الالتزام بالخٌاؾ كلى الؿغ الؼبي، الظي َى خّ

ٔاثؼ ألاؾاؾُت في اإلاجخملاث، ًُه   و ؤزالقي، ًخللّ واظب منهيمصضع الشِت بِىه و بحن الؼبِب، و ؤخض الغ

بالغهم مً كضم وظىص حلٍغٍ واضح لؿغ اإلانهي بال ؤهىا هجض في هص  3بٕغامت ؤلاوؿان و لصُّ بصخصِخه

 ًجب كلى ألاػباء و ظغاحي ألاؾىان و الصُاصلت ؤن ًلتزمىا بالؿغ:" جىص 1/206اإلااصة 

م 1/206ٓما هصذ اإلااصة 4."اإلانهي بال بطا خغعتهم مً طلٗ صغاخت ألاخٖام الِاهىهُت مً ُاهىن ُع

ٔاًت  اخترام قغي ":الؿالٍ الظٓغ كلى ؤن17/90 اإلاٍغع و خماًت شخصِخه بٕخمان الؿغ اإلانهي الظي ًلؼم به 

 5."ألاؾىان و الصُاصلت ألاػباء و ظغاخى

                                                           
 69ص(مغظم ؾابّ )ُىال٘ خؿِبت ، الجغاثم اإلاخللِت بمهىت الؼب 1
م 2 ضة الغؾمُت ،ًخظمً مضوهت ؤزالُُاث مهىت الؼب، 1992ًىلُى ،06ماعر في 92-276مغؾىم جىٌُظي ُع غاػُت قلبُت الجٍغ ت صمُى ظمهىعٍت ظؼاثٍغ

ش 52 كضص،،  1992ًىلُى 08الصاصعة بخاٍع
 37ص(مغظم ؾابّ) مؿلىصي خىعٍت ، مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼاء الؼبي3
م 4 ُتها1985ًبراًغ ،16ماعر في 85-05ُاهىن ُع ضة الغؾمُت ، ،ًخظمً ُاهىن خماًت الصخت وجُغ غاػُت قلبُت الجٍغ ت صمُى كضص ،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ

 ملض٘ ومخمم1985ًٌُغي ،17الصاصعة في 08،
م 4ؤطٌُذ باإلااصة 1/206اإلااصة 5 م،1990ًىلُى ،31اإلااعر في 90-17مً الِاهىن ُع ًخظمً ُاهىن خماًت الصخت 85-05اإلاّلض٘ واإلاخمم للِاهىن ُع

ُتها،  ضة الغؾمُت ،وجُغ غاػُت قلبُت الجٍغ ت صمُى  1990ؤوث 15الصاصع في 35كضص ،ظمهىعٍت ظؼاثٍغ
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ًخطح مً زال٘ َظٍ اإلاىاص ؤهه ًمىم كلى الؼبِب ؤن ًٕكٍ كً ؤؾغاع مٍغظه، و ٌكمل َظااإلاىم ٔل ؤهىاق 

مت ٌلاُب  اإلاغض و اإلاللىماث اإلاخللِت به و اللمل الؼبي، و ؤن بًكاء الؿغ في هحرالخاالث الِاهىهُت ٌلخبر ظٍغ

 1كلُه ُاهىن اللِىباث

 

 

 

ازباث الخطأ الطبي  : املطلب الثاوي 

 الِاهىن كلى وظىص واُلت التي خضصَا الضلُل كلى زؼا الؼبِب امام الِظاء بالَغ بُامت ٌلجي ؤلازباث

اجم احي حؿىض الخّ او الازغ الِاهىويالىؾاثل الِاهىهُتُاهىهُت او بةُامت صلُل بىؾُلت مً   2 كلى صخت الُى

جحدًد امليلف بعبئ الازباث   :   أوال 

كاجِه كبئ ازباث ما ًضكُه و َظا ما  ان اصكاء اإلاٍغع بسؼإ الؼبِب او اإلاؿدكٌى ًجلله مضكُا و ًِم كلى

ًِم كلى كاجّ اإلاٍغع اوال و هِل كبئ الازباث الى مجا٘ الاكالم  ؾىِىم بضعاؾخه مً زال٘ كبئ الازباث الظي

 .الؼبي زاهُا

ع للخطأ الطبي   .1 املٍس

 ،وجٖىن َظٍ الىاُلت ماصًت مً ًلل 3ان ازباث الخّ ًخؼلب الىاُلت اإلايكئت لهظا ًهى ًحي الخّ و ًجلله

ع لُجبر ما  الؼبِب الظي ًدؿبب بظغع الظي ًٖىن كلى اإلاٍغع ازباث وظىصٍ اطا ما اعاص الخص٘ى كلى حلٍى

َظٍ الِاكضة جىص ''البِىت كلى اإلاضعي '' هدُجت َظا الخؼإ بىاء كلى الِاكضة اللامت التي جِ٘ى مخظغع اصابه 

ان ازباث  مىه الالتزام و كلى اإلاضًً ازباث الخسلص ازباث كلى الضاثً''مً الِاهىن اإلاضوي بِىلها323كليها اإلااصة 

 وجٖىن َظٍ الىاُلت ماصًت مً ًلل الؼبِب الظي 4الخّ ًخؼلب الىاُلت اإلايكئت لهظا ًهى ًحي الخّ و ًجلله

ع لُجبر ما اصابه  ًدؿبب بظغع الظي ًٖىن كلى  مخظغع اإلاٍغع ازباث وظىصٍ اطا ما اعاص الخص٘ى كلى حلٍى

َظٍ الِاكضة جىص كليها اإلااصة ''البِىت كلى اإلاضعي ''هدُجت َظا الخؼإ بىاءا كلى الِاكضة اللامت التي جِ٘ى 

                                                           
كلى ... والِابالثةوالجغاخىن والصُاص٘صط ألاػباء 5000بلى 500ٌلاُب بالخبـ مً ؾخت ؤقهغ وبوغامت مً : "ُاهىن كِىباث الجؼاثغي 1/301اإلااصة 1

 "ؤؾغاع ؤصلى بها بليهم وؤًكىَا في هحر الخاالث التي ًىظب كميهم ًيها الِاهىن 
ت 2  23ص2004مدمض خؿً ُاؾم ؛ ازباث الخؼإ في اإلاجا٘ الؼبي ؛ صاع الجاملت الجضًضة لليكغ ؛ اؾٕىضٍع
ت الازباث في الِاهىن الخاص ؛ ظاملت الِاَغة ؛ مصغ 3 ي ؛ اإلاباصت اللامت في هـٍغ  11ص2001ظما٘ الضًً ٔػ
 42ص(مغظم ؾابّ )خؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 4
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ان كبئ ازباث 1الالتزام و كلى اإلاضًً ازباث الخسلص مىه كلى الضاثً ازباث'' '' مً الِاهىن اإلاضوي بِىلها323

ٔاًت ػَغ  (اإلاظغوع) اإلاٍغع يصاثما كلالخؼإ الؼبي ًِم   2ثالشابخاو ًلتزم َظا الازحر بان ًُِم البِىت و 

 

 

 

 

 

هلل عبئ الازباث الى الاعالم الطبي   .2

ض كلى هصٍ ُغن كلى الؼام اإلاٍغع بةزباث زؼا  بلض ان اؾخِغث مدٕمت الىِع الٌغوؿُت كلى ما ًٍؼ

ًِض ُغعث 1997ماي 25الصاصع في HEDRUELالؼبِب في صىعة مسخلٌت و لًٕ بصضوع الخٕم الكهحر

ًِم كلى كاجِه التزام زاص بةكالم مٍغع و ًِم كلى كاجِه كبئ ازباث جىٌُظٍ  اإلادٕمت في الخٕم بان الؼبِب

ضا مً الخماًت كلى اإلاظغوع و طلٗ  لهظا الالتزام ؛ ًبظلٗ جٖىن مدٕمت الىِع الٌغوؿُت ُض اطاًذ مٍؼ

ذ ظللذ َظا اللبء كلى الؼبِب اطا اعاص  بةكٌاثه مً كبئ ازباث الىاُلت التي ًضعى بها و في هٌـ الُى

 3الاًجابُت اي ُُامه بةكالم اإلاٍغع كلى الىظه اإلاؼلىب ُاهىها الخسلص مً اإلاؿاولُت كبئ الازباث للىاُلت

و ما ًمًٕ مالخـخه بسصىص الِظاء الجؼاثغي مً زال٘ ُغاعاث اإلادٕمت الللُاكلى وظه الخصىص اهه ال 

ت اإلاضهُت باإلادٕمت الللُا اإلااعر في  ًدبجى ًٕغة الخؼإ اإلاِضع و ًخجلى طلٗ في الِغاع الازحر الصاصع كً الوًغ

كاجّ الؼبِب ٓإصل   ان الالتزام الظي ًِم كلى خُض ظاء في الِ٘ى مً اإلاِغع ًِها و ُظاءا2008-01-23.

الخاصت التي ًِم ًيها كلى الؼبِب التزام بخدُِّ كىاًت  كام َى بظ٘ كىاًت مشل ُظُت الخا٘ ما كضا الخاالث

 لجهىص الصاصُت التي جخٌّ و الـغوي خُض ان الِاكضة و الاص٘ى الللمُت زابذ بظ٘ اللىاًت حلجي بظال

زؼا ػبُا ًشحر مؿاولُت  بهضي قٌاء اإلاٍغع و جدؿحن خالخه الصخُت خُض ان الازال٘ بهظا الالتزام ٌكٖل

 4الؼبِب مً ظهت زاهُت

  ة الطبيطاء  خإزباثمبادئ  :  زاهيا 

ٔاؾخصىاء َى التزام الؼبِب بخدُِّ هدُجت ًخخدِّ هدُجت و  ان التزام الؼبِب ٓإصل كام َى بظ٘ كىاًت و 

ظا ما ؾىٌصل ًُه  الالتزام باللىاًت ٌلخبران مً مباصت ازباث الخؼإ الؼبي َو

                                                           
ت كً الازؼاء الؼبُت ؛ مظٓغة ماؾتر جسصص ُاهىن اصاعي ؛ ظاملت مدمضزُظغ ؛ بؿٕغة 1  40ص2014؛ 2013قاعي عخمت ؛ اإلاؿاولُت الاصاٍع
 284ص(مغظم ؾابّ )مدمض عاٌـ ؛ اإلاؿاولُت اإلاضهُت لألػباء في طىء الِاهىن الجؼاثغي 2
ت ؛ عؾالت صٓخىعاة ؛ الخَِى ؛ ظاملت مدمضزُظغ بؿٕغة 3 ت الؼبُت كً هِل الاكظاء البكٍغ  25.ص 2011؛ 2012كخُِت بلجبل ؛ اإلاؿاولُت الاصاٍع
 . 177ص2كضص 2008عاظم ُغاع اإلادٕمت الللُا ؛ مجلت مدٕمت الللُا ؾىت 4
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 بااللتزام بالعىاًت  ة الطبيطاءازباث  خ .1

ٔافي لُِام اإلاؿاولُت كً ازباث الظغع وازباث اللالُت الؿببُت بحن الخؼإ ة الؼبياءان ازباث الازؽ  هحر 

ٔالتزام الؼبِب بلالط اإلاٍغع و كلى اإلاٍغع ازباث ان الؼبِب لم ًلتزم  اإلاغجٕب و الظغع و في الالتزام باللىاًت 

إلاهىت مشل وؿُان الت  باللالط و إلاُبظ٘ اللىاًت اإلاؼلىبت و ًخم طلٗ بةزباث اَما٘ الؼبِب و اهدغاًه كً اصىال

بااللتهاب و َىا ًِم كلى كاجّ اإلاٍغع كبئ الازباث ان  ػبُت او ُؼلت مً طماصاث في بؼً اإلاٍغع و اصابخه

 1الالتهاب الظي اصابه ًُجؿمه بؿبب الالت او الِؼلت مً الظماصاث التي وؿيها الؼبِب

 

 

 بااللتزام بخحليم هديجت  ة الطبي  خطاء ازباث .2

 و بحن الؼبِب و كلى َظا  بِىهَىا ًِم كبئ الازباث كلى الؼبِب و ًٕخٌي اإلاٍغع بةزباث وظىص كِض ػبِب

 الؼبِب للمٍغع صما مً ًصُلت جسخلٍ كً ؤكؼىالازحر اُامت صلُل كلى جىٌُظ لاللتزام او كضم جىٌُظٍ ًةطا

ٔان كلُه التزام مدضص  ًصُلت صمه و اطغ طلٗ به ُامذ مؿاولُخه كلى اؾاؽ ان ًلله ٌكٖل زؼا ػبُا اطا 

 2بخدُِّ و هي هِل صم مً ًصُلت مؼابِت لٌصُلت صم اإلاٍغع

 

م اإلاٍغع  و في الازحر ًِم الازباث بضلُل ٓخابي بإزظ اإلاىاًِت مً اإلاٍغع ُبل مباقغةاللالط مً الؼبِب ان ًُى

اخاالث اظغاء اللملُاث الجغاخُت و كىضما ًبرػ الؼبِب َظا  كلى اللِض او الىمىطط اإلالض مؿبِا باإلاؿدكٌى

 3بلملُت اللالط بكٖل ُاهىوي بضلُل ٓخابي ًٖىن ُض ُام

هيفيت الازباث  : املطلب الثالث 

ظٍ ألازؼاء لِؿذ مً ػبُلتواخضة، ًهىاْ ما  كىض مماعؾت الؼبِب مهىخه ًغجٕب اللضًض مً ألازؼاء، َو

 ؤهه لهاصلت وزُِت باللمل الؼبي
ّ
 ًخللّ باللمل الؼبي اللالجي، ومنها ما جٖىن مؿخِلت كً اللالط، بال

لألص٘ى اإلاؿخِغة في   زؼا الؼبِب ٌؿدىض الِاضخي كلى اإلالُاع اإلاىطىعي و مضي التزام الؼبِب لخِضًمولي

 4مهىت الؼب

املعياز املىطىعي لخلدًس الخطأ الطبيب  : أوال 

حن اما ان ًِاعن  مؿلٗ َظا الؼبِب بمؿلٗ  اطا اجبلىا اإلاؿلٗ الصخصخي او الىاُم ًٖىن بةجباق اخض الؼًغ

اللمل الظاع اإلايؿىب الُه اكخباع مِصغا و بال ًهى  جٌاصي (الؼبِب)الصخص اللاصي ًةطا اجطح اهه بةمٖاهه 
                                                           

؛ 2008واثل جِؿحر مدمض كؿاي ؛ اإلاؿاولُت اإلاضًىت للؼبِب ؛ مظٓغة ماظؿخحر الخاصت ؛ ٔلُت الضعاؾاث الللُا ؛ ظاملتالىجاح الىػجي ؛ ًلؿؼحن 1

 . 104ص
 45ص(مغظم ؾابّ ) خؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 2
ت كً الازؼاء الؼبُت ؛ اإلاغظم الؿابّ ص3  .44قاعي عخمت ؛ اإلاؿاولُت الاصاٍع
 46ص(مغظم ؾابّ )خؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 4



 فصل  ٌو                                                       عمىمياث حٌى الاخطاء الطبيت 

25 
 

م مىه إلاؿلٗ شخص مجغصٌؿمى هحر مسؼئ و َظا ما   الخِضًغ الىاُعي او الصخصخي و اما ان ًِاعن ما ُو

اجه و طلٗ ما ٌلغي  . الخِضًغ اإلاىطىعي اإلاجغصٌ ٌلخبر للغظل اإلاٍغع الُِف الظي ًٌترض ؾالمت اكماله و جصًغ

حن لخِضًغ زؼا الؼبِب خُض عؤي البلع وظىب الازظ بالخِضًغ  و ُض جغصص الٌِه و الِظاء بحن َظًً الؼًغ

ِت في جِضًغ ًاصي الى مٖاًإة مً  الىاُعي و اجباق اإلالُاع الصخصخي و ُض عؤي البلع بدّ اجباق َظٍ الؼٍغ

  كً جِصحٍر و مجاػاجه مً كخاص الُِـت كلى الاُل بهٌىة لظلٗ ًظَب الٌِهبلضم مداؾبخهاكخماص الخِصحر 

 اؾلْى ًُِاعن بحن جِضًغ الِاضخي للخؼإ الؼبي ًدخم كلُه الازظ بملُاع اإلاىطىعي الؼبِبالخِضًغ زؼا 

 اإلانهي و مً مِخطخى الؿلْى اإلاإلىي هٌـ مؿخىاٍالؼبي اإلاؿاو٘ و الؿلْى اإلاإلىي مً الؼبِب الىؾؽ مً 

 1 اصاثه للمله بإص٘ى الللمُت اإلاؿخِغة في اإلاهىت الؼبُتالخظع فيان ًخُِض الؼبِب بالُِـت و 

 

 

الاطخعاهت باهل الخبرة  : زاهيا 

 

 2ًِصض بالخبرة اؾخلاهت الِاضخي او الخصىم بإشخاص مسخصمحن ًُمؿاثل ًٌترض كضم اإلاام الِاضخي بها

اجم الجزاق و طلٗ بالُِام بإبدار ًىُت جضلُل اللِباثللخولب كلى الصلىباث الللمُت و   الٌىُت التي جخللّ بُى

 4 واؾخوال٘ الىخاثج منها في قٖل عؤي هحر ملؼم3و كلمُت

غ الى الجهت الِظاثُت التي كُيخه 43ػبِا للماصة  مً ُاهىن الاظغاءاث اإلاضهُت ًُِىم الخبحر باهجاػ زبرجه وجٍِغ

ٔاهذ َظٍ الخالت الازحرة ًٖىن َظا و خضصث مهامه و ُض اهدبظجهاو  ا ٓما ُض ًٖىن ٓخابُا و اطا  غ قٌٍى  الخٍِغ

 5هي الآثرقُىكا في اإلاُضان الللمي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 47، ص46ص (مغظم ؾابّ )خؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي 1
ضة الغؾمُت ، 25_02_2008مً َ ب م ب الصاصع في 128اهـغ ٓظلٗ م 61ص 4كضص 1992مم َ 20.11.1985ُغاع اإلادٕمت الللُا 2 ظمهىعٍت الجٍغ

ت صمىُغاػُت قلبُت  .2008، 21ظؼاثٍغ
ت مصغ 3 ا ؛ الخللُّ كلى هصىص ُاهىن الازباث ؛ ميكاة اإلالاعي ؛ الاؾٕىضٍع   مً َ ط م ب125 واهـغ م 402؛ ص 1998اخمض ابى الًى
ت2/144عاظم اإلااصة 4  مً ُاهىن ب اإلاضهُت و الاصاٍع
ٍغ كلى الخصىص** مً َ ب م ب كلى ما ًلي 138جىص اإلااصة 5 كغض جدلُلي كما 2- و مؿدىضاتهم ةمالخـاث الخصىماُىا٘ و 1: -ٌسجل الخبحر في جٍِغ

 هخاثج الخبرة3-ُام به و كىاًت في خضوص اإلاهىت اإلاؿىضة 
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:  خالصت 

 الا اهه ملظمها هصذ ةالؼبياء ألزؽ٘مً زال٘ صعاؾدىا لهظا الٌصل جىصلىا الى اهه مهما حلضصث حلاٍعٍ 

ىاْ كضة ملاًغ جظبؽ  ه كلى الِىاكض وألاص٘ى َو  ة الؼبيألازؼاءكلى انها مسالٌت او زغوط الؼبِب في ؾلٓى

. ملُاع الصخصخي ، ملُاع اإلاىطىعي و اإلاسخلؽ : وهي 

  ، ُض ًغجٕب زؼإ منهي و َى ما ٌؿمي بالخؼإ الؼبي الظي ٌلغيبمهامهًالؼبِب ازىاء ُُامه 

 بإهه كضم ُُام الؼبِب بااللتزاماث الخاصت و التي ًغطتها مهىت الؼب، ًٌي َظا الخلٍغٍ ًدبحن لىا

 ؤن الؼب لضًه كالُت مخِىت بالُِم ألازالُُت و ألاص٘ى الللمُت، ٓما ُض ًٖىن َظا الخؼإ هاجج كً

 كضم الخُؼت و الخظع اإلاٌغوض كلى الؼبِب ؤزىاء وكاػه اإلانهي، و ما اؾخِغ كلُه

غث قغوغ مؿاولُتهم  الٌِه و الِظاء َى مؿإلت ألاػباء كً ؤزؼائهم بط جًى

 ًبالغهم مً َظا اإلابضؤ ًان اإلاٍغع اإلاظغوع، و َى بصضص مِاطاة ألاػباء بهضي الخص٘ى كلى

ع كً ألاطغاع الالخِت به، ًجض هٌؿه هحر ُاصع كلى مىاظهخُم هـغا للضة كىامل مً بُيُا  حلٍى

 كامل ؤلاخؿاؽ بالظلٍ لضي اإلاٍغع في مىاظهت الؼبِب، ٓما بن صلىبت بزباث الخؼإ الؼبي

 مً قإنها ؤن حلُّ اإلاٍغع في مباقغة ؤي بظغاء ُظاجي بؿبب ظهله لخباًا الًٌ الؼبي َظا مً

ت ختى الظغع الظي لخّ بُم  .ظُت، و مً ظُت ؤزغي َىاْ مغضخى ال ًمًٕ لهم ملًغ

 بالخالي ؤَم مكٖلت ُض جصاصي اإلاٍغع ؤزىاء مىاظهت ألاػباء ؤمام اللضالت هي مكٖلت ؤلازباث، مما

ظاث اإلاؿخدِت لهم  .ًاصي بلى صلىبت خص٘ى الطخاًا كلى الخلٍى

ت كالُتها بدىصة الخضماث  ٌُُت ازباتها ؾىي هدا٘و ملًغ ا ٓو ىا كلى ألازؼاء الؼبُت وملاًَغ ًبلض حلًغ

ظا ما ؾيخؼَغ  الُه في الٌصل اإلاىالي    الصخُت في اإلااؾؿاث الصخُت َو
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: جمهيد 

ٔاهذ ؤو زضمُت اَخماما  لِض ؤصبدذ الجىصة خالُا مً ؤٓثر الِظاًا التي جىليها ٔل اإلااؾؿاث صىاكُت 

مًٕ الِ٘ى ؤًظا ؤهه في ٓشحر مً بلضان اللالم والؾُما اإلاخِضمت منها ؤصبذ الاَخمام بجىصة الخضماث  ٓبحرا، ٍو

ً بجىصة ٔان في بضاًت الِغن اإلااضخي اَخمام ؤهلب اإلإٌٍغ  ًٖافئ ؤو ًٌَى الاَخمام بجىصة الؿلم، بلض ؤن 

ت للخص٘ى كلى كمالء والاخخٌاؾ ا ٓإولٍى  الؿلم، ومً ؤَم ؤؾباب اػصًاص الاَخمام بجىصة الخضماث اكخباَع

ظلٗ ؤصبدذ حلض الُىم مً ؤَم اإلاؼاًا الخىاًؿُت، وحلخبر ظىصة الخضماث الصخُت مً الِؼاكاث  بهم، ٓو

ض ؾاَم  ا مً الِؼاكاث الخضمُت هـغا العجباػها بصخت وخُاة ؤلاوؿان، ُو التي خـُذ باَخمام ؤٓبر مً هحَر

 اإلاهخمىن ؤًظا في َظا اإلاجا٘ بخدضًض كضة ؤبلاص لجىصة الخضمت الصخُت خُض ؤصبدذ َظٍ ألابلاص حلض

 بمشابت ماقغاث لُِاؽ مؿخىي ظىصة الخضمت الصخُت، وفي َظا الٌصل ؾىدا٘و الخلغي كلى مسخلٍ

ت لجىصة الخضماث الصخُت وطلٗ مً زال٘ جِؿُم الٌصل بلى مبدشحن   :الجىاهب الىـٍغ

-  ٘  ماَُت ظىصة الخضماث الصخُت : اإلابدض ألاو

ُُاؽ ظىصة الخضماث الصخُت  : اإلابدض الشاوي -
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ماهيت حىدة الخدماث الصحيت  : املبحث  ٌو 

 حلض ظىصة الخضمت مً اإلاىطىكاث التي الُذ اَخمام ٓبحر في اإلااؾؿاث الخضمُت بصٌت كامت، واإلااؾؿاث

اصة اإلاؿخمغة في الؼلب كلى  الصخُت بصٌت زاصت وطلٗ هدُجت الخؼىعاث التي ٌكهضَا اإلاجا٘ الصحي والٍؼ

ٔا ًسضم ؤَضاي ومصالح  الخضماث الصخُت، ًِض ؤصبذ جِضًم زضماث صخُت طاث ظىصة كالُت مؼلبا مكتر

 ظمُم ألاػغاي اإلاخلاملت مم اإلااؾؿاث الصخُت

حعٍسف حىدة الخدماث الصحيت  : املطلب  ٌو 

 :َىاْ كضة حلاٍعٍ مِضمت مً ػغي الباخشحن مخللِت بجىصة الخضمت، منها

ّ": حلغي ظىصة الخضمت كلى ؤنها  جِضًم ألاصاء الالػم لللمُل، والظي ًِىم بةقباق وجلبُت عهباجه ًو

ذ اإلاىاؾب ووًّ الؼَغ وألاؾالُب اإلاىاؾبت  1."ؾلغ جىاًسخي، وفي الُى

ٌها بإنها م الخدصل كليها مً ُبل ": ٓما ًمًٕ حلٍغ الٌاَع بحن الخضمت اإلاخدصل كليها وبحن الخضمت اإلاخُى

جدُِّ مؿخىي كالي وظُض في الخضمت الؼبُت والصخُتاإلاِضمت ": ًهي حلجي اًظا  بإنها.2اإلاؿخٌُض مً الخضمت

للمٍغع مىظ اإلاغة ألاولى، ٓما حكٖل الجىصة ؤخض ألاؾبُِاث الخىاًؿُت، بطاًت بلى الخٖلٌت واإلاغوهت ووُذ 

 3"الدؿلُم وؤلابضاق في جدُِّ اإلااؾؿت الاؾخجابت لؼلباث الؿَى والى الخىاًـ مً زاللها

ذ ؤًظا كلى ؤنها ض كًغ اث كالُت  مجمىكت ؤلاظغاءاث اإلاىطىكت للخإٓض الِضعة كلى طمان": ُو جدُِّ مؿخٍى

الصخُت، ٓما ؤنها جمشل قٖل مً ؤقٖا٘  مً ظىصة الخضمت الصخُت اإلاِضمت بلى اإلاغجاصًً بلى اإلااؾؿاث

الؼَغ التي حؿخسضمها اإلااؾؿت الصخُت لخمحز هٌؿهاكً اإلااؾؿاث الصخُت ألازغي واإلاكابهت لها في اليكاغ 

اث ً صىعة كً اإلااؾؿت جخدضص مً زاللها شخصُت اإلااؾؿت كلى ظمُم اإلاؿخٍى ّ جٍٖى  .4كً ػٍغ

 

 

 

                                                           
1Jocou Pierre et Lucas Frédérice : Au cœur du changement : une autre démarche de management, laqualité totale, édition DUNOD, 

3éme édition, Paris, 1995, P 22. 
2Stéphane Maisonnas et Jan Claude Dufour : Marketing et  services, chenliéreeducation, Canada, 2006,P 111. 

ضي ؤخالم ،3 ،عؾالت مِضمت ٓجؼء مً مخؼلباث هُل قهاصة ماظِؿتر "صوع اؾخسضام هماطط صٌىي الاهخـاع في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت " صٍع

 24 ص 2013/2014في كلىم الدؿُحر ، جسصص ألاؾالُب الٕمُت في الدؿُحر ، ظاملت مدمض زُظغ بؿٕغة ،
ل وآزغون4  " (دزاطت في مجمىعت مخخازة مً املظدشفياث في محاففت هيىىي )إمياهيت إكامت أبعاد حىدة الخدماث الصحيت " :ؤٓغم ؤخمض الؼٍى

ت وؤلاُخصاصًت، اللغاَ، اإلاجلض  ذ للللىم ؤلاصاٍع  . 10،ص2010،ؾىت 19،لللضص  2مجلت جٍٕغ
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 1 : وفي ألازحر ًمًٕ حلٍغٍ ظىصة الخضمت مً وظهت هـغ ألاػغاي الخالُت

ع لخمض :املٍس  هي صعظت الغكاًت التي ًِبلها َى هٌؿه، وبما ؤهه مخلِي الخضمت ًىـغجه جٖىن ؤٓثرواُلُت َو

، اإلالاملت   ٔاجصاله مم ألاػباء، ًترة خصىله كلى اإلاىاكُض، مضة اهخـاٍع في جُُِمه للجىصة كلى كضة ملاًحر 

ِت ؤلاؾخِبا٘ واللضًض مً اإلالاًحر ألازغي   .ػٍغ

    هي الخمحز والخٌَى الخِجي والالتزام بملاًحر الجىصة الؼبُت كىض جِضًم الغكاًتالصخُت بهضي  :منهي الصحت 

غ واؾخسضاالٌٕاءاث الىؿٌُُت، الِضعة كلى : جدُِّ الىخاثج اإلاغظىة وجـهغ في  جِىُاث الدصخُص مجؼٍى

مم Evidence BasedMedicine )، (واللالط، مالثمت بظغاءاث الغكاًت، بملجى جؼبُّ الؼب اإلابجي كلى البراَحن

دٕم طلٗ زالر هِاغ عثِؿُت ؤزالُُاث اإلاماعؾت : ألازظ بلحن ؤلاكخباع اخخُاظاث و عهباث اإلاغضخى، ٍو

 .الصخُت، الخبراث وهىكُتها والخضمت الصخُت اإلاِضمت

        هي مضي ٌٓاًت كغض الغكاًت،بخترام :املؤطظاث الدافعت والظلطاث العامت ومؤطظاث الخأمين 

مخؼلباث ألامً، ظىصة الغكاًت مم البدض كً ؤلاؾخسضام ألامشل للمىاعص، بملجى مداولت جٍُُٕ اإلاىاعص 

دت والظمىُت للمغضخى، وجِضًم ؤخؿً زضمت ألٓبر كضص مً اإلاؿخٌُضًً غة لالخخُاظاث الصٍغ  .اإلاخًى

       الخص٘ى كلى ؤخؿً اللاملحن وؤًظل الدؿهُالث لخِضًم زضمت ظُضة للمغضخى وبالخٖلٌت :املالىين 

ض مً اإلاىاعص  غة والِضعة كلى ظظب مٍؼ ألاُل، ًهي حلجى بالضعظت ألاؾاؾُت بٌُُٕت اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخًى

ذ  ظا ٌكمل طمىُاؤَمُت جِضًم الخضمت اإلاىاؾبت في الُى لخوؼُت الاخخُاظاث الالػمت لخِضًم زضمت مخمحزة َو

 .الالػم وبالخٖالٍُ اإلاِبىلت

      اًت، بطاًت بلى اللالُت الجُضة مم اإلاغضخى :املمسطين  الدؿلؿل الجُض لللمل الخِجي وؤكما٘ الُى

 .واإلاؼابِت مم ؤلاظغاءاث

        كباعة كً جدؿحن صخت ؤًغاص اإلاجخمم ومضي عطا اإلاىاػً في طىء اإلاىاعص :وحهت الىفس الظياطيت 

ذ ًةن اإلاىـىع الُِاصي ؤو الؿُاسخي ًبدض كً ٌٓاءةالىـام الصحي مً هاخُت جىاػن  اإلاخاخت، وفي هٌـ الُى

ٌه مم ما ًِضمه مً زضمت، ومضي ُضعجه كلى عؾم اؾتراجُجُاث مؿخِبلُت جظمً الاؾخِغاع والخؼىع  مصاٍع

الؼبُعي للىـام الصحي طمً مىـىمتاللمل ؤلاصاعي للضولت بكٖل كام بجىاهبه ؤلاُخصاصًت، الخِىُت، 

ؤلاظخماكُت، البُئُت والؿُاؾُت 

 

 

 

 

                                                           
ضي ؤخالم ، صوع اؾخسضام هماطط صٌىي الاهخـاع في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت ؾىت 1  25مغظم ؾابّ  ص (2013/2014 )صٍع
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أهميت واهداف حىدة الخدماث الصحيت  : املطلب الثاوي 

أهميت حىدة الخدماث الصحيت  : أوال

ذ الخاطغ، ومً َىا ًمًٕ الِ٘ى ؤن ؤَمُتالجىصة جـهغ  ؤصبدذ الجىصة ؤخضي ؤَم مباصت ؤلاصاعة في الُى

 1: خؿب هىق اإلااؾؿت وػبُلت وكاػها، وكلى اللمىم ًمًٕ الِ٘ى ؤن ؤَمُت الجىصة جـهغ في ؤعبلت اوظه وهي

ُت :  الخياليف والحصت الظىكيت   .1 اصة الخصت الؿُى  ًالجىصة اإلاظمىهت ًمًٕ ؤن جِىص بلى ٍػ

الَما ًازغان كلى الغبدُت، وبالخالي اإلاؼابِت للمىاصٌاث ٌلجي الخض ألاصوى مً اللُىب  حر الخٖالٍُ ٓو وجًى

 .وجِلُص الخٖالٍُ الخضمُت

م ؾملتها مً هاخُت الجىصة:   طمعت املؤطظت .2 ًالجىصة جخطح مً (ظُضة ؤم ؾِئت)بط ًمًٕ للماؾؿت ؤن جخُى

ظلٗ كالُاتها  زال٘ اإلاالخـاث التي ًِضمها الؼباثً خ٘ى اإلاىخجاث ؤو الخضماث اإلاِضمت مً ػغي اإلااؾؿت، ٓو

 مم اإلاخلاملحن ملها

جدمل اإلادآم اإلااؾؿاث التي جِىم بخصمُم واهخاط وجىػَم مىخجاث هحر    : املظؤوليت اللاهىهيت للمىخج .3

ظُضة، ؤو جِضًم زضماث صون اإلاؿخىي، مؿاولُت ُاهىهُت بؿبب ألاطغاع الىاظمت كً َظٍ اإلاىخجاث 

 اإلاؿخلملت ؤو ؾىء الخضمت اإلاِضمت

 في ؿل الخؼىع الخٕىىلىجي الظي ٌكهضٍ اللالم ًةن الجىصة اصبدذ قإها :   الىخائج الدوليت .4

ٔاًت اإلااؾؿاث لبلىهها، ًاإلاىخجاث الغصًئت ؤو الخضماث الؿِئت جاصي باإلااؾؿت  كاإلاُا حؿعى لها 

مًٕ ؤن جٖىن لها جإزحراث كلى الاُخصاص الضولي  واإلاجخمم الى جضَىع ٍو

اهداف الجىدة في املؤطظت الصحيت  : زاهيا 

:   جخمشل ألاَضاي الغثِؿُت لجىصة الخضماث الصخُت في 

  ًً(اإلاغضخى  )طمان الصخُت البضهُت والىٌؿُت إلاؿخٌُض  

  وػٍاصة والٍئ للماؾؿت (إلاٍغع)جِضًم زضمت صخُت طاث ظىصة مخمحزة مً قإنها جدُِّ عطا اإلاؿخٌُض

 الصخُت والظي ؾُصبذ ًُما بلض وؾُلت بكالمُت ًاكلت لخلٗ اإلااؾؿت 

  ًًت اعاء واهؼباكاث اإلاؿخٌُض و ُُاؽ مؿخىي عطاَم كً الخضماث  الصخُت وؾُلت  (اإلاغضخى)حلض ملًغ

ت والخسؼُؽ للغكاًت الصخُت ووطم الؿُاؾاث اإلاخللِت بها   مهمت في مجا٘ البدىر ؤلاصاٍع

  ًًغ وجدؿحن ُىىاث الاجصا٘ بحن اإلاؿخٌُض  مً الخضمت الصخُت ومِضميها   (اإلاغضخى )جؼٍى

 اكلُت  جمٕحن اإلااؾؿاث الصخُت مً جإصًت مهامها بٌٕاءة ًو

 

 

                                                           
1

، مذكرة لنيل شهادة ماستر االكاديمي، تخصص مراجعة وتدقيق "دور إدارة المخاطر في الرفع من جودة مخرجات المؤسسة الصحية "امينة تير ،

 32- 31 ص ص 2018/ 2017،جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي ،
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  اث بهخاظُت اًظل ، اط ٌلض الىص٘ى الى اإلاؿخىي اإلاؼلىب مً الغكاًت  الصخُت اإلاِضمت الى جدُِّ مؿخٍى

 الهضي ألاؾاؽ مً جؼبُّ الجىصة (اإلاغضخى)اإلاؿخٌُضًً 

  ا في ؤي ماؾؿت صخُت  (اإلاٍغع)ٓؿب عطا اإلاؿخٌُض حَر اط ان َىاْ ُُم ؤؾاؾُت الصاعة الجىصة البض مً جًى

ظا ما ًاصي في النهاًت الى  حلمل كلى جدؿحن الجىصة وحؿعى لخؼبُّ هـم الجىصة وبالخالي جؼىع ؤصاء اللمل َو

 (اإلاغضخى )ٓؿب عطا اإلاؿخٌُضًً 

  ؼ الشِت لضي اللاملحن لضيها اث اللاملحن ، بط ان اإلااؾؿت الصخُت هي التي ًمًٕ لها حلٍؼ جدؿحن ملىٍى

وظللهم ٌكلغون بانهم ؤكظاء ًخمخلىن بالٌاكلُت وطلٗ بةقغآهم في صىم الِغاع مما ًاصي الى جدؿحن 

اتهم وبخالي الخص٘ى كلى ؤًظل الىخاثج   ملىٍى

  اصة مً هىق ازغ في الاَخمام اصة ٍػ غاًّ َظٍ الٍؼ اصة الؼلب كلى مسخلٍ ؤهىاق الخضماث الصخُت الخضًشت ٍو ٍػ

لاث اإلاؿخٌُض    (اإلاغض  )بخلبُت خاظاث وجُى

  اصة ًغص الخىاًـ بحن اإلااؾؿاث الصخُت اإلادكابهت  ٍػ

  ت إلاسخلٍ الخاالث ٍغ مالثمت اللالط والغكاًت اإلاِضمحن إلاسخلٍ الخاالث اإلاغطُت و جدُِّ اًظل الىخاثج الؿٍغ

 اإلاغطُت 

  اًت منها ت اإلاخمحزة للخض مً مظاكٌاث والاخضار التي ًمًٕ جداقيها او الُى ٍغ  1اكخماص ؤلاظغاءاث الؿٍغ

 ْ متهم الٌغصًت عاجبجي اللاملحن لألقٖا٘ الؿلْى ؤلاًجابي كىض حلاملهم مم اإلاغضخى كلى الىدى الظي ًدٌف لهم

 او اللمل كلى اقغآهم في زؼؽ الغكاًت اإلاغؾىمت لهم مً ُبل اػبائهم اإلالالجحن 

  جامحن بِئت حؿاكض كلى ؾالمت اإلاٍغع وبلض الاػمئىان في هٌؿه الى ؾالمت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة خُا٘ وطله

 الصحي بدُض جدِّ له الغطا و الِىاكت خ٘ى ؤلاظغاءاث اإلاِضمت له 

 2طمان الاؾخسضام اإلاىاؾب للمىاعص اإلاؿتهضًت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت " :كخُّ كاجكت1 ، مظٓغةماظؿخحر، ٔلُت الللىم ؤلاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر والللىم "حىدة الخدماث الصحيت في املؤطظاث العمىميت الجصائٍس

ت، ظاملت ؤبى بٕغ بالِاًض جلمؿان، الجؼاثغ،   . 97 ص 2011/2012الخجاٍع
ا في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت ،2 غة ، ازالُُاث اإلاهىت وصَو  60مغظم ؾابّ ص 2017/ 2016 كبض الباقي الَؼ
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ابعاد حىدة  الخدماث الصحيت و عىامل املؤزسة فيها  : املطلب الثالث 

ظلٗ َىاْ  َىاْ بجٌاَ بحن الٕشحر مً الباخشحن في مجا٘ ظىصة الخضمت الصخُت كل كضص مً ألابلاص، ٓو

ظا ما ؾيخلغي كلُه مً زال٘ َظا اإلاؼلب  اللضًض مً اللىامل اإلاازغة في َاجه الجىصة، َو

ابعاد حىدة الخدمت  الصحيت  : أوال  

اجه ألابلاص ض بكخمضها في بدشىا كلى ألابلاص اإلاخٌّ كليها، َو  َىاْ كضة ؤبلاص لجىصة الخضمت الصخُت، ُو

 : هي

 :الاطخجابت  . أ

لت مً ُبل الٖاصع  حكحر بلى ؤن ظمُم اإلاغضخى بوع الىـغ كً ؤصلهم وخالتهم وزلٌُاتهم ًخلِىن الغكاًت الؿَغ

مم خؿً اإلالاملت والخلاون، ووُذ اهخـاع مالثم ؤوهحر مؼعج،  (اإلاؿدكٌى)اللامل في اإلااؾؿت الصخُت 

 :وحكمل ؤلاؾخجابت في مجا٘ ظىصة الخضمت الصخُت اللىاصغ الخالُت

 الؿغكت في جِضًم الخضمت الصخُت اإلاؼلىبت 

 ٘ٔاهذ صعظت ؤلاوكوا  الاؾخجابت الٌىعٍت الخخُاظاث اإلاٍغع مهما 

 الاؾخلضاص الضاثم لللاملحن للخلاون مم اإلاٍغع 

 الغص الٌىعي كلى الاؾخٌؿاعاث والكٖاوي وازباع اإلاٍغع بالظبؽ كً مُلاص جِضًم الخضمت 

 .وؤلاهتهاء منها

ً كلى  ؤي ؤن الاؾخجابت في مجا٘ ظىصة الخضماث الصخُت حكحر بلى ؤن اللاملحن في اإلااؾؿت الصخُت ُاصٍع

لت  اث للخاالث اإلاغطُت وؤلاصاباث التي جغص بليها، ًظال كً اإلاباصعةالؿَغ لت وفي ظمُم ألاُو الاؾخجابت الؿَغ

لت كلى ظمُم  (اإلاغضخى)لخِضًم اإلاؿاكضة للمؿخٌُضًً  مً زضماث اإلااؾؿت الصخُت وؤلاظابت الؿَغ

ظلٗ ؾغكت بهجاػ وجِضًم الخضماث الصخُت لهم كىض   اؾخٌؿاعاتهم والكٖاوي اإلاِضمت مً ُبلهم ٓو

ائها 1اخخُاظهم لها ذ اإلادضص و بالضُت اإلاؼلىبت ومضي ًو او هي الِضعة كلى جِییم الخضمت في الُى

 2ٓإَمیتوؿبیت في الجىصة ُیاؾا باألبلاص ألازغي 32 %بااللتزاماث،ویمشل َظا البلض 

الاعخمادًت   . ب

في اإلااؾؿت الصخُت ومضي بكخماصٍ كليها في  (اإلاٍغع)وحلبر ؤلاكخماصًت كً صعظت زِت اإلاؿخٌُض مً الخضمت 

اء   لٕـ َظا اللىصغ مضي ُضعة اإلااؾؿت كلى الًى لها َو الخص٘ى كلى الخضماث الؼبُت التي ًخُى
                                                           

ل وآزغون1  27،ص26ص (مسحع طابم )  2010إمياهيت إكامت أبعاد حىدة الخدماث الصحيت :ؤٓغم ؤخمض الؼٍى
ض ،ولالمً مدمض ، صوع بصاعة الجىصة الكاملت في جدؿحن الخضمت الصخُت ، مظٓغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في كلىم الدؿُحر جسصص ، حؿُحر 2 ًخاخحن ًٍغ

 22 ص 2015/2016اإلااؾؿاث ، ظاملت الجُاللي بىولامت بسمِـ ملُاهت ، 
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الخضماث الؼبُت في اإلاىاكُض اإلادضصة وبضعظت كالُت مً الضُت والٌٕاءة ومضي ؾهىلت وؾغكت   بخِضًم

م َظا مً مضي ؾهىلت وؾغكت بظغاءاث الخص٘ى كلى جلٗ الخضماث ًغ  بظغاءاجالخص٘ى كلى جلٗ الخضماث ٍو

مًٕ جلخُص ما ؾبّ في اللىاصغ الخالُت م َظا مً مؿخىي مصضاُُت الخضمت الصخُت، ٍو ًغ  : ٍو

 اء في جِضًم الخضمت في اإلاىاكُض اإلادضصة  .الًى

 الخغص كلى خل مكٕالث اإلاؿخٌُض مً الخضمت. 

 ؤصاء الخضمت بضُت وبضون ؤزؼاء في الدصخُص. 

 ٌاءتهم وقهغتهم  1الشِت في ألاػباء والٌىُحن ٓو

الظمان   . ث

ا الؼبُت اإلاسخلٌت ٓما ىاصَع ى قلىع اإلاٍغع بالغاخت والاػمئىان كىض الخلامل مم اإلااؾؿت الصخُت ٔو  َو

 حكمل صكم وجإًُض ؤلاصاعة الللُا ؤزىاء ُُامهم بخِضًم الخضماث اللالظُت للمغضخى وابضاء ؤلاؾخلضاص لخِضًغ

  ،ؤي ؤن الظمان ًِصض به جإُٓض بصاعة اإلااؾؿت الصخُت كلى2اإلاىاٍُ وجِضًغ الجهض اإلابظ٘و في اللمل

حر اإلاؿخلؼماث  م، ًظال كلى جًى ٔاألػباء، ممغطحن وهحَر لحن  الجىصة الصخُت وجضكُم طلٗ باللاملحن اإلاَا

 3اإلااصًت الخضًشت في اإلاجا٘ الصحي مما ًاصي بلى جِضًم زضماث صخُت بجىصة كالُت

امللمىطيت   . ر

ض مً بُبا٘ اإلاؿخٌُضًً بحن اإلاغضخى واإلاغاظلحن للمؿدكٌى،  ٌكحر َظا البلض بلى الدؿهُالث اإلااصًت والتي جٍؼ

ُه مشل البرامج  وكىصتهم لىٌـ مِضم الخضمت الصخُت، وحكمل الكٖل الخاعجي للمبجى ووؾاثل الغاخت والتًر

اجي للمغاًّ  ظلٗ اإلاـهغ الٌحًز الؼبُت الخشٌُُِت بةؾخسضام ؤظهؼة اللغض والىؾاثل الخللُمُت والٕخب، ٓو

ا،  ت وألاقلت الخمٍغظُت وهحَر الصخُت وهـاًتها وخضازت اإلالضاث وألاظهؼة وألاصواث الصخُت الؼبُت اإلاسخبًر

ىضامهم الالثّ ومـهغ ألازار والضًٖىع وظاطبُت اإلااؾؿت والخصمُم والخىـُم الضازلي لها  4وهـاًت اللاملحن َو

الخعاطف   . ج

ى الخغص ؤو ؤلاهدباٍ واللىاًت الخاصت التي جِضمها اإلااؾؿت الصخُت بلى اإلاؿخٌُضًً مً زضماتها، وبملجى  َو

ّ الصحي والٌجي وؤلاصاعي   آزغ الظمان ًمشل اللالُت والخٌاكل بحن مغاظعي اإلااؾؿت الصخُت وؤكظاء الٌٍغ

ت، الخٌهم، ؤلاصواء ِصض به ؤًظا وظىص الشِت، ؤلاخترام، اللباُت، اللؼٍ، الؿٍغ  واإلاداؾبي، ٍو

حن بلى (اإلاغضخى)والخىاصل بحن مِضمي الخضمت الصخُت واإلاؿخٌُضًً منها   بط حؿهم اللالُت الجُضة بحن الؼًغ

 

                                                           
ضًإخالم ، صوع اؾخسضام هماطط صٌىي الاهخـاع في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت، 1   27،ص(مغظم ؾابّ )، (2013/2014 )صٍع
ّ الخضماث الؿُاخُت اللالظُت 2  66ص2008مضزل مٌاَُمي، صاع الصٌاء لليكغ والخىػَم ، كمان، ألاعصن،:بًاص كبض الٌخاح اليؿىع،اؾاؽ حؿٍى
ل و ازغون ،3   16،ص (مغظم ؾابّ ) ، 2010 ابلاص الجىصة الخضماث الصخُت  إمياهيت إكامتآغم اخمض ػٍى
 17 هٌـ اإلاغظم  ؤكالٍ ، ص 4
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 بهجاح الخضمت الصخُت واؾخجابت اإلاغضخى في مِضمت بَخماماث ؤلاصاعة  واللاملحن في اإلااؾؿت الصخُت

 1وؤلاصواء للمٍغع وجلبُت بخخُاظاجه بغوح مً الىص واللؼٍ

. ًلخص الجض٘و اإلاىالي ابلاص ظىصة الخضمت الصخُت خؿب وظهاث هـغ مسخلٌت للباخشحن

II. 1  دزاطاث طابلت حٌى أبعاد حىدة الخدماث الصحيت : م حدٌو زق

 ابعاد الجىدة الظىت/ الباحث 

Cho et al .(2004  ، الغاخت ، اَخمام الؼبِب ، اَخمام اإلاىؿٌحن

اإلالمىؾُت  

Alden ,et al (2004  ، الىص٘ى الى الخضمت ، اإلالمىؾُت ،زبرة اإلاىؿٌحن

الاَخمام الصخصخي  

(2005 )McCarthy .et al  الدصخُص الىاضح ، ًاكلُت اللالط ، اإلاللىماث

الاجصا٘، ألامان ، ؾهىلت الىص٘ى ، الاؾدشماعاث 

الالخِت  

(2004)Kilbourne . et al   ٍاإلالمىؾُت ، الاكخماصًت ، الاؾخجابت ، الخلاػ

(1995)Gabbot and 

Hogg 

اللؼٍ ، مصضاُُت الؼبِب ، مجمىق الخضماث ، 

ُت ، الاؾخجابت   الىص٘ى اإلااصي ، اللىامل الـًغ

(1989 )Brown and 

Swartz 

الاختراًُت اإلاهاعة اإلامحزة  

(2000 )Lee et la  ، ألامان ، الخلاػٍ ، الاؾخجابت ، اإلالمىؾُت

اإلاهاعة  /الخضماث الؼبُت ألاؾاؾُت ، الاختراًُت 

(1998) Jun. Et la  ، اإلالمىؾُت ، اإلاجاملت ، الاكخماصًت ، الٌٕاءة ، الخٌهم

ؾهىلت الىص٘ى ، الاؾخجابت ، الغكاًت ، الىخاثج 

ت ، الخلاون    ٍغ الؿٍغ

Chowdhury 

(2008) .Quader(2009). 

Wisniewski and 

Wisniewski (2005 ). 

Lytle and Mokwa 

(1992)Headley and 

Miller(1993). Carmen 

الاكخماصًت ، الاؾخجابت ، ألامان ، الخلاػٍ ، 

اإلالمىؾُت  

Reliability ,Professionalism/skill , Empathy 

,Assurance, coremedical services , 

Responsiveness, Tangibles  

                                                           
 18 مرجع سابق، ص،  2010سنة ابعاد الجودة الخدمات الصحية ،إمياهيت إكامتأكرم أحمد الطويل وآخرون،1
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(1990) ,Licata et al 

(1995) 

 

Taylor (1994) 

.Babakus and Mangold 

(1992) 

 (بلض ظُض )ؤلاصعاْ ؤلبلضي  للخضمت 

Dean (1999)  ، الاكخماصًت ، الاؾخجابت ، الخلاػٍ ، اإلالمىؾُت

ألامان  

Walbridge and Delene 

(1993) 

اإلاهاعة ، الخلاػٍ ، ألامان ، /الاكخماصًت ، الاختراًُت

الخضماث الؼبُت ألاؾاؾُت ، الاؾخجابت ، اإلالمىؾُت   

U.S . Department of 

health and Human 

Services (2009) 

ؾهىلت الىص٘ى ، ًترة الاهخـاع ، الاجصا٘ ، اإلاللىماث 

، اإلاجملت ،الاخترام  

م "جُِم ظىصة الخضماث الصخُت في اإلاسابغ الؼبُت الخاصت " ًؼُمت كبُض هللا ،: مصضع  ت ، ُع    54 ص 2017 كضص ؤٓخىبغ 5، مجلت مجامُم اإلالًغ

م  .  ًهى ًـهغ الابلاص الخمـ لجىصة الخضمت الصخُت مخبىكت بامشلت جىطُدُت2اما الجض٘و ُع

II. 2 ابعاد حىدة الخدمت الصحيت : م حدٌو زق

ألامشلت  ملاًحر الخُُِم  البلض  

صُت السجالث اإلالخمضة في اإلااؾؿت الصخُت  _الاعخمادًت  

صخت الِىاثم اإلاالُت  _ 

اإلاىاكُض الضُُِت في ؤلاظغاءاث الؼبُت  _ 

زِت كالُت لضي اإلاٍغع بان خؿاباجه اإلاالُت -

صخُدت كىض مواصعة اإلااؾؿت الصخُت  

له زِت بان خُاجه بحن اًاصي امُىت  -

جِضًم زضماث كالظُت  _الاطخجابت  

الاؾخجابت لىضاءاث الؼىاعت الخاعظت  _

وص٘ى ؾُاعاث ؤلاؾلاي زال٘ صُاثّ  -

ت الِاكاث  _ ظاٍَؼ

ؾملت ومٖاهت اإلااؾؿت الصخُت  _ مان  

ت واإلاهاعة اإلاخمحزة لألػباء واإلامغطحن _  اإلالًغ

الصٌاث الصخصُت لللاملحن  _ 

اإلالاملت الؼُبت للمغضخى مً ُبل ألاػباء  _ 

ب ومهاعة كالُت في ألاصاء  _  جضٍع

بَخمام شخصخي باإلاٍغع  _الخعاطف  

الاصواء الٖامل لكٖىي اإلاغض  _ 

جلبُت خاظاث الؼبىن بغوح مً الىص و اللؼٍ _

الىـغ صاثما للمٍغع باهه كلى خّ  _ 

هـاًت اللُاصة  _ ألاصواث اإلاؿخسضمت في الدصخُص و اللالط _ امللمىطيت  

الخضًئت  _ 
 55بخصغي ص (مغظم ؾابّ  )ًؼُمت كبُض هللا جُِم ظىصة الخضماث الصخُت في اإلاسابغ الؼبُت الخاصت :  اإلاصضع 
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عىامل املؤزسة على حىدة الخدماث الصحيت  : زاهيا 

 1:  َىاْ كضة كىامل جازغ في ظىصة الخضماث الصخُت، وجخمشل َظٍ اللىاصغ في 

ع . ؤ  جحليل جىكعاث املٍس

جدخاط اإلااؾؿاث الصخُت بلى ًهم بججاَاث اإلاغضخى كىض جصمُمهم للخضمت الصخُت بدُض ًٖىن 

ِت الىخُضة التي جمٕنهم مً جدُِّ ظىصة كالُت للخضمت  لاث اإلاٍغع ألنها الؼٍغ ا كلى جُى َظاالخصمُم مخٌُى

اث اإلاسخلٌت  ٔاتهم للخضمت اإلاِضمت مً زال٘ الخمحز بحن اإلاؿخٍى مًٕ للمغضخى ؤن ًدِِىا بصعا اإلاِضمت ٍو

:  للجىصة وهي

  ظا اإلاؿخىي مً الجىصة :الجىدة املخىكعت وهي جلٗ الضعظت مً الجىصة التي ًغي اإلاٍغع وظىب وظىصَا، َو

ًصلب جدضًضٍ في الوالب بط ًسخلٍ بةزخالي زصاثص اإلاغضخى وخاالتهم اللالظُت ًظال كً بزخالي 

لىن وظىصَا في اإلااؾؿاث الصخُت  .الخضماث التي ًخُى

  وهي بصعاْ اإلاٍغع لجىصة الخضمت الصخُت اإلاِضمت له مً ُبل اإلااؾؿت الصخُت، ؤي :الجىدة املدزهت

 .جصىع اإلاٍغع لجىصة الخضمت الصخُت اإلاِضمت له

 طلٗ اإلاؿخىي مً الخضمت اإلاِضمت والتي جخؼابّ مم اإلاىاصٌاث اإلادضصة ؤؾاؾا :الجىدة اللياطيت 

ٔاث بصاعة اإلااؾؿت الصخُت ذ بصعا  . للخضمت والتي جمشل بظاث الُى

 وهي جلٗ الضعظت مً الجىصة والتي بكخاصث اإلااؾؿت الصخُت جِضًمها للمغضخى :الجىدة الفعليت 

 جحدًد حىدة الخدماث . ب

   كىضما جٌهم اإلااؾؿت الصخُت خاظاث اإلاغضخى ًةهه ًجب ؤن جظم الخىصٍُ اإلاىاؾب للمؿاكضة في طمان 

ظا الخىصٍُ كاصة ما ًٖىن مغجبؼا  جدُِّ طلٗ اإلاؿخىي اإلاؼلىب مً الجىصة في الخضمت الصخُت اإلاِضمت، َو

ٌاءة ألاظهؼة واإلالضاث اإلاؿخسضمت في بهجاػ الخضمت  مم ؤصاء اللاملحن في اإلااؾؿت الصخُت ومؿخىي ٓو

الصخُت 

 

 

 

 

 

                                                           
 في الجامعت إلاطالميتMBAحالت بسهامج )كياض حىدة الخدماث الخعليميت في الدزاطاث العليا " :ػال٘ كشمان اللباصلت، ًىؾٍ خؿحن كاقىع 1

 102.،ص 2007 ،ؾىت 46للضصا11، مجلت ظاملت ألاُصخى، ًلؿؼحن، اإلاجلض ،"بغصة
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 أداء العاملين . ث

خدِّ ؤلالتزام في جىٌُظَا     كىضما جظم بصاعة اإلااؾؿت الصخُت ملاًحر الجىصة للخضمت الصخُت اإلاِضمت ٍو

 مً ُبل الٖاصع الؼبي ًةنها في اإلاِابل ًجب ؤن حلمل كلى بًجاص الؼَغ اإلاىاؾبت التي جظمً مً زاللها ألاصاء

م بصاعة اإلااؾؿت الصخُت جُُِم اإلاغضخى لجىصة الخضمت الصخُت اإلاِضمت ٖىن مً اإلاهم ؤن جخُى  اإلاىاؾب ٍو

ىا ًٖىن مً الظغوعي ؤن ال جِضم ؤلاصاعة وكىصا ال  مًٕ جدُِِها، َو لاث كِالهُت ٍو لهم، وؤن جٖىن َظٍ الخُى

اء بها ألي ؾبب  حؿخؼُم الًى

 

 إدازة جىكعاث الخدمت . ر

لاث الخضمت جخم مً زال٘ بكخماص ؤهـمت ؤلاجصاالث الضازلُت في اإلااؾؿت الصخُت والتروٍج     بن بصاعة جُى

ٖىن مً الظغوعي كلى بصاعة اإلااؾؿت الصخُت ؤن ال جِضم وكىصا ال حؿخؼُم  وؤلاكالن في زاعظها، ٍو

ب ؤو الٌٕاءة الالػمت في  جدُِِها هـغا لطخامتها ؤو كضم ججاوؿها مم ُضعاتها في الخىٌُظ ؤو الظلٍ في الخضٍع

ظا ؾِىلٕـ بالخالي كلى كضم عطا اإلاؿخٌُض كً الخضمت الصخُت  بجصاالتها الضازلُت لخدُِّ طلٗ، َو

م  1.خصىلها اإلاخُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كياض أبعاد حىدة الخدمت الطبيت امللدمت في املظدشفياث الحىىميت  زدهيت مً مىفىز املسض ى واملىظفين :صالح مدمض طًاب1

ت، اإلاجلض ،،مجلت  73،74: .ص- ،ص1،2012اللضص 20الجاملتؤلاؾالمُت للضعاؾاث ؤلاُخصاصًت وؤلاصاٍع
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 كياض الجىدة الخدمت الصحيت  : ملبحث الثاوي ا

لُِاؽ ظىصة الخضماث الصخُت ًجب الازظ بلحن الاكخباع الوغض مً الُِاؽ واهىاكه واإلاخوحراث التي ؾىي 

وؾىِىم بخِضًم مضازل ُُاؽ ظىصة الخضماث الصخُت . هِِؿها

:  أطاليب كياض حىدة الخدماث الصحيت مً مىفىز املسض ى : املطلب  ٌو 

ى الظي  ًخٌّ اللضًض مً الباخشحن في  ُبل الخؼَغ الى مدخىي اإلاؼلب ألا٘و ًجب طٓغ مٌهىم عطا اإلاٍغع َو

الى ان Andréasو  Piusو Hoffmanو Bastsonخُض ؤقاع ٔل مً  (اإلاٍغع)بكؼاء مٌهىم مدضص لغطا الؼبىن 

الغطا كباعة كً مكاكغ حلبر كً الؿلاصة والؿغوع الىاججحن كً مِاعهت الؼباثً بحن الخضماث اإلاِضمت 

لاتهم كنها  لاث ٬وجُى اما في ٬والؼبىن ًٖىن في خالت اؾدُاء وزُبت امل كىضما ٌعجؼ الاصعاْ كً جسؼي الخُى

لاث ًان الؼبىن ٌكلغ بالغطا  ٖىن في خالت عطا كالي كىضما ًخجاوػ ٬خالت الخؼابّ بحن الاصعاْ والخُى ٍو

 َ لاث مما ًيخج والء للماؾؿت ولُِاؽ ظىصة الخضمت الصخُت باليؿبت للمغضخى هجض كضة ػغ  1:الاصعاْ الخُى

  ٔاهذ الخضماث اإلاِضمت في   :ملياض عدد الشياوي ٌلخبر َظا اإلاُِاؽ َام لٖىهه ٌلبر كً ما ان 

وجدؿحن مؿخىي ظىصة ٬خُض ًمًٕ اإلااؾؿت مً اجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لخجىب خضور اإلاكأل ٬اإلاؿخىي 

 .ما جِضمه مً زضماث للمغضخى

 ى ؤن جِىم اإلاىـمت الصخُت مً ًترة ألزغي بةظغاء بدىر لُِاؽ عطا اللمُل كً زضماتها  :ملياض السطا َو

ٖىن  ظا مً زال٘ جصمُم  ُاثمت لالؾخِصاء ٍو وعهبخه في الاؾخمغاع في الخلامل ملها مؿخِبال مً كضمه، َو

اث جخضعط، مً عاجم  اث ظىصة الخضمت، ًإزظ في اللاصة زمـ مؿخٍى طلٗ في قٖل مُِاؽ مضعط ًمشل مؿخٍى

OUTSTANDING ٬زم ظُض ظضا VERY GOOD٬ زم مغضخيSATISFACTORY ٬ًمِب٘ىFAIR وؤزحرا ظىصة عصًئت

POOR 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا كلى عطا اإلاٍغع ، مظٓغة لىل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت الللىم الاُخصاصًت و حؿحر ، ظاملت كبض 1 ُضوع باي امُىت ، ظىصة الخضماث الصخُت و ازاَع

 60ص 2018/ 2017الخمُض بً باصٌـ مؿخواهم ، 
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 ٔاتهم ٬ًيؿب الى باعاؾغمان وآزغون    :ملياض الفجىاث لاث اإلاغضخى إلاؿخىي الخضمت واصعا ؿدىض الى جُى َو

ٔاث الاصاعة لهظٍ  لاث اللمُل واصعا إلاؿخىي ؤصاء الخضمت اإلاِضمت بالٌلل ومىه جدضًض الٌجىة بحن جُى

لاث وجخٖىن مً زمؿت ًجىاث هي  :الخُى

   هي الٌجىة بحن ماًغهبه اللمالء وبحن ما بلخِض الاصاعة كً ما ًغهبه َاالء اللمالء ، ؾبب َظٍ  : 1الٌجىة

الٌجىة َى هِص  الٌهم او ؾىاء جٌؿُحر عهباث اللمالء ، واَم زؼىة لؿضَا هي البِاء ُغب اللمالء والُِام 

ُاؽ مضي عطاَم كً الخضماث اإلاِضمت   بالبدىر اإلاخللِت بالخلٍغٍ كلى خُاتهم ُو

  هي الٌجىة بحن ما حلخِضٍ الاصاعة كً عهباث اللمالء وبحن اإلاىصٌاث وقغوغ الجىصة التي جم :2الٌجىة

ب هحر ًلا٘ وكضم جىاًغ الخماؽ والضاًلُت لضي  جدضًضَا لخِضًم الخضمت ؾبب َظٍ الٌجىة َى الخضٍع

 اإلاىؿٌحن   

  هي ًجىة بحن مىصٌاث الخضمت اإلاىطىكت والاصاء الٌللي لها ، ًاطا جمٕىذ اإلااؾؿت الخضمُت مً : 3الٌجىة

وطم اإلاىاصٌاث اإلاؼلىبت في الخضمت ، ًال ًمٕنها اصاء َظٍ الخضمت بؿبب وظىص مىاصٌت ملِضة وهحر مغهت 

ب اللاملحن كلى اصائها لهظٍ الخضمت او كضم اُخضائهم باإلاىاصٌاث اإلاؼلىبت ، او كضم وظىص الخاًؼ  وكضم جضٍع

الٖافي الصاء َظٍ الخضمت  

  هي بحن الخضمت اإلاغوظت والخضمت اإلاِضمت ، ؤي ان الىكىص اإلالؼاة مً زال٘ الاوكؼت التروٍجُت ال : 4 الٌجىة

ّ الخاعجي للماؾؿت  جخؼابّ مم ألاصاء الٌللي للخضمت وطلٗ لىظىص طلٍ في الخيؿُّ بحن اللملُاث والدؿٍى

الخضمُت  

  لت ال جخؼابّ مم : 5 الٌجىة لت و الخضمت اإلااصاة ، ؤي ان الخضمت اإلاخُى جخللّ بالٌجىة بحن الخضمت اإلاخُى

ت ، وجٖىن مدصلت لجمُم الٌدىصاث ، بدُض ًخم كلى اؾاؾها الخٕم كلى ظىصة ؤصاء   الخضمت اإلاضٓع

 .1اإلااؾؿت الخضمُت

   وحلجي ؤصاء الخضمت، وهي ٔلمت مٖىهت مً كباعجحنمُِاؽ ألاصاء الٌللي service الخضمت وperformance  ا

لغي َظا الىمىطط بةؾم  Cronin et  هدُجت للضعاؾاث التي ُام بها ٔل م1992ًؿهىع زىا٘ servperfصاء، َو

Taylor  وحلغي الجىصة في بػاع َظا الىمىطط مٌهىما بججاَُا ًغجبؽ بةصعاْ اللمُل أللضاء الٌللي للخضمت،

لغي الاهجاٍ كلى ؤهه  2جُُِم ا صاء كلى ؤؾاؽ مجمىكت مً الابلاص اإلاغجبؼت بالخضمت اإلاِضمت: اإلاِضمت َو

 

 

                                                           
م ًدُاوي ، ظىصة الخضماث الصخُت وعطا اإلاغضخى في اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت ،ٔلُت لللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر ، مجلت 1 يب خضمغ ، مٍغ ٍػ

  480 ص 2018 ، ؾىت 1 ظاملت باجىت 21 اللضص18الاخُاء  ، اإلاجلت 

ٔاصًمي جسصص حؿُحر كمىمي ، ٔلُت 2 عمؼي ػهاث ولُض مؿِم ، ازغ ظىصة الخضماث الصخُت كلى عطا اإلاٍغع مظٓغة مِضمت لىُل قهاصة ماؾتر ا

ت وكلىم الدؿُحر ، ظاملت مدمض بىطُاي اإلاؿُلت ،    19 ، ص 2018/2019كلىم الاُخصاصًت والخجاٍع
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 :كياض الجىدة مً املىفىز املنهي :املطلب الثاوي 

 1:َظا الاػاع ًخظمً ؤهىاق اإلاِاًِـ الخالُت

 َظا اإلاُِاؽ مغجبؽ باالًغاص والدؿهُالث اإلاؿخسضمت في جِضًم وجؼوٍض الخضماث    :امللاًيع الهييليت

ِت التي جىـم بها   .وكلُه ابلاصَا حكمل الخىـُم والاًغاص والدؿهُالث اإلاخاخت في اإلاؿدكٌى٬والؼٍغ

  ٬ وجض٘ كلى جخابم زؼىاث اللمل لخِضًم او جىصُل الخضمت الصخُت:(العملياث)ملاًيع إلاحساءاث 

 .وهي التي جدؿبب في الىص٘ى الى الىخاثج

 خم٬َظا اإلاضزل ٌلٕـ الخوحراث الصاًُت في الخالت الصخُت ٓىاجج للغكاًت الصخُت   :ملاًيع الىىاجج  ٍو

 .اؾخسضام ماقغ الخالت الصخُت اللامت وماقغ الىىاجج إلاغضخى  بالخدضًض

 

 كياض الجىدة مً املىفىز الشامل: مطلب الثالث 

مًٕ ُُاؾها مً زال٘ الجىاهب الوحر ُابلت للُِاؽ مً زال٘ جىظُه ُىاثم الاؾخِصاء للمغضخى واللاملحن  ٍو

لاث اللمالء  ً ومً زال٘ ؤلاظاباتهم  كلى  جدضًض مضي مؼابِت ؤوظه الخضمت إلاخؼلباث وجُى . والؼاثٍغ

:   ومً بحن ًىاثض اإلاغجبؼت بخؼبُّ بةصاعة الجىصة في اإلاؿدكٌى  هي 

 اث كالُت مً الجىصة في  : حىدة السعاًت امللدمت الهضي مً جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت َى جدُِّ مؿخٍى

ت وجغقُض الىٌِاث  ا اإلاؿدكٌُاث والاؾخسضام ألامشل إلاىاعصَا اإلااصًت والبكٍغ َغ الغكاًت الؼبُت التي  جًى

م ظىصة ؤلاهخاظُت اإلاخمشلت في  الخضماث الصخُت واللمل الضاثم واإلاؿخمغ كلى جدؿحن  والاؾخسضام و جٍِى

 ظىصة الخضماث الصخُت

 حؿتهضي بصاعة الجىصة الكاملت جِضًم زضمت صخُت كالُت الجىصة وبما ًخٌّ مم جؼللاث   :زطا العمالء

لاث  خٌَى كلى جُى اإلاؿخٌُضًً منها وطلٗ مً زال٘ كملُت حؿتهضي جدؿحن مؿخمغا للجىصة بما ًخٌّ ٍو

 اللمالء

 اث العاملين ت اللاملحن في صىم الِغاع مً ؤؾاؾُاث بصاعة الجىصة الكاملت، ًهم    :زفع معىٍى حلض مكآع

 .2 ًجب بعطاءَمصازلُحنٌلخبرون كمالء 

 

 

 

 

                                                           
ُأل اؾدكٌاثُت ،ٔلُت كلىم الاُخصاصًت وكلىم حؿُحر ظاملت 1 ا كلى عطا اإلاٍغع ، جسصص حؿُحَر ُضوع باي امُىت ،ظىصة الخضماث الصخُت و ازاَع

  40ص2017/2018َبض الخمُض بً باصٌـ  مؿخواهم 
ت والخللُم ألابدار الخسصصُت ،  ؤٓخىبغ 2 اخمض مدمض مالٖي،مخؼلباث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاؿدكٌُاث اللامت ، مجلت الخىمُت البكٍغ

  223ص2018
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عالكت بين الجىدة وجلليص مً  خطاء الطبيت : لسابع املطلب ا

ان الازؼاء الؼبُت مىظىصة في ظمُم ص٘و اللالم و وؿبتها جسخلٍ مً صولت  الزغي  بدؿب ظىصة الخضمت 

ابت كليها اط جِل ٔلما اعجِذ الجىصة  و ُض طٓغث اإلاضًغة اللامت إلاىـمت الصخت اللاإلاُت  الؼبُت و الُغ

ظا واخضا مً ٔل  ذ حكان ان الازؼاء اإلاغجبؼت بالغكاًت الصخُت جصِب مٍغ  مغضخى في 10الضٓخىعة ماعهٍغ

 ظمُم ص٘و اللالم 

 اعصهُا في الؿىت وان 60                 ًٌي الاعصن اقاعث  الاخصاثُاث ان ضخاًا الازؼاء الؼبُت حلاص٘  

لاث جداؾب الاػباء ، ومً الازؼاء الؼبُت اإلاغجٕبت في  م ٌلىص للضم وظىص حكَغ الؿبب في اعجٌاق َظا الُغ

ذ لها  اإلاكافي الاعصهُت آدكاي ؤػباء ُؼلت ُماف بؼ٘ى هصٍ متر  في بؼً اخضي  الخىامل التي اظٍغ

ت في اخضي اإلاؿدكٌُاث و بؿبب اؾخمغاع ملاهاتها مً ؤالم خاصة في بؼنها جم اصزالها الى  كملُت والصة ُُصٍغ

اخضي اإلاؿدكٌُاث الخاصت لُٕدكٍ الاػباء  بلض بظغاء الٌدىصاث و  الصىع الاقلاكُت لها وظىص ظؿم 

ب   هٍغ

كملُت ظغاخُت ، ًيسخى الاػباء اصواث ظغاخُت ،  ٓما ًمًٕ 1000ٓما بُيذ الضعاؾاث الضولُت اهه مً بحن ٔل 

 ان ججغي كملُت ظغاخُت واخضة في اللظى  الخؼإ مً الجؿم اإلاٍغع 

مً اإلاغضخى الظًً  % 8  شخص بؿبب الازؼاء الؼبُت و ان 60           ؤما في اؾغاثُل ًمىث اؾبىكُا 

 . ًمٕشىن في اإلاؿدكٌُاث ًخلغطىن لخىاصر هحر كاصًت ازىاء جلِي اللالط ولِـ بؿبب اإلاغض هٌؿه 

ٓما بُيذ الضعاؾت ان اخخما٘ خص٘ى زؼإ ػبي او خضر هحر كاصي ًغجٌم كىضما ًٖىن اإلاٍغع ًَى ؾً 

كاما ، او اإلاٍغع في وخضاث اللالط اإلإشٍ ، او مً َم بداظت الى كالط صازلي بىاؾؼت ؤصواث ، او في خالت 64

 اإلاٖىر ؾاكاث ؤػ٘ى في ًترة اللالط ، او هِص في زبرة الؼاُم الؼبي

ٖا ًصل اللضص الى ماثت في خحن اهه ا بؿبب ازؼاء ػبُت وفي امٍغ ىن ؾىٍى ؼاهُا زالزحن ؤلٍ شخص ًخًى في بٍغ

ىن هدُجت ؤزؼاء ػبُت ًمًٕ جٌاصيها و  مً اإلاغضخى ٌلاهىن مً ازؼاء ػبُت في اُؿام % 20ؤلٍ شخص ًخًى

ؼة ، ًٌي الىالًت اإلاخدضة هجض ان الازؼاء جمشل   في اإلااثت مً الِظاًا اإلاىـىعة في َظا الصضص 90اللىاًت اإلآغ

 1امام الِظاء 

ٖي  ؼ الؼبي الامٍغ  : ًغي ان الازؼاء الؼبُت جدمل عؾالخحن َما  (institute of medicine )   وخؿب   اإلآغ

ّ الخىاؾب الالُت : الا٘و  غ ماًلؼم لخِلُل َظٍ الازؼاء كً ػٍغ ت مؿبباث الازؼاء وجؼٍى  ًهي اَمُت ملًغ
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ُاث الظي ًتراوح بحن : اما الشاهُت   الٍ 44ًُخدضر كً ابلاص الظغع الىاجج كً الازؼاء الؼبُت و ملض٘ الًى

  الٍ ٔل كام  98الى 

ُاث الىاجج كً ألازؼاء الؼبُت بلى  اعص للمماعؾت الؼبُت ،  ًان كضص الًى اة 98وخؿب صعاؾت َاًع  ؤلٍ ًو

ٔاهذ َظٍ الضعاؾت في الدؿلُىاث اإلاُالصًت ، و هخج كً طالٗ اهؼباق كام كً حجم مه٘ى مً ألازؼاء  . ،و

ض مً جمدُص في َظٍ الاكضاص اإلاخٌاوجت ، خُض ُامذ الضعاؾت ببدض خاالث ما  اعص بمٍؼ امذ صعاؾت َاًع ُو

ىعْ وجبحن ان وظىص اقدباٍ 1984 الٍ مٍغع جم اصزالهم للمؿدكٌى مً كام 31ًِاعب   في مؿدكٌى هٍُى

 مٍغظا ًِؽ ممً ٌكدبه بدضور ألازؼاء ػبُت لهم وبلض ًغػ اإلاغضخى 7700كالي الاخخمالُت إلاا ًِاعب 

ىق الخؼإ ػبي%10وجضُُّ في خصُلت وظضث الضعاؾت  ان    للمغضخى حلغطى  لُى

اصة الؼلب كلى  الخضمت  الصخُت ًجلل الاػباء جدذ الاظهاص وطوىغ اللمل التي جدؿبب  في خحن ؤن ٍػ

ّ اؾدباهت جم جىظيهها  ٖا ، كً ػٍغ باألزؼاء الؼبُت خُض بدض الضٓخىع قاهاًُلذ ، مً ماًى ٔلُيُٗ في امٍغ

 3مً الاػباء اُغو بدضور ألازؼاء إلاغطاَم زال٘ %  9 ؤالي ظغاح ، بُيذ صعاؾت ان ما وؿبخه 8إلاا ًِاعب 

اث بدشُت ، ان الاظتهاص و الآخئاب الىاجج كً اللمل َما اَم  اقهغ الؿابِت للضعاؾت ، كلى كضة مؿخٍى

اظهؼة ًخم جؼوٍض هغي  ) و اًظا كىامل مخللِت باالظهؼة الؼبُت 1كاملحن ًتزامىان مم خضور ألازؼاء الؼبُت

ِت اؾخسضامها الؿلُمت ت بؼٍغ  2اللملُاث بها مً صون اعجُاح الجغاح الؾخلمالها او كضم ملًغ

ومً  مبضا ؾالمت اإلاغضخى وعًم مؿخىي الجىصة واَمُتها لخِلُل ٌُُٓت مىم خضور ألازؼاء الؼبُت ؤما كً

ٔان باالمٖان ألازؼاء ى َل   الؼبُت ًُلخبر الؿاا٘ الابغػ باليؿبت لصاخبي الِغاع ومِضمي الخضمت الؼبُت ، َو

ٔاهذ مظاكٌاث ػبُت او ألازؼاء ػبُت ، والتي ُض جاصي للظغع  جٌاصي الخضر الوحر مغهىب للمٍغع ، ؾىاء 

اة   ذ او الضاثم او الًى  اإلاُا

 :  ما ًليومً الاخضار التي ًمًٕ الخِلُل منها بكٖل ٓبحر  ولِـ بنهائها بكٖل ٓلي خؿب الضعاؾاث

 اثُت إلاىم الخسثر في الاوعصة اللمُِت للخِلُل  مً خضور ججلؽ الضم ًيها لضي اإلاغضخى ت الُى   .اؾخلما٘ الاصٍو

  ؤو اي اظهؼة ؤزغي حؿخلمل في اللضًض مً اللملُاث اؾخلما٘ حلُِم اإلاالثم كىض اؾخلما٘ الِؿؼغة الىعٍضًت

 .الجغاخُت
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  ت اإلاىاؾبت ُبل اللملُت للخسٌٍُ مً اخخما٘ خضور  (خؿب ما ًغاٍ الؼبِب )اؾخلما٘ اإلاظاصاث الخٍُى

 .التهاباث الجغوح بلض اللملُت 

   مغاظلت اإلاٍغع خ٘ى جٌاصُل اللملُت كىض الظغوعة. 

  حر البِئت اإلاالػمت للمل  الىاػق الضًجي ، الخللُم اإلاؿخمغ ، ؤزالُُاث اإلاهىت ، الخضماث اإلاؿاهضة للؼبِب ، جًى

الؼبِب ، جدؿحن الاظىع ، الخشٍُِ اإلاجخمعي ، ػبِب الاؾغة  ٔلها كىامل مً قإنها الخِلُل الى الخض اإلاغضخي 

وللخُلىلت صون َظٍ ألازؼاء الجؿُمت منها و اإلاؿخصوغة او جِلُصها ، اؾخىظب اجباق . مً ألازؼاء الؼبُت 

ب للؼبِب و الٖاصع اإلاؿاكض  غ ، ابخضاء مً الخاَُل والتهُئت و الخضٍع مىهجُت واؾالُب مخىىكت ومؿخمغة في جؼٍى

في مجا٘ الؼبي الى ؾٍِ مىآبت مؿخدضزاث مهىت الخؼبِب ، و باألزص ألاكضاص ألامشل لإلوؿان الؼبِب اوال 

كهض  ل َو  .1واجِان جاَُله لخدمل اإلاؿئىلُاث الجؿمُت ُبل ان ًَا

م ، و بالخآُض ًان زبرة الؼاُم الؼبي في ملالجت َظٍ الامىع جللب  جضاْع الازؼاء وجصخُدها بكٖل ؾَغ

ًِ٘ى الٌُِه ابً الخاط اإلالٖي ، الظي كضص بلع مً َظٍ الاصاب التي جِلص مً الازؼاء الؼبُت 2صوعا مهما

التي اصبدذ ولُضة الؿاكت خُض طٓغ كلى ان الؼبِب ًٖىن زالص الىُت في كمله هلل حلالى ختى ًٖىن كمله 

 مً اكـم اللباصاث 

سؼئ كً كلم ال كً ظهل ولٕىه ًغي ان  و ألازؼاء الؼبُت لِؿذ خٕغا كلى الاػباء ، ًمنهم مً ًجتهض ٍو

ٔاء ، ظُض  ًٖىن الؼبِب الِاطل  طا زصا٘ كضًضة منها ان ًٖىن جام الخلّ ، صخُذ الاكظاء ، خؿً  الظ

م و مإمىن  الغئٍت ، كاُال ، وزحر الؼبم ان ًٖىن خؿً اإلالبـ ، ٓخىم الؾغاع اإلاغضخى ال ًبىح بشخئ مً اؾغاَع

، زِت كلى اعواح وامىا٘ ، ال ًصٍ صواء ُاجال وال ٌللمه وال صواء ٌؿِؽ الاظىت ، ٌلالج كضٍو بيُت صاصُت ٓما 

 .  ٌلالج خبِبه 
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 خالصت 

ت لجىصة الخضماث الصخُت   وهـغا ألَمُت الجىصة في  حز كلى مسخلٍ الجىاهب الىـٍغ في َظا الٌصل جم التٓر

الخضماث الصخُت اعجإث الٕشحر مً اإلااؾؿاث الصخُت الى اللجىء الى جؼبُّ كضث ػَغ للىص٘ى الى مؿخىي 

 الجىصة

ذ اإلاىاؾب  ا في الُى حَر مًٕ جُُِم الجىصة في الخضماث الصخُت مً زال٘ صعظت الاكخماصًت ومضي جًى ٍو

ًالهضي مً جدُِّ مؿخىي ظُض مً الجىصة في الخضمت الصخُت .باالطاًت الى صعظت اإلاصضاُُت و الامان 

اث اللاملحن  بالضعظت الاولى َى جدُِّ صعظت  عطا اإلاٍغع وػٍاصة والءٍ للماؾؿت الصخُت وجدؿحن ملىٍى

حر البِئت  اث اهخاظُت اًظل و جِلُص مً الازؼاء الؼبُت كىض جًى ؼ الشِت لضيهم و بالخالي جدُِّ مؿخٍى بخلٍؼ

اإلاالثمت للمل ػبِب ًظال كً ؾماث الؼبِب في اجِان اإلاماعؾت وؾمى الللم وصِل الخبراث و الاعجِاء بها ، 

ضان الؼبِب بمؿاخت الخلّ وآغم الصٌاث، ًلً حلىض  الخٕىىلىظُاث  ًاهه مً الالؼام الجاػم ان ًٍؼ

ت بىاػً اإلاغض و  لت و ملًغ م اإلاغض ، خُض اهه بسبراجه الؼٍى ت مُى اإلاؿخدضزت زبراث و مهاعة  الؼبِب إلالًغ

ججاعبه اللضًضة جمٕىه مً جىظُه و ُُاصة جلٗ الخٕىىلىظُا لكٌاء اإلاغضخى  



 

47 
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 جمهيد 

ا كلى ظىصةألازؼاءبلض ما جىاولىا في الٌصل الا٘و والشاوي الجاهب الىـغي مً مىطىق    الؼبُت ومضي جشحَر

م  ض ُو الخضماث الصخُت اعجاًىا اؾِاغ َظٍ الضعاؾت كلى اخضي اإلااؾؿاث الاؾدكٌاثُت اللمىمُت ، ُو

ا مً اَم الهُأل الصخُت اازخُاعها كلى اإلااؾؿت اللمىمُت  الاؾدكٌاثُت  قُوٌُاع   والًت مؿخواهم باكخباَع

 و في الىالًت ًُما ًخللّ بالخضماث الصخُت التي جِضمها والتي حكمل اللالط ، والاؾدكٌاء ومخابلت اإلاغضخى 

ت مضي وظىص  وكالُت التي جغبؼها  الؼبُت كلى مؿخىي  اإلااؾؿت ألازؼاءؾىدا٘و في َظٍ الضعاؾت ملًغ

ظمم البُاهاث التي جسص ٘ صازل اإلااؾؿت بضعاؾت مُضاهُتظىصة الخضماث الصخُت ومً اظل طلٗ ُمىا با٘

اإلااؾؿت وماجِضمه مً زضماث كالظُت و اؾدكٌاثُت ووُاثُت وطلٗ بالغظىق الى الىزاثّ الضازلُت للماؾؿت 

 الؼبُت كلى ظىصة الخضمت اإلاِضمت كلى مؿخىي َظٍ اإلااؾؿت مً زال٘ ألازؼاء، باالطاًت الى مضي جازحر 

ت ٌُُٓت ي ، باالطاًت الى اإلالاًىت و اإلاالخـت الصخصُضم للمغضخى بظغاء اؾخبُان  ُلُص مً الذة إلالًغ

ض زصصىا َظا الٌصل لهظٍ الضعاؾت  م مؿخىي الجىصة ُو  الازؼاء الؼبُت و ًع

:   الى مبدشحن جم جِؿُم الٌصل ولدؿهُل الضعاؾت 

 

  مؿخواهمامضزل كام خ٘ى اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قٌُُِاع: اإلابدض  الا٘و 

 جدلُل البُاهاث و مىاُكت الىخاثج:اإلابدض الشاوي 
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 ٌ مدخل عام حٌى املؤطظت العمىميت الاطدشفائيت شيليفازة مظخغاهم : املبحث  و

ىت الازحرة و التي تهضص صخت اإلاغضخى و  حلض الازؼاء الؼبُت اخض اإلاىطىكاث التي اصبدذ جخضا٘و في الاٍو

الخضمت اإلاِضمت مً ػغي اإلااؾؿاث الصخُت و التي ازغث بؿلب كلى ظىصة زضمت الصخُت و كلى عطا 

 اإلاغضخى 

 ٌ فها: املطلب  و  مهامها و وشأة املؤطظت، حعٍس

:  وشأة وحعٍسف املؤطظت: أوال 

دي، اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت بمؿخواهم قُضث في كهض الاؾخلماع وبالخدضًض في ؾىت   1934مً باب جاٍع

وفي . جدذ الججرا٘ بُجاع، في كهض هابلُىن الشالض1943مً مؿدكٌى كؿٕغي ؾىت ٓمؿدكٌى كؿٕغي جؼىع 

 جدىلذ 1949 ماي 13في ؤما  1936في ؾىت  (كؿٕغي ومضوي)اإلاغخلت الشاهُت جؼىع بلى مؿدكٌى مسخلؽ 

. اإلااؾؿت بلى مؿدكٌى ظهىي بمؿخواهم

 2م183000 اػلّ كلُه اؾم مؿدكٌى قُوٌُاعا ، جدذ مؿاخت جِضع ب 1969و بِغاع مً الىالي ؾىت 

م   اإلاخللّ باوكاء حؿُحر و جىـُم 2007 ماي 19 اإلااعر في 140_ 07خؿب ما ظاء به اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

  ًمًٕ لىا ان ولغي 05 ،02،03،03،04اإلااؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌاثُت و كلى ما جىص كلُه اإلاىاص 

 : اإلااؾؿت و مهامها الغثِؿُت التي ًمًٕ جلخُصها في اللىاصغ الخالُت 

 

ت والاؾخِاللُت اإلاالُت- . اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت ماؾؿت طاث ػابم بصاعي لضيها الصخصُت اإلالىٍى

.  جىطم جدذ وصاًت الؿُض الىالي بمجلـ ؤلاصاعة-

 اللالط والاؾدكٌاء وبكاصة الخإَُل الؼبي ولها ،جخٖىن اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت مً َُأل للدصخُص-

. اإلاهمت الصخُت ؤن حوؼي ؾٖان بلضًت واخضة ؤو مجمىكت مً البلضًاث

م بو ل الِؼاكاث الصخُت بلى 2007  ماي19 اإلاىاًّ 07/140٘مىظب اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  جم جدٍى

ت بىالًت مؿخواهم التي جخٌٕل بالخوؼُت  ماؾؿاث كمىمُت اؾدكٌاثُت و ماؾؿاث كمىمُت للصخت الجىاٍع

صاثغة  و صاثغة كحن جاصلـ، صاثغة مؿخواهم: مىاػً ًِؼىىن الضواثغ الشالر الخالُت700000الصخُت ألٓثر مً 

ؾُضي كلي 

 

: مهام املؤطظت الاطدشفائيت شيغيفازا مظخغاهم: زاهيا

ِا لالخخُاظاث الصخُت للمىاػىحن، وفي  للماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت مهام مدضصة، مىضمجت ومخضعظت ًو

: َظا الؿُاَ جدضص لها اإلاهام الغؾمُت الخالُت

 جؼبُّ البرامج الىػىُت الصخُت. 

 طمان الىـاًت وؤلاظغاءاث طض الاطغاع والاهدغاًاث الاظخماكُت. 

 وعؾٖلت ؤًغاص اإلاصالح الصخُت ً  .طمان جدؿحن الخٍٖى
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  الكبه الؼبي والدؿُحر الاؾدكٌاجي كلى ً اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت حلمل كلى بجاخت ٔل الٌغص للخٍٖى

ً .  ؤؾاؽ حلاُض مم ماؾؿاث الخٍٖى

 

الطاكت الاطخعابيت و حعداد املظخخدمين   للمؤطظت الاطدشفائيت : املطلب الثاوي 

خالُا جدخىي اإلااؾؿت اللمىمُت بمؿخواهم كلى مصلخت ػبُت، بِىة اؾدُلاب مدضصة مً ػغي وػاعة 

غ و ألاؾغة الخِىُت ب  564الصخت و الؿٖان، خُض ًِضع كضص ألاؾغة اإلاىـمت مً ػغي اإلااؾؿت ب    ؾٍغ

غ658 ا هي الخضمت الضاثمت .  ؾٍغ .  ؤًام7/7 ؾاكت 24/24وؤَم  ما ًمحَز

III. 1م : الِضعة ؤلاؾدُلابُت بلضص ألاؾغة إلاؿدكٌى قُوٌاعا بمؿخواهم:ظض٘و ُع

عدد  أكظام الىحداث

 الىحداث

            املصلحت عدد  طسة 

 1 ظغاخت كامت 52 2 وؿاء، عظا٘

 2 ظغاخت ؤػٌا٘ 44 2 ًىضُت، حصخُص  

 3 ظغاخت ألاكصاب 24 2 وؿاء، عظا٘

 4 ؤمغاض الِلب 20 2 ًىضُت، حصخُص

 5 ؤمغاض اإلالضة 38 2 ًىضُت، حصخُص

 6 ؤمغاض ملضًت 32 2 وؿاء، عظا٘

ذ  7 الؼب الكغعي 6 2 حصخُص ػبي ُاهىوي، ػب الدكٍغ

 8 الؼب الضازلي 60 3 وؿاء، عظا٘

 9 ؤمغاض الٕلى 32 2 ؤمغاض الٕلى، هؿُل الٕلى

 10 ؤمغاض ألاكصاب 20 2 وؿاء، عظا٘

 11 ػب اللُىن  40 3 حصخُص، ًىضُت، ُاكت كملُاث

 12 ظغاخت اللـام 42 2 عظا٘، وؿاء

ػب ألاهٍ، ألاطن و  24 2 ًىضُت، حصخُص

 الخىجغة

13 

 14 ػب ألاػٌا٘ 52 2 ؤػٌا٘، عطم

ت 46 2 وؿاء، عظا٘  15 ؤمغاض صضٍع

 16 ؤمغاض الٕلى 24 2 وؿاء، عظا٘

 17 ؤمغاض الؿغػان 21 2 ًىضُت، حصخُص

 18 بولاف ػبي 24 3 بولاف ػبي، بولاف ظغاحي، ُاكت كملُاث

 19 بكاصة الخإَُل 17 2 جإَُل، حصخُص

اؾخعجاالث ػبُت، اؾخعجاالث ظغاخُت،  الاؾخعجاالث الؼبُت  40 4 20 
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 الجغاخُت ُاكت كملُاث، بولاف ؤلاؾخعجاالث

  املجمىع                658  - 
ت: املصدز  2020/06/22 للماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قوٌُاعا ،     DRH مضًغ اإلاىاعص البكٍغ

 

ت و ؤزغي اؾدكٌاثُت، باإلطاًت للمصالح اإلاظٔىعة في الجض٘و ؤكالٍ َىاْ  اإلاؿدكٌى مِؿم بلى مصالح بصاٍع

ؼي، مصلخت ػب اللما٘، الصُضلُت، : مصالح ؤزغي جخمشل في ذ، مصلخت ألاقلت، اإلاسبر اإلآغ مصلخت الدكٍغ

 . كلم ألاوبئتمصلخت

ا في الجض٘و اإلاىالي ل اليهم مسخلٍ اإلاهام صازل اإلاؿدكٌى ًُمًٕ ابغاَػ  : اما ًُما ًخللّ باإلاؿخسضمحن اإلأى

III. 2بمظخغاهماحعداد املظخخدمين بمظدشفى شيغفاز: حدٌو زكم  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت: املصدز  2020/06/22 اإلااؾؿت  اللمىمُت الاؾدكٌاثُت  قُوٌُاعا    DRH مضًغ اإلاىاعص البكٍغ

 

 

 

 

 

عدد 

 املىظفين

 الصىف

 مماعؾىن ؤزصاثُىن  105

 ؤػباء كامىن  81

 ؤزصاثُىن في كلم الىٌـ اللُاصي 9

 صُاصلت 5

 قبه ػبُىن  590

ىن  133  مىؿٌىن ؤلاصاٍع

 اللما٘ اإلاهىُىن  240

 املجمىع 1163
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. الهييل الخىفيمي ملظدشفى شيغفازا و  الخىفيم الداخلي للمؤطظت:املطلب الثالث 

الهييل الخىفيمي للمؤطظت: أوال  

III. 1 الهييل الخىفيمي للمؤطظت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت مللىماث مً مً بكضاص الؼلبت باالكخماص كلى: اإلاصضع  2020/06/22ماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاعا DRH للماؾؿت  مضًغ اإلاىاعص البكٍغ

 ؤلاصاعة اللامت     

 ألاماهت اللامت

ت الٌغكُت للمىاعص  اإلاضًٍغ

ت  البكٍغ

ت الٌغكُت لليكاػاث ا إلاضًٍغ

 الصخُت

ت الٌغكُت للمالُت و  اإلاضًٍغ

 الىؾاثل

 ألاماهت ألاماهت ألاماهت

اإلاضًغ الٌغعي للمىاعص 

ت  البكٍغ

 مٕخب حؿُحر اإلاؿخسضمحن

 

 

 مٕخب ألاظىع 

 مٕخب اإلاىاػكاث

ً اإلاخىاصل  مٕخب الخٍٖى

اإلاضًغ الٌغعي لليكاػاث 

 الصخُت
مٕخب جىـُم و مخابلت 

الصحيةاليكاػاث   

 ٘  مٕخب الِبى

 مكتب حساب التكاليف

  الىؾاثل إلاالُت واإلاضًغ الٌغعي ا

 الىؾاثل
 مٕخب الصٌِاث اللمىمُت

 مٕخب اإلاداؾبت اإلااصًت

 مٕخب اإلاحزاهُت و اإلاداؾبت

 مٕخب الجغص

 مٕخب الخدصُل

 مسؼن اإلااوهت

 اإلاسؼن اللام

 مسؼن الصُضلُت

 الخظحرة

 مصلخت خٌف اإلاالبـ

مٕخب صُاهت الخجهحزاث 

 الؼبُت
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: الخىفيم الداخلي للمؤطظت: زاهيا

حؿحر اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت بمجلـ بصاعة ًغؤؾه والي والًت مؿخواهم و ٌؿحٍر مضًغ اإلااؾؿت 

. َظٍ اإلااؾؿت حؿخلحن بهُٖل اؾدكاعي الظي ًخمشل في اإلاجلـ الؼبي. اللمىمُت ؤلاؾدكٌاثُت

ت العامت-1 ت اللامت اإلاضًغ الظي َى اإلامشل الِاهىوي و الغؾمي للماؾؿت، و ٌؿاكضٍ : املدًٍس ًخىلى حؿُحر اإلاضًٍغ

 :َما مٕخبان

مٕخب الاجصا٘  و مٕخب الخىـُم اللام

اث  طفي ؤقواله الُىمُت و مخابلت جىٌي  البرامج الصخُت و حللُماث الىصاًت ،ًغجٕؼ اإلاضًغ كلى زالر مضًٍغ

ٔالخالي  :ًغكُت وهي 

ت الفسعيت للماليت و الىطائل* . مٕخب اإلاضًغ الٌغعي للمالُت و الىؾاثل:مٖاجبكضةو جىِؿم بضوعَا بلى : املدًٍس

. مٕخب الصٌِاث اللمىمُت و ازحرا .مٕخب اإلاحزاهُت و اإلاداؾبت.مٕخب اإلاداؾبت اإلااصًت

ت* ت الفسعيت للمىازد البشٍس مٕخب اإلاضًغ الٌغعي للمىاعص :  الخالُتوالتي بضوعَا جخٖىن مً اإلاٖاجب: املدًٍس

ت ًو . مٕخب ألاظىع . مٕخب اإلاىاػكاث.مٕخب حؿُحر اإلاؿخسضمحن.البكٍغ . مٕخب الخٍٖى

ت الفسعيت للمصالح الصحيت* مٕخب اإلاضًغ الٌغعي : ٔاجب وهي مجمىكت مً الموجىِؿم بضوعَا بلى: املدًٍس

٘ . للمصالح الصخُت . مٕخب خؿاب الخٖالٍُ. مٕخب جىـُم وجُُِم  اليكاػاث الصخُت. مٕخب الضزى
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 جحليل البياهاث و مىاكشت الىخائج: بحث الثاويالم

 ألازؼاء جإزحر يهضي الى مضي اُمىا بضعاؾت مُضاهُت كلى مؿخىي اإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاع

الؼبُت كلى ظىصة الخضماث الصخُت ، خُض اكخمضها في صعاؾدىا َظٍ كلى اصاحي الاؾخبُان واإلاالخـت 

 .الصخصُت 

 مىهجيت الدزاطت : املطلب الاٌو 

I.  كُىت و مجخمم الضعاؾت 

ان ٔل الضعاؾاث في الللىم الاظخماكُت جِخطخي جدضًض مجخمم للضعاؾت و الظي مً زالله ًمًٕ جدضًض مالمذ 

ًخمشل مجخمم الضعاؾت في ٔل اإلاغضخى الىاًضًً الى اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت و ُض . الـاَغة اإلاضعوؾت بكٖل ظُض

ِت ككىاثُت  مخٖىهت مً خُض جم .مٍغع جم اؾدكٌائهم باإلااؾؿت مدل الضعاؾت 51جم ازخُاع كُىتبؼٍغ

 %49منها ُابلت للخدلُل اي بيؿبت 47اؾخماعة اؾخبُان و جم اؾترظاق51جىػَم 

 

 

 ًبرش الخصائص الدًمىغسافيت ألفساد العيىت محل الدزاطت   (3_3 )الجدٌو زكم

 

   اليؿبت  اللضص                                 اإلاخوحر  

الجيـ  

 

 

% 22,4 11طٓغ  

% 77,6 38اهثى  

% 100 49اإلاجمىق  

 

الؿً  

20_30 36 73,5 %

31_40 10 20,4 % 

41_50 2 4,1 % 

 % 2 1  50آثر مً 

 % 100 49اإلاجمىق  
اث الاؾخبُان بُان مً اكضاص الؼالبت اكخماصا كلى :املصدز 
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 الخعليم

مً زال٘ جدلُل البُاهاث التي جم ظملها جم جىصل اكالٍ : ًخطح مً الجض٘و اكالٍ ان لجيـ اًغاص اللُىت 

 %77,6منهم طٓغ اما وؿبت الاهار % 22,4كلى ان  وؿبت 

%  73,5ان اكلى وؿبت مً اكماع اإلاضعوؾت هي (3.3)ؤما ًُما ًخللّ بيؿبت اكماع اللُىت  ٓما هالخف في ظض٘و  

ى ما ًض٘ كلى ان وؿبت ٓبحرة مً َظٍ الٌئت َم  مً ًترصصون الى 30_ 20لألًغاص اإلاتراوح ؾنهم بحن   ؾىت َو

م % 20,4اإلاؿدكٌى ، جليها وؿبت  حر الخضماث 40 _ 31لألًغاص الظًً ؤكماَع ى صلُل واضح كلى جًى  ؾىت ، َو

 ؾىت و 50لٌئت آثر مً % 2 و وؿبت 50_ 41لألًغاص  ؾنهم % 4,1الصخُت لهظٍ الٌئت اإلاجخملُت آما وؿبت 

 .بالخالي ًان الٌئت التي جمشل كُىت الضعاؾت الخالُت هي ًئت الكباب

II.  مجاٌ الدزاطت : 

 الخضماث جدباًً وجسخلٍ خؿب مؿخىي i   يهضي اي هـام صحي الى جِضًم  زضماث صخُت للمىاػىحن و َظ

م مً مؿخىي قٔل هـام ، خُض ًخىظب كلى ؤي هـام ان ًِىم بالخىػي  الٌلا٘ و الٌٕئ و ٓظا اللمل كلى الًغ

آصاء كما٘ اإلااؾؿاث الصخُت بوُت جِلُص ملضالث الازؼاء الؼبُت التي ال ػالذ لم حؿدىض كلى ُىاهحن مً 

ع الطخُت  .قإنها ؤن جدضص مً اإلاؿئ٘ى و ٍُٓ ًخم حلٍى

   ان جِلُص ألازؼاء الؼبُت ٌلض ماقغا َاما للمىـىمت الصخُت كلى ؤن الخضماث الصخُت جِضم بالىظه 

َظا ما ٌؿمذ للماؾؿاث . الصخُذ ما ًجللها جغجِي آلت زضماث طاث ظىصة كالُت مىاًِت إلاِاًِـ مدضصة

اث مً الغطا لضي اإلاٍغع الظي بضوعٍ ؾِخدضر كنها لضي الوحر باإلًجاب  .الصخُت مً جدُِّ مؿخٍى

 ادواث الدزاطت _ 3

بوغض ظمم اإلاللىماث مً اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت و اإلاؼلىبت لخدُِّ الضعاؾت ُمىا باجباق الؼَغ الباعػة في 

 ظمم بُاهاث اللُىت اإلاضعوؾت و اإلاخمشلت في اإلاالخـت و الاؾخبُان

لِض اكخمضها في ظمم البُاهاث  و الخدغي كً اإلاللىماث التي جسضم مىطىكىا َظا كلى اصاة اإلالاًىت و اإلاالخـت 

الصخصُت ػُلت ًترة التربص كلى مؿخىي اإلااؾؿت مدل الضعاؾت  

ُاث  وجِىم اإلاالخـت كلى ظمم اإلاللىماث مً ػغي مغاُبت كُىت مجخمم  الضعاؾت ومالخـت ظمُم ؾلٓى

ىالث اللمل اإلالخمضة او ازىاء اصائهم  كىاصغ اإلاجخمم بضون ازٌاء اي كىصغ او اَماله ؾىاءا مً خُض بغوجٔى

٘ى  اتهم وحلاملهم مم الخاالث اإلاؿخعجلت و الؼاعثت التي جٖىن زاعظت كً بغوجٔى إلاهامهم الاطاًت الى جصًغ

خاالث اللاصًت ، خُض ًخم مً زال٘ َظٍ الاصاة صعاؾت اللُىت كً ُغب بكٖل ا٘اللمل اإلالم٘ى به هالبا في 

تها   ّ الاإلاام بمسخلٍ الجىاهب التي جسصها وجدلُلها للخص٘ى كلى الىخاثج التي يهضي البدض إلالًغ جام كً ػٍغ

ٓما حؿاكض اإلاالخـت و اإلالاًىت الباخض كلى الخلغي كً ُغب كلى الـغوي التي ؾِخم ًيها اظغاء البدض و 

ا لبىاء البدض الللمي  ٍغ الصلىباث التي عبما جىاظهه في جؼبُّ اصواث بدشه اطاًت الى انها حلخبر  اؾاؾا ظَى
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ٔله ٔىنها حؿاكض الباخض كلى ظمم اإلالؼُاث الاولُت كً مٖان الضعاؾت ، مجخمم الضعاؾت ، بِئت اللمل و 

 هىق اللالُاث  و ٓظا  او الؿلب باإلًجاب كلى كمله ؾىاء ألآبر الخإزحرالـغوي اإلادُؼت به التي ُض ًٖىن لها 

ُاتهم ازىاء اصائهم  الاوؿاهُت و النهىُت بحن مىؿٌي الِؼاق الصحي كلى مؿخىي اإلااؾؿت اطاًت الى ؾلٓى

مهىتهم وكالُاتهم باإلاغضخى وطويهم مما ٌؿاكض كلى صعاؾت اإلاىطىق بكٖل ظُض وجِصخي وؿبت الازؼاء الؼبُت 

. ظىصة الخضمت الصخُت كا٘ ٘اطاًت الى جدضًض الىِاثص وهِاغ الظلٍ التي جد٘ى والىص٘ى إلاؿخىي 

.  اطاًت الى الخلغي كلى ٌُُٓت اهخِاء كُىت البدض مما ًسضم مىطىق الضعاؾت 

ٔان مِؿما الى زالزت مداوع   اما ًُما ًسص الاؾخبُان ًِض 

  الازؼاء الؼبُت  جظمً ككغة ًِغاث جخللّ  باألؾباب اإلااصًت لألزؼاء الؼبُت  ومً اإلادؿبب الغثِسخي في

ىق في ألازؼاء   الُى

  ظىصة الخضماث الصخُت جخظمً حؿم ًِغاث مخللِت بمضي اصعاْ اإلاٍغع إلاؿخىي الخضمت اإلاِضمت مً ُبل

 اإلااؾؿت الاؾدئٌاثُت

  عطا اإلاٍغع جظمً زمـ ًِغاث جخدضر كً مضي عطا او كضم الغطا لضي اإلاغضخى خ٘ى الخضماث التي

  منها ااؾخٌاصو

ٔاهى  ًخلِىن اللالط باإلااؾؿت الاؾدكِاثُت إلاؿخواهم لِض اخُض اُخصغث َظٍ الضعاؾت كلى اإلاغضخى الظًً 

 .اؾخماعة ُابلت للخدلُل47 اؾخماعة كلى كُىت الضعاؾت لًٕ جم اؾترظاق 51ُمىا بخىػَم 

   (الجيـ _ اللمغ  )جظمً الاؾخبُان ُؿمحن مهمحن  خُض قمل الِؿم ألا٘و مللىماث كامت خ٘ى اإلاٍغع 

اما الِؿم الشاوي مىه ًِض جظمً ًِغاث زاصت بمخوحراث الضعاؾت  و اإلاخللِت بالخضماث اإلاِضمت في اإلااؾؿت 

اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاعا  و مضي جازحر الازؼاء الؼبُت كلى ظىصة الخضماث الصخُت و ٌُُٓت جٌاصي 

ىق الؼاُم الؼبي و الكبه ػبي في ألازؼاء لخدُِّ زضمت  طاث ظىصة كالُت و بالخالي جدُِّ عطا اإلاٍغع  ..ُو

ؤما ًُما ًخللّ بىمىطط الضعاؾت ًِض جم اُتراح الىمىطط الخالي الظي ًىضح كالُاث الاعجباغ بحن اإلاخوحراث 

 الشالر

III. 2شيل زكم الىمىذج الىفسي للدزاطت 

 

 مً اكضاص الؼالبت: اإلاصضع

 

 

 

 األخطاء الطبية
 رضا المريض جودة الخدمة الطبية 

1ف  2ف    
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 الاطخبيان   هخائج  جحليلعسض و  : الثاوي املطلب

ّ اإلاداوع الشالزت اإلالخمضة التي قملذ الازؼاء الؼبُت ، ظىصة الخضمت  ؾىِىم ًُما ًلي بخدلُل الاؾخبُان ًو

الصخُت ، عطا اإلاغض 

املعاًىت واملالحفت الشخصيت  : أوال 

ُاجه ازىاء ؤصاثه  زال٘ اإلاالخـاث التي سجلىاَا ، جمٕىا مً الخلغي كلى كُىت مجخمم الضعاؾت وصعاؾت ؾلٓى

ٌُُت حلامل مم   ان خضزذ ألازؼاءإلاهىخه وكالُاجه مم مً خىله ؾىاء اإلاغضخى وطويهم او ػمالء اإلاهىت ٓو

ض جىصلىا الى الىخاثج الخالُت باإلطاًت :   الى اُتراح بلع الخل٘ى التي  عؤًىاَا  جسضم اَضاي مىطىكىا ُو

  مً حيث عالكت املمازطين الصحيين مع املسض ى و ذويهم 

مً زال٘ ملاًىدىا و اإلاالخـاث التي سجلىاَا ػُلت ًترة التربص التي ُمىا بها كلى مؿخىي اإلاصالح الؼبُت في 

 جىصلىا ان َىاْ هِص اإلالاملت مً ػغي بلع اإلاماعؾحن ااإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت قُوٌُاع

ِت ظُضة وال ًدصل كلى زضمت صخُت با٘الصخُحن للمغضخى و طويهم ، وال ًِىم بلظهم  جٌٕل باإلاٍغع بؼٍغ

طاث ظىصة كالُت ،  قبه اَما٘ مً ػغي بلع ممغطحن واػباء  مشا٘ كلى طلٗ في ًغػ الىٌاًاث الصخُت 

صاثما ما ًٖىن زلؽ او في حلامل مم اإلاغضخى في حصخُص و جِضًم للمٍغع اُل مؿخىي مً الغكاًت الصخُت 

 ًٌصح به او كىض حؿلُم عكاًت اإلاٍغع ؾىاء مً ػبِب الى الااإلاؼلىبت ، اًكاء ؾغ اإلانهي الظي َى مً اظضع 

ازغ في نهاًت ًترة كمله او مً ُؿم الى ازغ  و هِص الىاػق الضًجي و جضوي ازالُُاث اإلاهىت كىض البلع ومما 

مً ؾبّ ًخطح ان اَما٘  َى اإلاؿبب الا٘و في الازؼاء الؼبُت وان مؿخِبل الخضمت  ال ًدف باؾخِبا٘ ظُض 

 اإلاٍغع ًدـ باالَخمام و الغاخت و ألمان ؤزىاء ُ٘بل البلع مً اللما٘ في خحن ان الاهلبُت حلمل بكٖل ًجم

 .حلامله مم اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت 

 صحيين مع بعظهم بعع ٌمً حيث عالكت املمازطين ا: 

 زال٘ ًترة التربص خ٘ى كالُت اإلاماعؾحن الصخُحن ًُما بُنهم الخـىا ان َىاْ مؿاًاث مالخـخىامً زال٘ 

 ، بدُض هالخف اهِؿامهم كلى كضة ًئاث و َظا الخِؿُم كلى خؿب صعظت مهىت كما٘ اإلااؾؿتٓبحرة بحن 

اإلاىؿٍ في ؾلم الاصاعي ًمشال ججض ًئت الاػباء كالُتهم ظُضة ًُما بُنهم وهي لِؿذ بهظا اإلاؿخىي مم ػمالئهم 

 الصخت يمً الكبه الؼبُحن ، ٓما هجض اًظا ان ًئت الكبه الؼبُحن بدض طاتها مِؿمت الى ًئخحن ًئت ممغض

.  اللمىمُت و ًئت مؿاكضي الخمٍغع 
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خؼلب وصىلها الى الجىصة  ّ الىاخض ٍو والن الخضمت الصخت جدخاط بالضعظت الاولى الى اللمل طمً الٌٍغ

حر الجى اإلاىاؾب لخِضًمها بكٖل ظُض ٔل  ّ الىاخض و الخلاون كلى جًى اإلاؼلىبت الخدلي بغوح اللمل في الٌٍغ

صخُت طاث ظىصة بٖل مِاًِؿها الىٌؿُت ، ا٘خؿب صوعة و صعظخه و ازخصاصه و الىص٘ى الى الخضمت 

ّ الؼبي الىاخض حلُّ ؾحروعة  اللالظُت وختى الاؾدكٌاثُت ، ًان َظٍ اإلاؿاًاث اإلاخىاظضة بحن اًغاص الٌٍغ

اللمل و جازغ ؾلبا كلى ظىصة الخضمت الصخت اإلاِضمت  

كٖل ٓبحر  ومً زال٘ ما ؾبّ طٍٓغ ان كضم اخترام مىؿٌي الصخت لبلظهم البلع في اللمل ًازغ ٓشحرا َو

كلى مؿخىي الخضمت الصخُت اإلاِضمت ، ًظال كً الصلىباث و الظوىػاث التي ًخلِىنها هدُجت كضم ُُامهم 

ّ الىاخض ، ما ًدضر ًىضخى في اللمل  و بالخالي كضم جلِي اإلاٍغع لللىاًت الالػمت مً  باللمل طمً الٌٍغ

م و اإلاؼلىب مً ػغي  ظا ما ٌلاص٘ زضمت صخُت صون اإلاؿخىي اإلاخُى ّ الؼبي اإلالالج َو ػغي اكظاء الٌٍغ

اإلاٍغع و اإلاجخمم كامت  

  ت  : مً حيث الامياهياث املادًت و البشٍس

غ كليها اإلااؾؿت مدل  ت التي جخًى مً زال٘ اإلاالخـاث التي سجلىاَا ًُما ًسص الامٖاهُاث اإلااصًت و البكٍغ

اظهؼة في ح في مصلخت اإلاسبر و الاقلت صالضعاؾت جىصلىا الى اهه مً خُض الامٖاهُاث اإلااصًت ًىظض هِص ًا

ت مىطم اإلاغض  مخؼىعة  الؾُما َُا التي حؿاكض في حصخُص اإلاٍغع بكٖل ٓبحر و ملًغ

ت  ت ًخِصِىا ان َظٍ اإلااؾؿت حلاوي مً هِص ًاصح في كضص اإلاىاعص البكٍغ اما ًُما ًسص الامٖاهُاث البكٍغ

بمسخلٍ اصىاًها ؾىاء الاػباء الازصاثُحن و زاصت ازصاجي ػب الضازلي ، اطاًت الى هِص كامالث 

الىـاًت الامغ الظي اصي الى هٌص الىـاًت الصخُت باإلاؿدكٌى عهم الجهىص الٕبحرة اإلابظولت مً ػغي َاجه 

حر ظى هـٍُ مالثم لخِضًم الخضمت الصخُت   .الٌئت لخًى

اصة طوىػاث اللمل لضي ممخنهي الصخت  ت الى ٍػ ظا الىِص في كضص اإلاىاعص البكٍغ ض اصث َظٍ اللىامل َو ُو

اث للُِام باكما٘ زاعط هؼاَ خضوصَم اإلاهىُت وعبما ختى كلى  م في ملـم الاُو بكٖل ٓبحر مما ًظؼَغ

اث عاختهم ، مما ازغ كلى اصائهم إلاهىتهم  بكٖل ٓبحر بؿبب ازخالغ اإلاؿاولُاث وازخال٘  الاؾاؾُتخؿاب اُو

و اصبدذ الخضمت الصخُت جِضم في ؿغوي صلبت وعبما مً .جضَىع الاوطاق و ٓظا الخىاػن في جِؿُم اإلاهام 

ظا ما اصي با لت  إلاشل َظٍ الاكما٘ اللالظُت ، َو ىق في ازؼاء ػبُت وبخالي ٘ػغي كىاصغ  هحر مَا ٓشحر في الُى

ًازغ كلى مؿخىي الخضمت الصخُت  
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 جحليل بياهاث الاطخبيان: زاهيا

ؾيخؼَغ ًُما ًلي الى جدلُل بُاهاث اإلاداوع الشالر للضعاؾت و اإلاخمشلت في الازؼائ الؼبُت، ظىصة الخضمت 

 .الصخُت و ؤزحرا عطا اإلاٍغع

 

III. 4حدٌو زكم  : ٌ  (الاخطاء الطبيت )فلساث املحىز الاو

ّ  الفلساث  زكم   
مىاً

كضة 
ب

 ّ
مىاً

داًض 
م

 ّ
هحر مىاً

 ّ
هحر مىاً

كضة 
ب

 

هِص الخبرة واإلاهاعة لضي الؼبِب  1

 ًدؿبب في ازؼاء 

 00 4 5 26 16الخٕغاع 

% 00% 7,8 % 9,8% 51% 31,4اليؿبت 

الدصخُص الجُض وجىٌُظ اللالط ظُضا  2

ىق في اي زؼا  ًجىب ػبِب كً الُى

 

 00 3 3 23 22الخىساز 

% 00%  5,9  %  5,9% 45,1% 43,1اليظبت  

 حؿبب اإلاٍغع اخُاها  في كضم هجاح  3

اللالط ؾىاء باالَما٘ او كضم الىصٍ 

الضُُّ لخالخه ُبل حصخُص 

 00 3 2 22 24اجٕغاع 

%  00% 5,9%  3,9%  43,1% 47,1اليظبت  

الاَما٘ اإلاخلمض مً ػغي الؼبِب في  4

 اللالط ًيخج زؼا مظاكٍ

 00 2 4 24 21الخىساز  

% 00% 3,9% 7,8%  47,1%   42,2اليؿبت  

كضم اؾخلما٘ الؼاُم الؼبي الىؾاثل  5

ه جازغ  التي ًظلها الللم جدذ جصًغ

كلى خؿً الدصخُص و اللالط  

 00 5 6 20 19الخٕغاع  

% 00% 10% 12% 40% 38اليؿبت  

غ الاظهؼة و اإلالضاث الؼبُت  6 كضم جًى

مً قاهه ان ًدؿبب في ولِض خالت 

اإلاغبع  

 00 1 3 19 28الخىساز  

% 00% 2%  5,9% 37,3% 54,9اليظبت  

كضم جمًٕ الؼبِب او اإلامغض مً  7

خؿً اؾخسضام الخٕىىلىظُا جٖىن 

ؾبب ٓبحر في اصابت اإلاٍغع  

 

 00 8 10 20 13الخٕغاع  

% 00%  15,7% 19,6% 39,2% 25,5اليظبت  

طوؽ اللمل الظي ًخلغض له الؼبِب  8

و اإلامغض ًدؿبب في جدُِّ اصاء 

طلٍُ  

 

 2 6 5 21 16جٕغاع 

% 4%  12% 10%  42% 32وؿبت  
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 اث الاؾخبُانبُانمً اكضاص الؼالبت اكخماصا كلى : صضع الم

 الخعليم 

م ان  (4_3)خؿب ًِغاث  الاؾخبُان التي جسص اإلادىع الا٘و الخاص باألزؼاء الؼبُت  ًُخطح مً الجض٘و ُع

م " مىاًّ"كلى % 51اكلى وؿبت مً كُىت الضعاؾت اظابىا ب    وهي حلخبر اكلى وؿبت مما 01باليؿبت للٌِغة  ُع

نهم   بهم و جٍٖى ًض٘ كلى اَمُت مهاعة الؼبِب او قبه ػبي التي  جازغ  باإلًجاب او الؿلب  و التي جغجٕؼ كلى جضٍع

اللظان ًسلِان ؾِل إلالاعي ظضًضة و مؿخىي  مهاعة كالُت و بالخالي ًاهه مً اإلامًٕ جِلُص الى خض ٓبحر مً 

ً اي ػبِب او قبه ػبي ًجب .وؿبت الازؼاء الؼبُت اإلاخللِت بمماعؾاث الخؼبِب و الخمٍغع لظالٗ كىض جٍٖى

ىق في اي زؼا  .الخغؽ كلى جلُِىالِىاكض الصخُت لخٌاصي الُى

م  ٔاهذ 02 اما الٌِغة ُع ظا ًض٘ كلى ان " مىاًّ" اظابىا ب % 45,1 ًُـهغ مً الجض٘و ان اكلى وؿبت  َو

ىق في اي زؼا مظاكٍ   ت بىاػً اإلاٍغع ًجىب الُى الدصخُص الجُض و جىٌُظ اللالط كلى اخؿً وظه و ملًغ

ًاصي بدُاة اإلاٍغع الى الهالْ و ًمًٕ مً جِضًم كالط مالثم لخالت اإلاٍغع مً قاهه ان ًظمً هخاثج 

 اًجابُت كلى جؼىع صخخه

ٔاهذ  ان  حؿبب اإلاٍغع في كضم هجاح اللالط ؾىاء باإلَما٘ او كضم الىصٍ لخالخه ُبل الدصخُص ًِض 

خُض ان  للمٍغع صوع ٓبحر في بهجاح كالظه " مىاًّ بكضة % " 47,1وؿبت ؤلاظابت اللالُت إلًغاص اللُىت ب 

ِت صخُدت   لظالٗ ًجب كلى اي مٍغع وصٍ خالخه و اكغاض مغطه لُخمًٕ الؼبِب مً كالظه بؼٍغ

 .ًاإلاٍغع ٌلخبر خلِت مهمت في اهخاط الخضمت الصخُت

م  ظا ًض٘ " مىاًّ"مً كُىت الضعاؾت اظابىا ب % 47,1 ًُـهغ مً الجض٘و ان 04 اما ًُما ًسص الٌِغة ُع َو

له في ألازؼاء لظالٗ  كلى ان الؼبِب اإلالالج ًجب ان ًًٕ ًِظا في جِضًم اللالط الهه اي تهاون او اَما٘ ًُى

 .ًجب ان ًٖىن مؿئىال

م  ُا جمشل اكلى وؿبت بالجض٘و " مىاًّ بكضة "اظابىا ب % 40ًان وؿبخه  05 اما ًُما ًخللّ بالٌِغة ُع َو

غة ُض ًازغ  ؾلبا في هجاح اللالط  كلى مؿخىي اإلااؾؿت لظالٗ ال بض كلى  ًان  كضم اؾخلما٘ الىؾاثل اإلاخًى

 .ٔل ػبِب و ممغض اؾخلمالها في حصخُص و اللالط

م  ٔاهذ الاظابت كلى الٌِغة ُع وحلخبر اكلى وؿبت في الجض٘و مما ًض٘ " مىاًّ بكضة"ب %54,9بيؿبت 06بِىما 

ٔاهذ مهاعة  كلى ان  هِص الاظهؼة و اإلالضاث الؼبُت مً قانها  ان ًدؿبب في حلُِض خالت اإلاٍغع الهه مهما 

قغوغ اللمل الوحر مالثمت و الوحر  9

مصجلت مً قانها ان جضوي اصاء 

الؼبِب و إلامغض  

 00 6 4 18 23جٕغاع  

% 00% 11,8% 7,8% 35,3% 45,1وؿبت  

جخدمل اإلااؾؿت مؿاولُتها اججاٍ  10

اإلاٍغع في خالت خضور اي زؼا  

 1 3 12 15 20جٕغاع  

% 2% 9,5% 23,5% 29,4% 39,2وؿبت  
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ظا ًجلل  ىكه في الخؼإ وكضم جدضًض مىطم اإلاغض بضون اظهؼة واصواث َو ِـخه   لً ٌؿدبلض ُو الؼبِب ٍو

 .اإلاٍغع مؿخاء مً الخضمت اإلاِضمت مً ُبل  اإلااؾؿت مما ٌلٕـ كضم عطاٍ كً طلٗ 

م  مىه وؿخيخج ان كضم جمًٕ " مىاًّ"اظابىا  ب% 39,2  ًٖاهذ اكلى وؿبت ًُه هي 07واما الٌِغة  ُع

الؼبِب او اإلامغض مً خؿً اؾخلما٘ الخٕىىلىظُا ًاصي بالؿلب كلى جمازل اإلاٍغع للكٌاء و جدُِّ هخاثج 

ب الجُض لللما٘ كلى اؾخسضام  الىؾاثل و اإلالضاث  ظا عاظم للضم الخضٍع مغطُت ًُما ًخللّ بدالخه َو

ىق في  ب كلى الخٕىىلىظُا لخٌاصي الُى اإلاخؼىعة و التي مً قانها ان حؿهل كملهم لظالٗ ًجب جٕشٍُ الخضٍع

 .اي زؼإ ًاصي بدُاة اإلاٍغع الى الهالْ

م  ت بحن 08اما بسصىص الٌِغة ُع " و مىاًّ بكضة " مىاًّ "وخؿب وؿب الجض٘و ًٖاهذ الاظابت مخٌُغ

كلى الخىالي مما ًض٘ كلى ان طوؽ اللمل لضي ممخنهي الصخت ٌكٖل كبئ %  42و % 32بيؿبتي مخِاعبخحن 

اث للُِام باكما٘ زاعط هؼاَ خضوص مهىتهم وعبما ختى كلى  ٓبحر  ًٌي بلع ألاخُان ًظؼغون في ملـم الاُو

ىكهم في الازؼاء ، اما بيؿبت للٌِغة  اث عاختهم مما ًازغ كلى اصاء مهامهم و بالخالي اخخمالُت  ُو خؿاب اُو

وهي حلاص٘ اكلى وؿبت لهظٍ الٌِغة  ومىه " مىاًّ" مً كُىت الضعاؾت اظابىا  ب% 35,1 ًىالخف ان 09

وؿخيخج ان البِئت لها صوع في زلّ ظى مً اللمل اإلاىاؾب وجدؿً اصاء الؼبِب او اإلامغض لظالٗ وظب كلى 

م  ذ لٖي ًٖىن َىاْ كؼاء ظُض للىص٘ى الى ظىصة كالُت ، و ًُما ًسص الٌِغة ُع  10اإلااؾؿت زلّ ظى مٍغ

ٔاهذ اكلى اظابت للُىت الضعاؾت ب  و بالخالي ًان اإلااؾؿت هي اإلاؿئ٘ى ألا٘و و " مىاًّ بكضة % " 39,5ًِض 

ظا ٌلىص للضم وظىص ُاهىن ًٌصل في َظا الخضر   ىق اي زؼإ َو  .الىخُض في خالت ُو
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III. 5(الخدمتحىدة )املحىز الثاوي فلساث :  حدٌو زكم 

مىافم  الفلساث السكم   

بشدة  

غير محاًد مىافم 

مىافم 

غير 

مىافم 

بشدة 

غ اإلااؾؿت كلى  مسخلٍ  11  جخًى

الخسصصاث 

الؼبُت اإلاؼلىبت مً ػغي اإلاىاػىحن  

 10 16 8 10 5الخٕغاع 

% 20,4% 32,7% 16,3% 20,4% 10,2اليؿبت 

غ لضي اإلااؾؿت اللضص الٖافي مً  12 ًخًى

الٖىاصع الؼبُت و قبه ػبُت الصاء مهام 

 9 22 4 11 3الخٕغاع 

% 18,4% 44,9% 8,2% 22,4% 6,1اليؿبت  

جملٗ اإلااؾؿت الىؾاثل الالػمت  13

اإلاؿاكضة كلى الٌدص و الدصخُص و 

اللالط بكٖل صُُّ 

 11 16 5 10 6الخٕغاع  

% 22,9% 33,3% 10,4% 20,8% 12,5اليؿبت  

الؼاُم الؼبي و قبه ػبي للماؾؿت في  14

اؾخلضاص صاثم للخلاون مم اإلاٍغع  

 1 9 5 19 13الخٕغاع  

 2,1%% 19,1 10,6%% 40,4% 27,7اليؿبت  

ت مخابلت  15 حؿهغ اإلااؾؿت كلى اؾخمغاٍع

خالت اإلاغض  

 2 7 11 20 6الخٕغاع  

% 4,3% 15,2% 23,9% 43,5% 13اليؿبت  

16 

 

جظم الاصاعة و اللاملىن مصلخت و صخت 

اإلاٍغع  

في مِضمت اَخماماتهم  

 2 8 13 17 5الىٕغاع 

% 4,4% 17,8% 28,9% 37,8% 11,1اليؿبت  

ٌلخجي الؼاُم الؼبي و قبه ػبي كىاًت  17

شخصُت 

 

 2 12 16 15 2الخٕغاع 

 4,3%% 25,5% 34% 31,9% 4,3اليؿبت  

كمىما جِضم اإلااؾؿت زضماث طاث   18

ظىصة كالُت و جىاًؿُت  

 4,3 4 7 20 14الخٕغاع 

% 2% 8,5% 14,9% 42,6% 29,8اليؿبت 

اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت جخمخم باصاء كالي  19

مِاعهت مم ماؾؿاث اؾدكٌاثُت ازغي  

 8 6 1 17 15الخٕغاع 

% 17% 12,8% 2,1% 36,2% 31,9 اليؿبت
مً اكضاص الؼالبت بىاءا كلى بُاهاث الاؾخبُان : اإلاصضع
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 الخعليم 

م    هالخف ان كُىت 11زصص اإلادىع الشاوي لجىصة الخضمت و ًظم  حؿم ًِغاث ، و خؿب  الٌِغة ُع

اما البُِت ًٖاهذ اظابتهم مخٌاعبت مما ًض٘ كلى ان اإلااؾؿت % 32,7بيؿبت " هحر مىاًّ " الضعاؾت اظابىا ب 

ظا ٌلىص الى هِص  غ ٔل جسصصاث التي ًدخاظها اإلاٍغع مما ًجلله ًبدض كلى اللالط زاعط اإلااؾؿت َو ال جًى

اللامل البكغي اإلاخسصص صازلها و َظا مغجبؽ اًظا بؼبُلت جصيٍُ اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت اللمىمُت ًهي 

حر له ٔل .لِؿذ مؿدكٌى ظامعي كلى اإلااؾؿت الازظ بلحن الاكخباع َظا اللىصغ لٕؿب اإلاٍغع و جًى

الخسصصاث و َظا ما ؾُاو٘ الُه ًخذ اإلاؿدكٌى الجامعي للىالًت الظي مً قإهه ان ًظمً ٔل 

 .الخسصصاث 

م  مً وؿبت كُىت الضعاؾت اظابىا ب % 44,9  و مً زال٘ بُاهاث الجض٘و  هالخف ان 12 اما بيؿبت للٌِغة ُع

ظا مكٖل ٓبحر ًسلّ طوؽ كلى الؼاُم الؼبي و الكبه ػبي و الظي مً قاهه  ؤن ًسلّ " هحر مىاًّ "  َو

غ اإلااؾؿت كلى اللضص الٖافي مً  الٌىضخى مما ًاصي الى خضور ألازؼاء و كضم و ص٘ى الى ظىصة كالُت  ًخًى

 .اإلاىؿٌحن مً قاهه جسٌٍُ الظوؽ 

م  " مً كُىت الضعاؾت اظابىا ب% 33,3 و خؿب بُاهاث الجض٘و  اكالٍ هالخف ان 13 ًُما ًسص الٌِغة ُع

خُض ان هِص الىؾاثل و اإلالضاث  التي ًدخاظها الؼبِب او اإلامغض  في اللالط ججلله ًِم في " هحر مىاًّ 

ىق في  ظا ما ًجىبه الُى ت بىاػً الالم َو الخؼإ الهه عهم زبراجه لًٕ وؾاثل جللب صوع  في الدصخُص إلالًغ

 .الخؼإ و جِضًم زضمت طاث ظىصة كالُت  

 

م  مما ًض٘ كلى ان "  مىاًّ " مً كُىت الضعاؾت اظابىا ب % 40,4 ًان وؿبت 14 اما ًُما ًسص الٌِغة  ُع

اث  الؼاُم الؼبي و الكبه ػبي في اؾخلضاص صاثم ًبلع الاخُان ًِىمىن باكما٘ مظاكٌت كلى خؿاب اُو

 .عاختهم لِؿاكضو اإلاغضخى و ًِضًمى اللالط كلى آمل وظه

م  ٔاهذ اكلى وؿبت مً اظاباث   % 43,5  وخؿب الجض٘و اكالٍ  هالخف ان 15 اما ًُما ًسص الٌِغة ُع

ت مخابلت خالت اإلاٍغع " مىاًّ " كُىت الضعاؾت الظًً اظابىا ب  مما ًض٘ كلى ان اإلااؾؿت حؿهغ كلى اؾخمغاٍع

 .و الاَخمام به و َظا  ًبرػ الجاهب الجُض آلصاء اإلااؾؿت اإلاؿخمغ 

م  " مىاًّ "  وخؿب بُاهاث الجض٘و هالخف ان ؤًغاص كُىت الضعاؾت اظابىا ب 16 و ًُما ًسص الٌِغة ُع

و هي جمشل اكلى وؿبت ،ومىه وؿخيخج ان الاصاعة و اللاملىن ًظلىن مصلخت اإلاٍغع في مِضمت %  37,8بيؿبت 

 .اَىمامهم لخِضًم زضمت في اإلاؿخىي اإلاؼلىب 

م   ٔاهذ مخِاعبت بحن 17 و خؿب الٌِغة  ُع " و " مداًض "  ًان وؿبت اظابت اإلابدىزحن مً كُىت الضعاؾت 

كلى الخىالي، و بالخالي  ًان الؼاُم الؼبي ٌلخجي كىاًت شخصُت باإلاٍغع و %  31,9و % 34ب وؿبتي  " مىاًّ

ى الظمحر اإلانهي و ازالُُاث اإلاهىت التي ًجب ان ًخدلى بها   الاَخمام به ، ًهظا ٌلىص الى كىصغ مهم ظضا الا َو

م آصاء اللما٘ و جدُِّ زضماث صخُت طاث ظىصة كالُت  . منهي ُؼاق الصخت  و التي مً قانها ًع
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م  " مىاًّ " مً كُىت الضعاؾت اظابىا ب % 42,6 هالخف مً بُاهاث الجض٘و ان 18 اما ًُما ًسص الٌِغة ُع

اكلى وؿبت مما ًض٘ كلى ان اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت جِضم زضماث طاث ظىصة كالُت و جىاًؿُت مِاعهت 

 .بماؾؿاث ازغي مما ًجللها جدىػ كلى ؾملت ػُبت و صىعة طَىُت ظُضة لضي اإلاغضخى اإلاترصصًً كليها

م  مىاًّ بكضة " ب % 36,2و % 31,9 و مً بُاهاث الجض٘و هالخف ان  جِاعب وؿبتي 19و خؿب ازغ ًِغة ُع

كلى الخىالي مما ًض٘ كلى ان ماؾؿت الاؾدكٌاثُت جخمخم باصاء كالي مِاعهت مم ماؾؿاث "  مىاًّ " و " 

اإلااؾؿت حؿعى ظاَضة لخدؿحن مؿخىي آصائها و طلٗ لخدُِّ ظىصة كالُت .اؾدكٌاثُت ازغي ومىه هِ٘ى ان 

لت مله ت و ػٍى  . للخضماث اإلاِضمت و بالخالي جدُِّ الغطا لضي اإلاٍغع و امٖاهُت بىاء كالُت ٍُى
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III.  6   (زطا املسض ى )فلساث املحىز الثالث :   حدٌو زكم 

مىاًّ  الفلساث السكم 

بكضة 

هحر مداًض مىاًّ 

مىاًّ 

هحر 

مىاًّ 

بكضة 

20 

 

 

 

 

اإلاٍغع ٌكلغ بالغطا الخام كً 

ٔل ما جِضمه له اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

 

 

 

 

 

 13 8 4 18 6الخىساز 

اليظبت 

 

12,2 %%36,7 8,2 %16,3 %26,5% 

في خالت اخخُاط اإلاٍغع الى  21

زضماث صخُت ًاهه ؾُلىص الى 

هٌـ اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت  

 5 8 9 19 8الخىساز 

اليظبت 

 

16,3 %38 %18,4 %%16,3 10,2% 

ٌكلغ اإلاٍغع باالعجُاح و الامان  22

خحن ًخلامل مم اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

 4 21 5 15 15الخىساز 

اليظبت 

 

 

30,6 %30,6 %10,2 %20,4 %8,2% 

ًىصح اإلاغضخى اُاعبهم و  23

اصضُائهم بالخلامل مم اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

 5 4 10 11 17الخىساز 

 %10,6% 8,5% 21,3% 23,4% 36,2اليظبت 

كمىما اإلاٍغع عاض كلى مؿخىي  24

آلاصاء اإلاِضم مً ػغي اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت و كمالها اإلاهىُحن و 

حن  الاصاٍع

 3 5 14 12 15الخىساز 

% 30,6اليظبت 

 

24,5 %28,6 %10%  6,1% 

 
 مً اكضاص الؼالبت اكخماصا كلى بُاهاث الاؾخبُان :املصدز 
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 : الخعليم

ٔان ًسص عطا اإلاٍغع و ًدخىي كلى ؾخت ًِغاث   اإلادىع الشالض 

م   مً مجمىق اًغاص  اللُىت الظًً اظابىا ب % 36,7هالخف ان اًغاص اللُىت  اظابىا وؿبت    (6_3)مً ظض٘و ُع

و َظا صلُل كلى ان اإلاغضخى بكلغون بالغطا الخام كً ٔل ما جِضمه لهم اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت و " مىاًّ " 

 َظا عاظم للملاملت الخاصت التي ًخلِها مً بلع منهي 

ٔاهذ ؤكلى وؿبت في " مىاًّ " مً كُىت صعاؾت اظابىا ب % 38جالخف مً ظض٘و ان   (21)   بِىما الٌِغة   و 

الجض٘و  بدُض ان  اإلاٍغع مؿخلض للغظىق الى اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت لخلِي اللالط   الهه خطخي باالَخمام  

 ٘  .مً ػغي ممخنهي الصخت  و َظا ما ًمًٕ اإلااؾؿت مً الاخخٌاؾ بؼباثنها لٌتراث ؤػى

خحن " مىاًّ " و " مىاًّ بكضة  " خؿب بُاهاث الجض٘و ًان وؿبت  (22)   اما الاظابت كلى الٌِغة  ٔاهخا مدؿاٍو

ظا عاظم لالَخمام % 30,6ب  و بالخالي هِ٘ى ان اإلاٍغع ٌكلغ باالمان و الاعجُاح كىض حلامله مم اإلااؾؿت َو

دت اطاًت الى  الصخصخي بٖل مٍغع مً ُبل الؼىاُم الؼبُت و الكبه ػبُت و التي جظمً له مضة اُامت مٍغ

. جِضًم ٔل اإلاللىماث الؼبُت اإلاخللِت بصخخه و اُتراح ػَغ كالط مالثمت مً قانها ان جدؿً خالخه الصخُت

مً ػغي اإلااؾؿت و حؿهُل الخضمت اإلاِضمت له لٕؿب عطاٍ  و َظا مجلل اإلااؾؿت جدا٘و مً   جدؿً 

 الجىصة اإلاِضمت و ٓؿب صملت ػُبت بحن اًغاص اإلاجخمم 

م23   و خؿب ًِغة   مً اًغاص كُىت الضعاؾت الظًً اظابىا % 36,2ًان ما وؿبخه  (6 ) وما ظاء في الجض٘و ُع

هِ٘ى بان ملـم اإلاغضخى " هحر مىاًّ  " ب % 8,6بمِاعهت مم اُل وؿبت في هٌـ الجض٘و " مىاًّ " ب 

الضازلحن الى ماؾؿت الاؾدكٌاثُت ًىصخىن اُاعبهم و اصضُائهم للخلامل مم  اإلااؾؿت  مما ًٕؿب 

اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت ؾملت  ظُضة و  زِت اإلاٍغع الظي َى اللىصغ الاؾاسخي في هِل صىعة اإلااؾؿت 

ً و التروٍج لها مجاها  .  لالزٍغ

م "  مىاًّ بكضة " مً كُىت الضعاؾت اظابى ب % 30,6هالخف ان (6)   و خؿب الٌِغة الازحرة مً  الجض٘و ُع

ً و َظا ما ٌلٕـ الجهىص التي ًبظلها كما٘  كً مؿخىي الخضمت اإلاِضمت مً ػغي ممخنهي الصخت و الاصاٍع

الِؼاق الصحي في جِضًم الاًظل للمغضخى عهم الىِاثص التي جىاظهه اجىاء جإصًت مهامهم و ٓظا الـغوي 

 .الاؾخصىاثُت التي ولِكها خالُا و اإلاخللِت بجاثدت ٔىعوها
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 هخائج الدزاطت امليداهيت:املطلب الثالث 

 الاؾخبُان جىصلىا اؾخماعة اإلاخدصل كليها مً اإلاالخـاث و للبُاهاث و بلض جدلُلىا الضعاؾت الخالُت مً زال٘  

 : الى جدضًض مضي صخت الٌغطُاث التي اهؼلِىا منها 

   . ان جضهُت ألازؼاء الؼبُت مً قإنها ؤن ًظمً زضماث صخُت  طاث ظىصة كالُت:1ف

 طلٍُ في َظٍ اإلااؾؿت الصخُت َى وؤصاء و الضواًم التي ؾاكضث كلى جضوي مؿخىي الجىصة ألاؾباب ؤَم

اصة طوىػاث اللمل بؿبب هِص  ت الجي جِىم كليها اإلااؾؿت مما ؤصي الى كضم وطىح ؤلامٖاهُاثٍػ  البكٍغ

الضوع باليؿبت للمىؿٍ ما حؿبب في ظهله إلاسخلٍ الاكما٘ الىاظب كلُه الُِام بها مما ؾاَم في ؿهىع 

م   ـ،ألازؼاء ػبُت و ًىضخى في اللمل و ازخال٘ اإلاؿاولُاث  للخـ اإلانهي لضي بلع اًغاص الِؼاق الصحي ًع

  ظىصة اللالُت اإلاِضمت ًـهغ في 

 ان جدُِّ مؿخىي كا٘ مً الجىصة اإلاغجبؼت بالخضماث الصخُت اإلاِضمت ًاصي الى جدُِّ عطا :02ف 

 .اإلاٍغع

 هِص زِت اإلاٍغع اججاٍ اإلالالج الصحي حلٕـ ؾلبا كلى ظىصة الخضمت الصخُت اإلاِضمت 

اطا هـغها الى ظىصة الخضمت الصخُت مً ظهت جبؿُؽ الاظغاءاث اللمل لظمان الؿغكت و ؾهىلت في وؤبظا 

م مً ظىصة الخضمت الصخُت  و عطا اإلاٍغع جِضًم الخضمت الصخُت    ًهظا ًًغ
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 خالصت 

جىاولىا في َظا الٌصل مضي جازبر ألازؼاء الؼبُت كلى ظىصة الخضمت الصخُت في اإلااؾؿت اللمىمُت 

الاؾدكٌاثُت قُوٌُاعا ، بدُض جِىم اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت بخلبُت خاظاث ٔل اإلاغضخى الضازلحن للمؿدكٌى 

مً ٔل ظهاث الىالًت لظلٗ ًان  ُضعة الاؾخلاب كالُت مما ًجلل ممخنهي الِؼاق جدض طوؽ ٓبحر ، و هِص 

 .اإلاىعص البكغي ازغ بالؿلب 

و بالخالي اصبدذ مً الىاظب كلى اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت ان جإزظ َظٍ الىِاثص بلحن الاكخباع و مداولت 

اخخىائها ، ختى ال جٖىن ؾببا في ػكؼكت صىعتها و مصضاًُتها حلاملها مم اإلاغضخى الخالحن و اإلاغجِبحن  و مما 

اث مِبىلت و بالخالي جدُِّ عطا اإلاٍغع و اًظا بىاء كالَ ت و صاثمت ةًمٕنها مً جدُِّ زضمت بمؿخٍى  ٍُى

.مله



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاجمت العامت 
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ًٌِضون " اإلاغضخى"ان ُؼاق الصحي في الجؼاثغ ًىاظه اللضًض مً الىِاثص التي ججلل مؿخِبلحن الخضمت 

ٔاثؼ  ظا ما وظب كلى اإلاؿاولحن البدض كً خل٘ى للنهىض به و جدؿِىه ٔىهه واخض مً ابغػ الغ زِتهم به ، َو

 الاؾاؾُت التي ًدخاط اليها الٌغص و  التي حؿاكض كلى بىاء اإلاجخمم و جؼىعٍ 

ت ٔل مجهىصاتها لخدؿحن الخضماث الصخُت اإلاِضمت لالًغاص  ًٌي الاوهت الازحرة سخغث الضولت الجؼاثٍغ

للنهىض بِؼاق صحي ظُض مما ظلل اإلاؿئىلحن  ًخىظهىن الى البدض و جِصخي هِاغ الظلٍ الاؾاؾُت التي 

ؤصث به الى َظا اإلاؿخىي و جصمُم هـام الغكاًت الصخُت جصمُما ظُضا مً اظل الخض مً اإلاساػغ التي 

 ًخلغض لها اإلاٍغع 

وبما ان مهىت الِؼاق الصحي هي جِضًم زضمت صخُت طاث  ظىصة و التي جغجبؽ  بالضعظت  الاولى بصخت 

الاوؿان ًهظا ًٕؿبه خؿاؾُت زاصت ما ًجلل مهىخه بوؿاهُت آثر مً زضماجُت ، و بلخبر ألاػباء الٌاكلحن 

الغثِؿحن في الازؼاء الؼبُت خؿب الابدار الللمُت التي  حكحر الى ان هالبُت الازؼاء جدضر هدُجت ازٌاُاث 

ؼ الجىصة و ؾالمت اإلاٍغع في  كلى مؿخىي اإلااؾؿاث و الىـم الصخُت ، و هدُجت الاَما٘ الصخصخي بوُت حلٍؼ

الغكاًت الصخُت ، وزٌع ملضالث الاخضار الؿلبُت بما ًيها الازؼاء الؼبُت ، الدصخُصُت و اللالظُت و 

غ الخضماث الصخُت  ض مً اإلاىاعص لخوؼُت الاخخُاظاث الالػمت لخِضًم زضمت ممحزة ، ٓما ٌلض جؼٍى ظظب مٍؼ

ت التي اولتها اللضًض مً الض٘و اَخماما ٓبحرا منها صولت الجؼاثغ   . اخض اإلاجاالث الغثِؿُت للخىمُت البكٍغ

ت ، واهؼلِا مً ظملت الضعاؾاث الؿابِت ، و بالغظىق الى  كلى طىء ما ُمىا باؾخلغاطه  مً ملؼُاث هـٍغ

الهضي الظي وؿعى الى جدُِِه مً َظَالضعاؾت خاولىا الاخاػت بجىاهب  الازؼاء الؼبُت و الجىصة ٔل كلى 

خضا ، لىضعؽ بلض ػبُلت اللالُت بُنهما ، بوُت الىص٘ى الى جدضًض صعظت جازحر ألازؼاء الؼبُت كلى ظىصة 

الخضماث الصخُت ، بلض صعاؾت الخؼبُُِت بمؿدكٌى قُوٌُاعا ، و جىصلىا الى جدضًض مضي صخت الٌغطُاث 

 : التي اهؼلِىا منها 

 . ان جضهُت ألازؼاء الؼبُت مً قإنها ؤن ًظمً زضماث صخُت  طاث ظىصة كالُت:01ف 

ان جدُِّ مؿخىي كا٘ مً الجىصة اإلاغجبؼت بالخضماث الصخُت اإلاِضمت ًاصي الى جدُِّ عطا : 02ف 

 .اإلاٍغع
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 :ولِض جىصلذ الضعاؾت الى هخاثج الخالُت 

  هِص مهاعة و زبرة و كضم الدصخُص الجُض و جىٌُظ اللالط و هِص الخبرة في اؾخسضام الخٕىىلىظُا حؿبب في

ىق الؼبِب في زؼإ ػبي   اصابت اإلاٍغع و ُو

  اإلاٍغع اخُاها ًٖىن اإلادؿبب في كضم هجاح كالظه ؾىاء باالَما٘ او كضم الى صٍ الضُُّ لخالخه الصخُت

ىق في زؼإ مظاكٍ   للؼبِب اإلالالج لُِىم بالدصخُص الصخُذ وجٌاصي الُى

  ت حلض كاثّ ًد٘ى صون  الىص٘ى الى مؿخىي ظىصة زضمت صخُت  ان هِص الامٖاهُاث اإلااصًت و البكٍغ

  بالغهم مً خغص الؼاُم الؼبي و الكبه ػبي كلى جِضًم الخضمت الصخُت بكٖل ظُض الا ان َىاْ اؾدُاء

ذ اإلادضص و ٓظا كضم اَىمام اللاملحن  مً ُبل بلع اإلاغضخى للضم جِضًم لهم الخضمت الصخُت في الُى

 .باالؾخماق الى مكألهم و اؾخٌؿاعتهم

  ت و ان ظاهب الاوؿاوي خاطغ لضي بلع اللاملحن و خؿً ملاملتهم للمغضخى و َظا ٌلىص الى ُلت اإلاىاعص البكٍغ

 .الظوؽ الٕبحر كليهم 

 : الاكترحاث 

  الخلغي كلى خاظاث اإلاٍغع ٓمىؼلّ لخدضًض مىاصٌاث الخضماث الصخُت 

  قُوٌُاعا" طغوعة جدؿحن اإلاؿخمغ لجىصة الخضماث الصخُت اإلاِضمت في ماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت "

 لىالًت مؿخواهم 

  ؼ كلى بُت جٓغ يُت ، مم اُامت بغامج جضٍع م مً مؿخىي ؤصاء اللاملحن مً زال٘ جٕشٍُ الضوعاث الخٍٖى الًغ

 جىمُت مهاعاتهم 

  غ الخضماث الصخُت و جدؿُنها بما ًدىاؾب مم الاخخُاظاث اإلاخجضصة و اإلاخوحرة طغوعة الاَخمام بخؼٍى

م زاصت في مجا٘ الاظهؼة و اإلالضاث الخِىُت الؼبُت  للمؿخٌضًً ، وطالٗ بمىآبت الخؼىع الخٕىىلىجي الؿَغ

ض مً عطا اإلاغضخى  ت مما ًٍؼ ت الظغوٍع حر مسخلٍ الاصٍو  اإلاخِضمت و جًى

  جدؿبن مؿخىي الىـاًت الٕلى للماؾؿت الاؾدكٌاثُت ، زصىصا في هغي اإلاغضخى ، و صوعاث اإلاُاٍ ، و اللمل

ٔامل كما٘ اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت بظغوعة الخٌاؾ كلى هـاًت  وطغوعة . كلى جىكُت اإلاغضخى و  الؼواع و 

ذ إلاا له مً ازغ ٓبحر في  ٔاإلاباوي الخضًشت و اإلاٖان اإلاىـم اإلاٍغ اَخمام مؿدكٌى قُوٌُاعا بالجىاهب اإلالمىؾت 

 جُُِمه لجىصة الخضمت اإلاِضمت له 

 زلّ ُاهىن صازلي للماؾؿت ٌلاُب كلى مغجٕبي الخؼا و جدمله كبئ الخؼا 

  مداولت الاؾخٌاصة مً ججاعب الىاجخت للخِلُص مً الازؼاء الؼبُت في اإلااؾؿاث في بلضان ازغي 
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 آفاق الدزاطت

ض مً البدىر التي جدىا٘و الازؼاء الؼبُت و ظىصة  هغظى ان ًٖىن َظا البدض ٓسؼىة ؤولى الهجاػ اإلاٍؼ

الخضماث الصخُت مً اظل جدؿُنها كلى مؿخىي ماؾؿؿاث الصخُت و بخالي  الاعجِاء بمؿخىي الخضمت 

ً التي عاًىاَا مىاؾبت لخٕملت َظا  البدض   : الصخُت ، و في ماًلي بلع اللىاٍو

 اإلاؿاولُت الجؼاثُت للؼبِب كً اًكاء الؿغ اإلانهي _ 

ؼ اإلاؿاولُت في مؿدكٌُاث اللمىمُت _   ازالُُاث اإلاهىت و صوعَا في حلٍؼ

صوع الؼاُم الؼبي و قبه ػبي في ظىصة الخضمت اإلاِضمت _ 
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 : كائمت املساحع 

 الىخب بالغت العسبيت 

 

ابغاَُم كلي خماصي الخلبىسخي، الخؼإ اإلاُجي والخؼإ اللاصي في بػاع اإلاؿاولُت الؼبُت، صعاؾت مِاعهت،  .1

ُت، لبىان،   .2007ميكىعاجالخلبي الخُِى

ت ، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملت ، الجؼاثغ ،  .2  1992ؤخمض مدُى ، اإلاجزكاث الاصٍع

لت ؤلاؾالمُت  .3 ، صاع والِاهىن الىطعيؤؾامت كبض هللا ُاًض، اإلاؿاولُت الجىاثُت لألػباء، صعاؾت مِاعهت في الكَغ

 1987اإلاؼبىكاث الجاملُت، مصغ

  ، 2009اؾلض كبض ؤلجمُلي ، الخؼاء في اإلاؿاولُت الؼبُت اإلاضهُت ، صعاؾت مِاعهت ، اللغاَ،  .4

، 2007ؤمحر ًغط ًىؾٍ، زؼإ الؼبِب مً الىاخُت الجىاثُت واإلاضهُت، اإلإخب الجامعي الخضًض، مصغ،  .5

ّ الخضماث الؿُاخُت اللالظُت  .6 مضزل مٌاَُمي، صاع الصٌاء لليكغ :بًاص كبض الٌخاح اليؿىع،اؾاؽ حؿٍى

 2008والخىػَم ، كمان، ألاعصن،

ت الازباث في الِاهىن الخاص ؛ ظاملت الِاَغة ؛ مصغ  .7 ي ؛ اإلاباصت اللامت في هـٍغ  2001ظما٘ الضًً ٔػ

ُت، لبىان، ، .8  2011خؿام الضًً ألاخمض، اإلاؿاولُت الؼبُت في الجغاخت الخجمُلُت، ميكىعاث الخلبي الخُِى

ؼ الِىمي لالصضاعاث الِاهىهُت ، الِاَغة ،  .9 ٔامل ، مؿاولُت ألاػباء والجغاخحن اإلاضهُت ، اإلآغ عمظان ظما٘ 

2005  

ًغوؿا، صاع -ػاَغي خؿحن، الخؼإ الؼبي والخؼإ اللالجي في اإلاؿدكٌُاث اللامت، صعاؾت مِاعهت، الجؼاثغ .10

 .2002َىمت،الجؼاثغ، ،

ت، ، .11  2000كبض الخمُض الكىاعبي، مؿاولُت ألاػباء والصُاصلت واإلاؿدكٌُاث، ميكإة اإلالاعي، ؤلاؾٕىضٍع

ت إلااؾؿاث الصخت اللمىمُت  ،ظاملت الجضًضة ، الجؼاثغ  .12  2013كبض الغخمان ًؼىاسخي ، اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع

كبض الؿالم عماح ، الخضمت الاظخماكُت الؼبُت في مجا٘ الؼبي ، صاع الُاػوعي لليكغ و جىػَم ، الاعصن ، بضون  .13

ؾىت اليكغ 

كضهان ببغاَُم ؾغخان، مؿاولُت الؼبِب اإلاهىُت في الِاهىن الٌغوسخي، طمً اإلاجمىكت اإلاخسصصت في  .14

ُت، لبىان ، ، اإلاؿاولُت الؼبُت، ميكىعاث الخلبي الخُِى  .2004اإلاؿاولُتالِاهىهُت للمهىُحن، الجؼء ألا٘و

 2004.ُاضخي ػال٘ عجاط، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؼبِب، صعاؾت مِاعهت، اإلااؾؿت الخضًشت للٕخاب، لبىان، .15

اض ، مٕخبت اإلالٗ ًهض الىػجي ؤزىاء اليكغ ،  .16 مدمض بسُخان الخغبي ، ضخاًا الازؼاء الؼبُت ، ظؼء الا٘و ، ٍع

 2007ؾىت 

ت  .17  2004مدمض خؿً ُاؾم ؛ ازباث الخؼإ في اإلاجا٘ الؼبي ؛ صاع الجاملت الجضًضة لليكغ ؛ اؾٕىضٍع

 2007مدمض عاٌـ، اإلاؿاولُت اإلاضهُت في طىء الِاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، صاع َىمت، الجؼاثغ، .18
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ؼ الِىمي لإلصضاعاث الِاهىهُت، مصغ،  .19 ٔامل، مؿاولُت ألاػباء والجغاخحن اإلاضهُت، اإلآغ مصؼٌى ظما٘ 

،2005 

 (بضون ؾىت ػبم )ًدحى بً لللى ،الخبرة في الؼب الكغعي ، مؼبلت كماع ُغفي ، باجىت الجؼاثغ ،  .20

 : هخب بالغت الاحىبيت 

 

1. Jean penneau, La responsabilité du médecin, 3ème Edition, Dalloz, 2004 

2. Jocou Pierre et Lucas Frédérice : Au cœur du changement : une autre démarche de management, 

laqualité totale, édition DUNOD, 3éme édition, Paris, 1995 

3. 1Stéphane Maisonnas et Jan Claude Dufour : Marketing et  services, chenliéreeducation, Canada, 

2006 

 

 : مرهساث و الاطسوحاث  

 

 

م مً ظىصة مسغظاث اإلااؾؿت الصخُت "امُىت جحر ، .1 ، مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر "صوع بصاعة اإلاساػغ في الًغ

ٔاصًمي، جسصص مغاظلت وجضُُّ ،ظاملت اللغبي بً مهُضي ام بىاقي ،   2017/2018الا

بىزغؽ بللُض، زؼإ الؼبِب ؤزىاء الخضزل الؼبي، مظٓغة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ٔلُت الخَِى والللىم  .2

 2011الؿُاؾُت، ظاملتمىلىص ملمغي، جحزي وػو، ،

ضي ؤخالم ، .3 ،عؾالت مِضمت "صوع اؾخسضام هماطط صٌىي الاهخـاع في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت " صٍع

ٓجؼء مً مخؼلباث هُل قهاصة ماظِؿتر في كلىم الدؿُحر ، جسصص ألاؾالُب الٕمُت في الدؿُحر ، ظاملت 

 2013/2014مدمض زُظغ بؿٕغة ،

صواع ًُصل ، كِض جامحن كً اإلاؿاولُت اإلاضهُت في مجا٘ ألازؼاء الؼبُت ، مظٓغة جسغط لىُل قهاصة اإلااؾتر  .4

  2017-2016ٔلُت الخَِى والللىم الؿُاؾُت ، ظاملت مؿخواهم 
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عمؼي ػهاث ولُض مؿِم ، ازغ ظىصة الخضماث الصخُت كلى عطا اإلاٍغع مظٓغة مِضمت لىُل قهاصة ماؾتر  .5

ت وكلىم الدؿُحر ، ظاملت مدمض بىطُاي  ٔاصًمي جسصص حؿُحر كمىمي ، ٔلُت كلىم الاُخصاصًت والخجاٍع ا

 2018/2019اإلاؿُلت ، 

ت كً الازؼاء الؼبُت ؛ مظٓغة ماؾتر جسصص ُاهىن اصاعي ؛ ظاملت  .6 قاعي عخمت ؛ اإلاؿاولُت الاصاٍع

 40ص2014؛ 2013مدمضزُظغ ؛ بؿٕغة 

قغقي ؤؾماء، مؿاولُت ألاػباء صازل اإلاؿدكٌُاث اللمىمُت، مظٓغة لىُل قهاصة جسغط اإلاضعؾت الللُا  .7

 – 20092010للِظاء، الجؼاثغ،

ضة، الخؼإ الؼبي في مجا٘ اإلاؿاولُت اإلاضهُت، مظٓغة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ٓمُت الخَِى بً  .8 صخغاوي ًٍغ

 .2004،2005كٕىىن،ظاملت الجؼاثغ 

ا في جدؿحن ظىصة الخضماث الصخُت ،مظٓغة ماؾتر ، مؿخواهم ،  .9 غة ، ازالُُاث اإلاهىت وصَو كبض الباقي الَؼ

 2017ظاملت كبض الخمُض ابً باصٌـ ، 

ت " :كخُّ كاجكت .10 ، مظٓغة ماظؿخحر، ٔلُت الللىم "ظىصة الخضماث الصخُت في اإلااؾؿاث اللمىمُت الجؼاثٍغ

ت، ظاملت ؤبى بٕغ بالِاًض جلمؿان، الجؼاثغ،   2011/2012ؤلاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر والللىم الخجاٍع

ت ؛ عؾالت صٓخىعاة ؛ الخَِى ؛ ظاملت  .11 ت الؼبُت كً هِل الاكظاء البكٍغ كخُِت بلجبل ؛ اإلاؿاولُت الاصاٍع

 2011؛ 2012مدمضزُظغ بؿٕغة 

ض ،ولالمً مدمض ، صوع بصاعة الجىصة الكاملت في جدؿحن الخضمت الصخُت ، مظٓغة لىُل قهاصة  .12 ًخاخحن ًٍغ

 2015/2016اإلااؾتر في كلىم الدؿُحر جسصص ، حؿُحر اإلااؾؿاث ، ظاملت الجُاللي بىولامت بسمِـ ملُاهت ، 

ًخىخت مهضي ، مؿاولُت اإلاضهُت كً الخؼا الؼبي الجغاحي ، مظٓغة جسغط لىُل قهاصة جسغط ماؾتر ، ٔلُت  .13

 2019الخَِى والللىم الؿُاؾُت ، ظاملت مؿخواهم ،

دت ٓما٘، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؼبِب، مظٓغة لىُل صعظت اإلااظؿخحر، ًغق ُاهىن اإلاؿاولُت اإلاهىُت، ٓمُت  .14 ًٍغ

 2001الخَِى والللىم الؿُاؾُت ظاملت مىلىص ملمغي مىلىص ملمغي، جحزي وػوو، ،

، ظاملت مىلىص ملمغي جحزي وػو،  .15 ضة كمحري، مؿاولُت اإلاؿدكٌُاث في اإلاجا٘ الؼبي، عؾالت صٓخىاٍع ًٍغ

،2011 

ا كلى عطا اإلاٍغع ، مظٓغة لىل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت الللىم  .16 ُضوع باي امُىت ، ظىصة الخضماث الصخُت و ازاَع

 2017/2018الاُخصاصًت و حؿحر ، ظاملت كبض الخمُض بً باصٌـ مؿخواهم ، 

ُأل اؾدكٌاثُت ،  .17 ا كلى عطا اإلاٍغع ، جسصص حؿُحَر ُضوع باي امُىت ،ظىصة الخضماث الصخُت و ازاَع

  2017/2018ٔلُت كلىم الاُخصاصًت وكلىم حؿُحر ظاملت َبض الخمُض بً باصٌـ  مؿخواهم 

ُىال٘ خؿِبت ، الجغاثم اإلاخللِت بمهىت الؼب ، مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت خَِى وكلىم الؿُاؾُت ،  .18

 2019-2018ظاملت مؿخواهم ، 
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لخؿً ؾلاص ،زؼا الؼبِب ازىاء الخضزل الؼبي ، مظٓغة لىُل قهاصة ماؾتر ، ٔلُت الخَِى والللىم  .19

 2019الؿُاؾُت ،ظاملت مؿخواهم ،

مؿلىصي خىعٍت ،مؿلىصًً كبض الؿالم ،الخؼا الؼبي ،مظٓغة جسغط لىُل قهاصة ماؾتر في الخَِى  .20

 2014/2015،جسصص ُاهىن الخاص الكامل ،ظاملت بجاًت ، 

واثل جِؿحر مدمض كؿاي ؛ اإلاؿاولُت اإلاضًىت للؼبِب ؛ مظٓغة ماظؿخحر الخاصت ؛ ٔلُت الضعاؾاث الللُا ؛  .21

 .2008ظاملتالىجاح الىػجي ؛ ًلؿؼحن 

 

 : مجاالث 

 

 

ت  .1 اخمض مدمض مالٖي،مخؼلباث جؼبُّ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاؿدكٌُاث اللامت ، مجلت الخىمُت البكٍغ

 2018والخللُم ألابدار الخسصصُت ،  ؤٓخىبغ 

لح ،  .2 ٘ "اإلاؿاولُت الؼبُت اإلاضهُت"بىظملت صٍى لح ، ،2001، ، اإلاجلت الِظاثُت، اللضص ألاو بىظملت صٍى

٘ "اإلاؿاولُت الؼبُت اإلاضهُت" ، 2001، ، اإلاجلت الِظاثُت، اللضص ألاو

ظضوي ؾُضي مدمض امحن ، الخؼاء الؼبي في كملُاث الخىلُض ، مجلت الِاهىن والللىم الؿاؾُت ، اللضص  .3

 1436قلبان /2015الشاوي ، ظاملت ولامت ، ظىان 

جت ، مؿاولُت ؤلاصاعة كً اكما٘ مىؿٌُيها ، مجلت مجلـ الضولت ، اللضص  .4   2004 ، 5خؿحن ًٍغ

غة بً كبض الِاصع ، ًوغوع عابذ  .5 لت ؤلاؾالمُت و الِاهىن ، مجلت خَِى و  (ص - غ)َػ ، الخؼإ الؼبي بحن حكَغ

 2017كلىم ؾُاؾُت ، اللضص الشامً ، مجلض الشاوي ، ظاملت ُؿىؼُىت ، ظىان 

م ًدُاوي ، ظىصة الخضماث الصخُت وعطا اإلاغضخى في اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت ،ٔلُت لللىم  .6 يب خضمغ ، مٍغ ٍػ

  2018 ، ؾىت 1 ظاملت باجىت 21 اللضص18الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحر ، مجلت الاخُاء  ، اإلاجلت 

كياض أبعاد حىدة الخدمت الطبيت امللدمت في املظدشفياث الحىىميت  زدهيت مً  :صالح مدمض طًاب .7

ت، اإلاجلض ،،، مجلتمىفىز املسض ى واملىظفين  20الجاملتؤلاؾالمُت للضعاؾاث ؤلاُخصاصًت وؤلاصاٍع

 1،2012اللضص

، اللِىص  .8 كبض الغاَػ ؤخمض الؿنهىعي، الىؾُؽ في قغح الِاهىن اإلاضوي الجضًض، الجؼء الؿابم، اإلاجلض ألا٘و

ُت، لبىان، ،  1998الىاعصة كلىاللمل، الؼبلت الشالشت، ميكىعاث الخلبي الخُِى

ت ،  مجلت الللىم الؿُاؾُت ، ٔلُت  .9 ٔاؾاؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ِي والصخصخي  كخُِت بلجبل ، الخؼاء اإلاًغ

 2012الخَِى والللىم الؿُاؾُت ظاملت بؿٕغة ، اللضص الغابم و اللكغون ، ماعؽ 

م "جُِم ظىصة الخضماث الصخُت في اإلاسابغ الؼبُت الخاصت " ًؼُمت كبُض هللا ، .10 ت ، ُع ، مجلت مجامُم اإلالًغ

 2017 كضص ؤٓخىبغ 5

اإلاجلت الِظاثُت، اللضص ألا٘و " اإلاؿاولُت الؼبُت بحن اظتهاص الِظاء ؤلاصاعي والِظاء اللاصي،"مدمض بىصالي،  .11

 ،2004 



 

78 
 

حالت )كياض حىدة الخدماث الخعليميت في الدزاطاث العليا " :ػال٘ كشمان اللباصلت، ًىؾٍ خؿحن كاقىع  .12

 2007 ،ؾىت 46للضصا11، مجلت ظاملت ألاُصخى، ًلؿؼحن، اإلاجلض ،"بغصةفي الجامعت إلاطالميتMBAبسهامج 

 

 : هصىص اللاهىهيت و الخىفيميت 

ت مصغ  .1 ا ؛ الخللُّ كلى هصىص ُاهىن الازباث ؛ ميكاة اإلالاعي ؛ الاؾٕىضٍع  402؛ ص 1998اخمض ابى الًى

  مً َ ط م ب125واهـغ م 

ٍغ كلى الخصىص** مً َ ب م ب كلى ما ًلي 138هص اإلااصة  .2 مالخـاث اُىا٘ و 1: -ٌسجل الخبحر في جٍِغ

هخاثج الخبرة 3-كغض جدلُلي كما ُام به و كىاًت في خضوص اإلاهىت اإلاؿىضة 2- و مؿدىضاتهم الخصىمت

 

 

والجغاخىن صط ألاػباء 5000بلى 500ٌلاُب بالخبـ مً ؾخت ؤقهغ وبوغامت مً : "ط.ق.1/301َاإلااصة  .3

ا في هحر الخاالث التي ًىظب كميهم ًيها الِاهىن ... والِابالثوالصُاصلت  "كلى ؤؾغاع ؤصلى بها بليهم وؤًكَى

م  .4 ًخظمً اوكاء اإلااؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌاثُت 2007ماي ،19ماعر في 07-140مغؾىم جىٌُظي ُع

ا، طواإلااؾؿاث اللمىمُت ت وجىـُمها وؾحَر ش 33ع كضص ،. لصخت الجىاٍع ملض٘ 2007ماي ،20 الصاصع بخاٍع

 ومخمم

م  .5 ش 78 ًخظمً الِاهىن اإلاضوي ، ط،ع كضص 1975 ؾبخمبر 26 اإلااعر في 8575-امغ ُع  ؾبخمبر 30 ، الصاصع بخاٍع

 ملض٘ ومخمم  1975

م .6 ش 78عكضص ،.ًخظمً الِاهىن اإلاضوي، ط1975ؾبخمبر ،26ماعر في 78-75ؤمغ ُع الصاصع بخاٍع

ملض٘ ومخمم 1975ؾبخمبر،30

م  .7 ش 78عكضص ،.مخظمً الِاهىن اإلاضوي، ط1975ؾبخمبر ،26ماعر في 75-58ؤمغ ُع ؾبخمبر 30الصاصع بخاٍع

 .ملض٘ ومخمم1958،

م  .8 ُتها، ط1985ًبراًغ ،16ماعر في 85-05ُاهىن ُع الصاصعة في 08عكضص ،.ًخظمً ُاهىن خماًت الصخت وجُغ

 ملض٘ ومخمم1985ًٌُغي ،17

م  .9 ُتها، ط1985ًٌُغي ،16ماعر في 85-05ُاهىن ُع ش 08عكضص ،.ًخللّ بدماًت الصخت وجُغ الصاصع بخاٍع

 ملض٘ ومخمم1985ًٌُغي ،17

مً َ ب م ب الصاصع في 128اهـغ ٓظلٗ م 61ص 4كضص 1992مم َ 20.11.1985ُغاع اإلادٕمت الللُا  .10

 .2008، 21ع . ط25_02_2008

م  .11  اإلاخظمً مضوهت ؤزالُُاث الؼب1992/07/06اإلااعر في 276/92اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م  .12 ع .ًخظمً مضوهت ؤزالُُاث مهىت الؼب، ط1992ًىلُى ،06ماعر في 92-276مغؾىم جىٌُظي ُع

ش 52كضص،  1992ًىلُى 08الصاصعة بخاٍع

خمم الامغ 25/02/2009، اإلااعر في 01-9ُاهىن  .13 ، اإلاخظمً ُاهىن 08/06/1966،اإلااعر في 156-66، ٌلض٘ ٍو

ضة الغؾمُت ، كضص  ش 15اللِىباث الجٍغ  (08/03/2008، بخاٍع

م  .14  .اإلاخللّ بالصخت2018/07/02اإلااعر في 11/18الِاهىن ُع
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م ُاهىن  .15 خمم ٌلض٘ ،2008 ؾىت ًىلُى 20 اإلاىاًّ 1429 كام عظب 17 في ماعر 13-08 ُع م الِاهىن  ٍو -85 ُع

ُتها الصخت بدماًت اإلاخللّ 1985 ؾىت ًبراًغ 16 اإلاىاًّ 1405 كام ألاولى ظماصي 26 في ماعر 05  وجُغ

م 4ؤطٌُذ باإلااصة 1/206اإلااصة  .16 اإلاّلض٘ واإلاخمم للِاهىن 1990ًىلُى ،31اإلااعر في 90-17مً الِاهىن ُع

م، ُتها، ط85-05ُع  1990ؤوث 15الصاصع في 35ع كضص ،.ًخظمً ُاهىن خماًت الصخت وجُغ

ت، ط2008ًٌُغي ،25اإلااعر في 08-09ُاهىن  .17 ع كضص .ًخظمً ُاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ش21، ل23الصاصعبخاٍع  . 2008ؤًٍغ

 

 

 : مىاُم الالٕترووي 

 

1) http://forum.law-dz.com/lotiversion/index.php/t 3443.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.law-dz.com/lotiversion/index.php/t�3443.html������
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ت الدًمىكساطيت الشعبيت  الجمهىزٍت  الجصائٍس

 اطخمازة اطخبيان

 

:  جحيت طيبت اما بعد

او بملجي  َى بدض كً اللالُت بحن ألازؼاء الؼبُت وظىصة الخضماث الصخُت َظٍ الضعاؾتان الوغض مً 

ا كلى ظىصة الخضماث  في اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت اللمىمُت مً اظل طلٗ هغظى ان ؤزغي ألازؼاء الؼبُت وجإزحَر

  كلى ألاؾئلت الخالُت ، كلما ان البُاهاث التي  ؾخضلىن بها  حؿخسضم  خصغا لألهغاض كلمُت ةجخٌظلىا باإلظاب

  . ، قٕغا مؿبِا كلى حلاوهٕم

  (×)السحاء طع عالمت : مالحفت 

 ذهس                    اهثى :   الجيع 

  طىت50 طىت          اهثر مً 50_ 41 طىت                    40_ 31                     30_ 20الظً 
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الاخطاء الطبيت  : محىز الاٌو 

مىافم الفلساث زكم   

بشدة 

غير محاًد مىافم 

مىافم 

غير 

مىافم 

بشدة 

 

هِص الخبرة واإلاهاعة لضي الؼبِب  1

 ًدؿبب في ازؼاء 

     

الدصخُص الجُض وجىٌُظ اللالط ظُضا  2

ىق في اي زؼا  ًجىب ػبِب كً الُى

 

     

 حؿبب اإلاٍغع اخُاها  في كضم هجاح  3

اللالط ؾىاء باالَما٘ او كضم الىصٍ 

الضُُّ لخالخه ُبل حصخُص 

     

الاَما٘ اإلاخلمض مً ػغي الؼبِب في  4

 اللالط ًيخج زؼا مظاكٍ

     

كضم اؾخلما٘ الؼاُم الؼبي الىؾاثل  5

ه جازغ  التي ًظلها الللم جدذ جصًغ

كلى خؿً الدصخُص و اللالط  

     

غ الاظهؼة و اإلالضاث الؼبُت  6 كضم جًى

مً قاهه ان ًدؿبب في ولِض خالت 

اإلاغبع  

     

كضم جمًٕ الؼبِب او اإلامغض مً  7

خؿً اؾخسضام الخٕىىلىظُا جٖىن 

ؾبب ٓبحر في اصابت اإلاٍغع  

 

 

     

طوؽ اللمل الظي ًخلغض له الؼبِب  8

و اإلامغض ًدؿبب في جدُِّ اصاء 

طلٍُ  

 

     

قغوغ اللمل الوحر مالثمت و الوحر  9

مصجلت مً قانها ان جضوي اصاء 

الؼبِب و إلامغض  
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حىدة الخدمت الصحيت  : محىز الثاوي 

مىافم الفلساث السكم   

بشدة  

غير محاًد مىافم 

مىافم 

غير 

مىافم 

بشدة 

غ اإلااؾؿت كلى مسخلٍ الخسصصاث  11  جخًى

اإلاىاػىحن   الؼبُت اإلاؼلىبت مً ػًغ

     

غ لضي اإلااؾؿت اللضصالٖافي مً  12 ًخًى

الٖىاصع الؼبُت و قبه ػبُت الصاء مهام 

     

جملٗ اإلااؾؿت الىؾاثل الالػمت اإلاؿاكضة  13

كلى الٌدص و الدصخُص و اللالط بكٖل 

صُُّ 

     

الؼاُم الؼبي و قبه ػبي للماؾؿت في  14

اؾخلضاص صاثم للخلاون مم اإلاٍغع  

     

ت مخابلت  15 حؿهغ اإلااؾؿت كلى اؾخمغاٍع

خالت اإلاغض  

     

16 

 

جظم الاصاعة و اللاملىن مصلخت و صخت 

اإلاٍغع  

في مِضمت اَخماماتهم  

     

ٌلخجي الؼاُم الؼبي و قبه ػبي كىاًت  17

شخصُت 

 

     

كمىما جِضم اإلااؾؿت زضماث طاث   18

ظىصة كالُت و جىاًؿُت  

     

اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت جخمخم باصاء كالي  19

مِاعهت مم ماؾؿاث اؾدكٌاثُت ازغي  

     

 

 

جخدمل اإلااؾؿت مؿاولُتها اججاٍ  10

اإلاٍغع في خالت خضور اي زؼا  
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زطا مسض ى  : محىز الثالث 

مىاًّ الفلساث السكم 

بكضة 

هحر مداًض مىاًّ 

مىاًّ 

هحر 

مىاًّ 

بكضة 

21 

 

 

 

 

اإلاٍغع ٌكلغ بالغطا الخام كً 

ٔل ما جِضمه له اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

 

     

في خالت اخخُاط اإلاٍغع الى  22

زضماث صخُت ًاهه ؾُلىص الى 

هٌـ اإلااؾؿت الاؾدكٌاثُت  

     

ٌكلغ اإلاٍغع باالعجُاح و الامان  23

خحن ًخلامل مم اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

     

ًىصح اإلاغضخى اُاعبهم و  24

اصضُائهم بالخلامل مم اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت  

     

كمىما اإلاٍغع عاض كلى مؿخىي  25

آلاصاء اإلاِضم مً ػغي اإلااؾؿت 

الاؾدكٌاثُت و كمالها اإلاهىُحن و 

حن  الاصاٍع

     

                                                                                                                                وشىسهم على حظً حعاوهىم 
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 ملخص الدزاطت 

زال٘ الؿىىاث الازحرة ، ػاص كضص ضخاًا الازؼاء الؼبُت في الجؼاثغ ، ؾىاء في اإلاؿدكٌُاث اللامت او 

اللُاصاث الخاصت،  خُض اصبدذ مً اَم اإلاىاطم التي ؤصبدذ جالقي اَخماما بالوا في و ُخىا الخالي زاصت 

ت حجم  جازحر  مم جؼىعاث التي خـُا بها ُؼاق الصحي ، لظا ظاءث َظٍ الضعاؾت اإلاسخصغة بهضي ملًغ

ألازؼاء الؼبُت كلى ظىصة زضمت صخُت و طالٗ مً زال٘ ابغاػ  مٌاَُم كامت خ٘ى الازؼاء الؼبُت و  ظىصة 

الخضمت الصخُت  و كالُت بُنهما و ػَغ جِلُص منها و طالٗ في ظاهب الىـغي ، اما في ظاهب الخؼبُِي ًِض 

اجبلىا اإلاىهج الخدلُلي  لضعاؾت واُم الازؼاء الؼبُت في اإلااؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌاثُت  ، بدُض ُمىا 

ظا مُِما في مؿدكٌى و جم اؾترظاق    (51)بخىػَم اؾخبُان اُخصغ كلى  اؾخماعة  ، و ُض جمٕىذ َظٍ  (47)مٍغ

غ الخضماث الصخُت بما ًدىاؾب مم اخخُاظاث اإلاغضخى و اَخمام  الضعاؾت مً الخىصل  الى اهه ٌؿخىظب جؼٍى

باإلاىعص البكغي آثر  لٖي ال ًِم في ألازؼاء ػبُت ، لًٕ كلى اللمىم جامغضخى عاطىن بالخضمت اإلاِضمت لهم 

 مً ػغي اإلااؾؿت 

الازؼاء الؼبُت ، ظىصة الخضماث الصخُت ، زؼاء مظاكٍ ، مٍغع ، اًكاء الؿغ  : اليلماث املفخاحيت 

 اإلانهي 

Summary of the study 

In recent years, the number of victims of medical errors in Algeria has increased, whether in public 

hospitals or private clinics, where it has become one of the most important places that have 

become very interested in our current situation, especially with the developments that have been 

enjoyed by the health sector, so this brief study came with the aim of knowing the extent of the 

impact of medical errors on the quality of health service and by highlighting general concepts 

about medical errors and the quality of the health service and their relationship and ways of 

reducing them. On the theoretical side, on the practical side, we have followed the analytical 

approach to study the reality of medical errors in public hospitals, so that we distributed a 

questionnaire limited to (51) patients residing in a hospital and recovered (47) forms, and this 

study was able to reach that it is necessary to develop health services in accordance with the needs 

of patients and pay more attention to the human resource in order not to make medical mistakes, 

but in general patients satisfied with the service provided to them by the institution 
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