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 قائمة الجداول 

 الصفحة العنوان الرقم

I- 10  52 ألازماث ئدارة مراحليبين 

II- 10  52 باملركس الاسدشفائي الجامعي ملسخغاهميمثل حعداد املسخخدمين 

II- 15 53 الجيس حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 15 53 بالسىواث العمر حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 10 53 بالسىواث العمر حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 12 01 العلمي املإهل حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 10 00 الوظيفيت حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 13 05 املهىيت الكاملت واملهاراث لمعارفآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم ل 

II- 13  في املهام املعخمدة في أداء املعايير على الاطالعآراء الكفاءاث البشريت في 

 املركس الاسدشفائي

05 

II- 13  00 معارفهم عمليا جطبيق على القدرة امخالكهمآراء الكفاءاث البشريت في 

II- 01 الكفاءاث البشريت معارف جطوير العمل على آراء الكفاءاث البشريت في 

 جكويييت ودمجهم في دوراث

02 

II- 00 في ئدارتهم  بخوثيق ججاربهم دارةلا قيام  آراء الكفاءاث البشريت في
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00 

II- 05  جطوير املعارف الشخصيت لهم في البشريت اسدثمار آراء الكفاءاث 

 املوكلت لهم املهام

03 

II- 05  03 املعارف الشخصيت لهم زمالئهمآراء الكفاءاث البشريت في مشاركت 

II- 00  03 املعارف الشخصيت لهم زمالئهمآراء الكفاءاث البشريت في مشاركت 

II- 02 خبراتهم مً جوظيف على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 
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21 
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20 
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25 

II- 03 الاسخخدام ألامثل  على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم

 لإلمكاهياث املوضوعت جحذ جصرفهم

25 

II- 03 اسخغالل الخقىياث على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 ألازماث الصحيت مواجهت في الحديثت

20 

II- 51 22ألامثل لألزماث  الخقييم على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 



 الصحيت

II- 50  ئدارة ألازماث  أجل مً املهاراثآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم

 الصحيت

20 

II- 55 00 والخواصل الاجصال في املهاراث آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

II- 55 مع الخعامل الجيد املهاراث في آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 واملرؤوسين الرؤساء

03 

II- 50  مهاراث الكفاءاث  بمعرفت دارةلا آراء الكفاءاث البشريت في قيام

 اسخغاللهم بشكل جيد في ئدارة ألازماث الصحيت مً أجل البشريت

03 

II- 52 لسيادة  ببرمجت دوراث جكويييت دارةلا  آراء الكفاءاث البشريت في قيام

 لديها البشريتالكفاءاث  لدى املهاراث

03 

II- 50  بشكل  الوقذ في ئدارة مهاراتهم اسخغاللفي آراء الكفاءاث البشريت

 أمثل

01 

II- 53  00 باجقان وجفاويآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم بمهامهم 

II- 53  05 املهىت سلوكياث وأخالقياث باحترامآراء الكفاءاث البشريت في قيامها 

II- 53  ألاهداف العامت معآراء الكفاءاث البشريت في جماش ي سلوكياتهم 

 للمسدشفى

05 

II- 51  أداء  في باحترام سلوكياث العملآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم

 مهامهم

00 

II- 50  مع  الاجصال السلوكياث العامت فيآراء الكفاءاث البشريت في احترامهم

 ألاطراف املديرة لألزماث الصحيت

02 

II- 55  في  وأفكارها بقوه أراءها عًآراء الكفاءاث البشريت في قيامها بالخعبير

 الاجخماعاث

00 

II- 55 وبين بينها املودة بسرع ألالفت دارةلا  آراء الكفاءاث البشريت في قيام 

 املسدشفى الكفاءاث البشريت في

03 

II- 50  03 وابداع كفاءة بكل بخأديت مهامهمآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم 

II- 52  اضافيت مً أجل ئدارة ألازماث  أعمالآراء الكفاءاث البشريت في جأديت

 الصحيت

03 

 

 

 

 



 قائمة ألاشكال

 الصفحة العنوان الرقم

I- 10 00 يوضح جقادم الكفاءاث 

I- 15 50 يبين مراحل ئدارة ألازماث 

II- 10  50 الجامعي ملسخغاهمالهيكل الخىظيمي للمركس الاسدشفائي 

II- 15 53 الجيس حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 10 53 بالسىواث العمر حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 12 53 بالسىواث العمر حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 10 01 العلمي املإهل حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 13 00 الوظيفيت حسب الدراست عيىت أفراد جوزيع 

II- 13 05 املهىيت الكاملت واملهاراث لمعارفآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم ل 

II- 13  في املهام املعخمدة في أداء املعايير على الاطالعآراء الكفاءاث البشريت في 

 املركس الاسدشفائي

05 

II- 01 00 معارفهم عمليا جطبيق على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

II- 00 الكفاءاث البشريت معارف جطوير العمل على آراء الكفاءاث البشريت في 

 جكويييت ودمجهم في دوراث

02 

II- 05 في ئدارتهم  بخوثيق ججاربهم دارةلا قيام  آراء الكفاءاث البشريت في

 لألزماث الصحيت

00 

II- 05  جطوير املعارف الشخصيت لهم في آراء الكفاءاث البشريت اسدثمار 

 املوكلت لهم املهام

03 

II- 00  03 املعارف الشخصيت لهم زمالئهمآراء الكفاءاث البشريت في مشاركت 

II- 02  03 املعارف الشخصيت لهم زمالئهمآراء الكفاءاث البشريت في مشاركت 

II- 00 خبراتهم مً جوظيف على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 لها ألامثل الاسخخدام أجل

21 

II- 03  الوقذ في  اسدثمار على القدرةآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم

 ئدارة ألازماث الصحيت

20 

II- 03  القدرة على الخخطيط الالزمآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 ملواجهت ألازماث الصحيت

25 

II- 03 الاسخخدام ألامثل  على القدرة في امخالكهم آراء الكفاءاث البشريت

 لإلمكاهياث املوضوعت جحذ جصرفهم

25 

II- 51 اسخغالل الخقىياث على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 ألازماث الصحيت مواجهت في الحديثت

20 



II- 50 ألامثل لألزماث الخقييم على القدرة آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 الصحيت

22 

II- 55  ئدارة ألازماث  أجل مً املهاراثآراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم

 الصحيت

20 

II- 55 00 والخواصل الاجصال في املهاراث آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

II- 50 مع الخعامل الجيد املهاراث في آراء الكفاءاث البشريت في امخالكهم 

 واملرؤوسين الرؤساء

03 

II- 52  مهاراث الكفاءاث  بمعرفت دارةلا آراء الكفاءاث البشريت في قيام

 اسخغاللهم بشكل جيد في ئدارة ألازماث الصحيت مً أجل البشريت

03 

II- 50 لسيادة  ببرمجت دوراث جكويييت دارةلا  آراء الكفاءاث البشريت في قيام

 لديها الكفاءاث البشريت لدى املهاراث

03 

II- 53  بشكل  الوقذ في ئدارة مهاراتهم اسخغاللفي آراء الكفاءاث البشريت

 أمثل

01 

II- 53  00 باجقان وجفاويآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم بمهامهم 

II- 53  05 املهىت سلوكياث وأخالقياث باحترامآراء الكفاءاث البشريت في قيامها 

II- 51  ألاهداف العامت معآراء الكفاءاث البشريت في جماش ي سلوكياتهم 

 للمسدشفى

05 

II- 50  أداء  في باحترام سلوكياث العملآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم

 مهامهم

00 

II- 55  مع  الاجصال السلوكياث العامت فيآراء الكفاءاث البشريت في احترامهم

 ألاطراف املديرة لألزماث الصحيت

02 

II- 55  في  وأفكارها بقوه أراءها عًآراء الكفاءاث البشريت في قيامها بالخعبير

 الاجخماعاث

00 

II- 50 وبين بينها املودة بسرع ألالفت دارةلا  آراء الكفاءاث البشريت في قيام 

 املسدشفى الكفاءاث البشريت في

03 

II- 52  03 وابداع كفاءة بكل بخأديت مهامهمآراء الكفاءاث البشريت في قيامهم 

II- 36  اضافيت مً أجل ئدارة ألازماث  أعمالآراء الكفاءاث البشريت في جأديت

 الصحيت

03 
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 مقدمة عامة
 

[2] 
 

 املقدمة -1

 

 ثلتي  ثملتالخقي  وثلصييي  إلايثريي ، ثلطيتضيي  ،الاجتمتعيي ، الاقتصيتية  وألاسميت  ألاخياث  ظي  في 

تيثير  ثللهيت  وثلتي  كيت ( 91-سمي  كىروايت وكىديياآخزهيت   كيت وثلتي   ثلعيتل،، يول  في  ثملنظمت  من ثلعاةا لهت تتعزض

مميت خيت، عىييا تليو ثلياول ثلبديل عىيا ثلويز  ثلك يلي  ل ييا مين تلييو  ،منهيت ألاكثي  تويىرث ختي  كبري  عىيا ثلياول ثل

الاهتمييييت   تلييييو ثليييياول  ثلوييييز  ثلتيييي  ثعتمييييا  عل هييييتألاسميييت   و عىييييا ألاقيييي  ثلتت ييييين ميييين و   هييييت، وميييين  يييير   هيييي، 

  تلك تءث  ثلبشزي  ثلعتمل  ف  ثملجتل ثلصح .

 

ثلياول  في  ثملنظميت  ثلصييي إل هيت  تطيننا ثلتي  ألاضتضيي  ثلاعتمي  تمثي  ثلبشيزي  ثلك يتءث   صيبد   

 قارث ثلو   تئق ثل هترث ثملو  رفتعثمل من ثلك تءث  تلو تمتلكه ملت اظزثوهذث  وألاسمت ، ألاخاث  مىثجه  من  ج 

 ثلطيب  لهيت تدقي  وبتلتيتي  ، ثلياول   تليو ثملؤضطيت  ثلصييي  يثء  مطيتىيت مين  تزدي     شيثههت مين وثلت  عتلي ثل

 .تد ه ثلبشزي  ثملىثري وقارث  ك تءث  عىا تىقنتللاول ثملؤضطت  ثلصيي   دك تءة وثلتمرز،

 

 لتدطير  ثلعيتملر  ألاديزثي  مطيتىي  الارتقيتء عىيا ثلعمي  إييا ثلصييي ثملؤضطيت   مين ثلعاةيا تطيىاو   

 وثملعزدي  ثلتي  ثلخبي ة وسييتية ثملعزدي  زيتويى   وذليو ،تىثجههيت ثلتي  ألاخياث  وألاسميت  مىثجهي  جي   مين ك يتءهه،

  .تد ه وإلايثري  ثلوب  ثلكتير ك تءة رد  ف  تطته،

 

تنصي      عل هيت ثملديت، مين  صيبذ ليذلو ،وثلجشثئيز كير هيت مين ثلياول، دري  عزطي  لهيذ  ألاسميت    

 يثخلييي  عميي   ي يي  تييىدر  خيالل مين ثهتمتمهيت  تلك يتءث  ثلبشيزي  ثلعتمليي  عىيا مطيتىي ثملؤضطييت  ثلصييي 

 وتبني   تويىيز هيتقيتم خيالل مين ومهيترثهه، ومعيترده، لقيارثهه، ثضيتتاثمه، تويىيز عىيا ألاديزثي تد يش منتضيب 

 .متمرزةن  دزثًيث وجعله، تتصصتهه، ف  ثلنمى عىا ملطتعاهه، ثلبشزي  ك تءههت لتوىيز جاةاة ماثخ 

 

 في  ثلعيتملر  ألاديزثي ثميتال  خيالل مين ثلبشيزي ، ثلك يتءث  يور   قييتص ثلارثض  هذ  ضتقى وعليه،     

 ألاسميت  إيثرة بهياف ثلطيلىكيت ،و  ثملهيترث  ثلقيارث ،  تملعزدي ، مزتبوي  متعياية لك يتءث    ثلصييي ثملؤضطيت 

 ثلتيير  عىا لقارةوث ألادكتر  خل  ومعتلج هت، ألاسمت  تلو إيثرة عىا ثلقارة خالل من وذلو ، تدا  ثلت ثلصيي  

 . وثلبقتء الاضتمزثر، ثلنجتح عىا تههقار  وسيتية ، ثلصيي للمؤضطت  ثلتنتدطي  ثملشثةت خل   ج  من
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 البحث مشكلة  -2 

 

تعتبي  ثلصيي   خيا روثديا ثلتنمييي  ثلشيتمل ، ليذلو تطي هاف ثلطيتضييت  ثلصييي  ثلي يت  عىيا خيييتة 

ثلويىثر  وألاسمييت   كديتت ألاديزثي وتقياة،  دظي  ثلخيامت  ثلصيييي  ضيىثء في  ثلظيزوف ثلعتيةيي   و الاضيت نتئي  

وصيييعىب  ثليييتدك، د هييييت،  ثلصييييي  ثلتييي  تشيييها ثانشيييتر ألاوب ييي  وألاميييزثض ثلتييي  تنطييي،  تتانشيييتر ثلىثضييي  وثلطيييز  ،

وطبت ي  مطترهت، وغييت   يوث  ثلطييوزة عل هيت ميت ةينعكظ عىيا سيي  الاملطيت ، ثملجتمي ، وثلبي ي ، ألاميز ثليذي 

ةلييش  طييزورة ثلتثضيييظ ليينظ،  يييىثر  و سمييت  سيييي  تتييىيا مهييت  ثكنشيييتف ألاسمييت ، إيثرههييت، ثلتقلييي  ميين آيترهيييت 

ت عىيا اديى ةت ين ثلعي ء عىيا ثليكىميت  ويظيمن ضيالم  ألاديزثي وثلتنبؤ بطيتقتههت ومطترثههت قصيا ثليتدك، د هي

 وثملجتمعت .

ثلقويت  كت  تسمت عىا  سيت  ثلقزثر ف   ثلعتل، ىثجههتة ثلت  ثلوترئ  وألاخاث  سمت لهذ  ألا  انيج و   

 دقيا وإلايثريي ، ثل نيي ، ثلشخصيي  ثلقيارث  ثملهيترث ، ثملعيترف مين مجمىعي  لياههت بشيزي  ميىثري تيىدر  ثلصيح 

 وقارث   مهترث  ثلوترئ  وثليتت  ثلظزوف ،ألاخاث  جمي  ف  ثلعتم  ثل زي تمت   همي  ثلارثضت  عاةا  كا 

 عىيا ثملدتدظي  وهيى ألاضيى  ثلهياف لتدقيي   نجيتح ثلوترئي  ثليتلي   و ثلييا   و ألاسمي  ىثجهي مل تؤهليه قيتيةي 

  ج  من عتلي  إ اثعي  قارث  تىدر  تول ة ثلقوت  ثلصح     وختص  ،ألامن ثلصح  ثلصي  ثلعتم  وتدقي 

 . ثملولىب  ثملهت  إلاجتس ودتعلي  ك تءة، بطزع  وألاخاث  ثلتداةت  تلو مىثجه 

 

 ،ثملهيترث  أل  ،ثلصييي  ألاسميت  إيثرة في  ثلبشيزي  ثلك يتءث  يور  يرثضي   مكت   ألاهمي  من كت  وعليه

 ثلهياف إييا بهيت ثلىصيىل   جي  مين  ك يتءة مهتميه جميي  ةن يذ تجعليه ثلتي  هي  ثل يزي ةمتلكهيت ثلتي  وثلقيارث  ثملعزدي 

 ثلىط  تعيا رشياة قزثرث   تتتتذ ثلطيوزة هذ  وتكى   و خاث ،  سمت  من ةنشث مت عىا ثلطيوزة م  ثملنشىي،

  عليه كت  مت إيا
ً
 .ضت قت

 

 : ثلطؤثل ثلتتي  ف  الاشكتلي  تمثي  ةمكننت وعليه

 

 ؟الصحية  ألازمات إدارة في دور  البشرية للكفاءات يمكن أن يكون  هل 

 

 :ثلتتلي  ألاض ل  ثل زعي  إلاشكتلي  عن ويت ز 

  

   ؟ثلصيي   ألاسمت  إيثرة ف  يور  ثلبشزي   للمعزد  ه  ةمكن    ةكى 

  ؟ثلصيي   ألاسمت  إيثرة ف  يور  ثلبشزي   للقارث  ةمكن    ةكى   ه 

  ؟ثلصيي   ألاسمت  إيثرة ف  يور  ثلبشزي  للمهترث  ةمكن    ةكى   ه 

  ؟ثلصيي   ألاسمت  إيثرة ف  يور  ثلبشزي  للطلىكيت  ةمكن    ةكى   ه 
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  البحث فرضيات -3

 

ةمكننيت  يزح من  ج  ثلىصيىل إييا إجت يت  سيييد  عىيا الاشيكتلي  ثلزئيطيي  والاشيكتليت  ثل زعيي                 

 ثل زطيت  ثلتتلي :

                 

   ثلبشزي  الاضت تية من معتردهت ف  إيثرة ثلك تءث  ثلبشزي .ةمكن للك تءث 

  ف  إيثرة ثلك تءث  ثلبشزي . قارثههتةمكن للك تءث  ثلبشزي  الاضت تية من 

  ف  إيثرة ثلك تءث  ثلبشزي . مهترثههتةمكن للك تءث  ثلبشزي  الاضت تية من 

  ءث  ثلبشزي .ف  إيثرة ثلك ت ضلىكيتههتةمكن للك تءث  ثلبشزي  الاضت تية من 

 

 البحث أهمية -4

 

، ضيلىكه، لل يزي ثلقيتيةي  وثملهيترث  ثملعيترف تؤيةيه ثليذي وألاضتسيي  لتثل عي ثلياور  في  ثلبديل  هميي  تب س

  شختص ةتول  ألاسمت  إيثرة ف  ثلعم   صبذ ولذلو ثلوترئ ، وألاخاث  لألسمت  إيثرته  ينتء وتىج هتته تصزدتته

 عىا ثملتمرزو  ألاشختص هؤتء يعم  إذ ثلوترئ ، وألاخاث  ألاسمت  ملىثجه  ثلالسم  ثلقيتية  ثملهترث  د ه، تتىدز

 يرجي   قي  إييا لتقليلهيت وقىعهيت خيتل في  لهيت الاضيتجت   ت تيههيت، ختي   و ثلوترئي ، ثليتت   و ألاسمت  وتىق  تداةا

 ألاسمي  ثا هيتء بعيا  بيع هت إيا ألاوطت  إعتية عىا ثلقارة ثمتالكه، ي، تثير ثههت، دت ة تقلي و  خاوثهت ثختمتلي  قب 

 .ثلوترئ  ثليتل   و

 

 أهداف البحث -5

 

 ثلتعزف عىا ماي تثير  ثلك تءث  ثلبشزي  ف  إيثرة ألاسمت  ثلصيي . -

 تداةا مت هى ثلاور ثلذي تلعبه ثلك تءث  ثلبشزي  من ثلتقلي  من خاة ألاسمت  ثلصيي . -

  همي  يور ثلك تءث  ثلبشزي  ف  متتلن ثملؤضطت  ثلصيي .  يت  -

  يت  تثير  ثملعزد  وثلقارث  وثملهترث  وثلطلىكيت  ثلبشزي  ف  إيثرة الاسمت  ثلصيي . -

 

 البحث مخطط  -6

 

تيي، تقطيييي، هيييذث ثلعمييي  إييييا دصيييلر  اظيييزي وتوبيقييي ، خييييل تنتولنيييت فييي  ثل صييي  ثلنظيييزي ياليييي  مبتخيييل              

 كتلتتي :ين  بم

 اىث  ، ثلبشزي  ثلك تءث  م هى ، ثلبشزي  ثلك تءث ملشثة وتوىر  تنتولنت ديه مدخل إلى الكفاءات البشرية: -1

 . بعتي ثلك تءث  ثلبشزي ، ثلبشزي  ثلك تءث  وممرزث  خصتئص، ثلبشزي  ثلك تءث 
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 ألاسمت  ملشىء  ضبت ، ألاسم  م هى ، وثلتوىر  ثلنشثة – ألاسم ديه تنتولنت : مدخل إلى ألازمات الصحية -2

بعع صىر ألاسم  ف  ،  ثلصيي  ألاسمت مزثخ  ، ألاسمت   اىث  ،ثلصيي  ألاسمت  خصتئص، ثلصيي 

 ثملؤضطت  ثلصيي 

 إيثرة مزثخ ، ألاسمت  إيثرة  هاثف،  ثلصيي  ألاسمت  إيثرةم هى   تنتولنت ديه :إدارة ألازمات الصحية -3

 .ثلصيي  ألاسمت إيثرة ثملىثري ثلبشزي  ، دزي  إيثرة ألاسمت ،  ثلصيي  ألاسمت مبتي  إيثرة ، ألاسمت 

 وتنتولنت ف  ثل ص  ثلتوبيق  مبدثر  مبينر  كتلتتي :               

ثملزكش الاضنش تئ   ة وتعزينملشث تنتولنت ديه :ملستغاهم مدخل عام إلى املركس الاستشفائي الجامعي -9

 .ثملىثري ثلبشزي  ثلعتمل  ف  ثملزكش الاضنش تئ  ثلجتمى ، ثلتنظيى ثلهيك   ،مهتمه، ثلجتمى 

تدلي  ثلعين  وت طر  ، ثلارثض  منهج، مجتم  وعين  ثلارثض  تنتولنت ديهثحليل العينة وثفسير النتائج:  -2

 .ثلنتتئج

ثلبشزي  ف  إيثرة ألاسمت  ية ك تءة ثملىثري و خر ث ت، وط  ختتم  تظمن   هم  ثلتىصيت  ثملتعلق   شيت         

 ثلصيي .
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 جمهيد:

 مجاالث َرا في جددر التي النبحرة الخغحراث جساء الىاججت لألشماث حعدد مً الُىم العالم ٌشهدٍ إلاا هظسا

ا والصحُت  والبُئُت والظهاهُت والاجخماعُت الاقخصادًت العصس اإلاىظماث  مً العدًد تهدد ألاشماث ؤصبدذ وغحَر

ُيد اإلاجخمي،  فيي َيرٍ ألاشمياث ؤشميت سحيروض مىزوهيا  مىس ًيحن مًي ؤلاصيالاث عتيى مظيخىي 19-وآخيس  ( التيي خفتيذ اإلاي

ً ؤلاجييساءاث والظييب  ث الصيحُت  ممييا خييخم عفلهييا البدي  عييخىي اإلااطظيياالعيالم وؤخييدزذ خالييت  يىازت عتييى مظيي

ت حظياَم  شيه   َيرٍ ألاشمياث  ومًي ليحن جفيو ؤلاجيساءاث الاَخميام لةعيداد لتياءاث  شيٍس النتُفت لالحد مًي جبعياث 

 سعاى في بدازة جفو ألاشماث.
 

ت التيي وليرا الاَخميام  اإلااطظاث الصحُت في ألاشماث بدازة مىضىع ؤصبذ سقد وعفُه لالنتياءاث الششيٍس

 جددًاث لدون  ؤدائها في الخمحز خيلها حظخطُ، مً لهي وألاطاطُت اإلاهمت اإلاىاضُ، مً حظاَم  شه  لبحر في بدازتها

ت لاإلاظيخىي اإلاطفيى   حظعى لرلو مشام   ؤو ُيع وبعيداد لتياءاث  شيٍس ُياز وجى  جفو اإلااطظاث الصيحُت بىيى اخخ

  شماث.مً ؤج  مظاعدتها عتى بدازة جفو ألا 

 وعفُه سقد جضمً َرا التص  زير مباخ  معىىهت مالخاىي:

 .ت  مدخ  بىى النتاءاث الششٍس

 .مدخ  بىى ألاشماث الصحُت 

 .بدازة ألاشماث الصحُت 
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 .البشسيتمدخل إلى الكفاءاث ألاول:  املبحث

 

ت النتاءاث ؤصبدذ              ا  لفمىظماث الحقُقُت والثروة القىة جمث  الششٍس  حظعى الري الخمحز مصدز لاعخباَز

 َرا ومً جسلُشخه  في واإلاعقد َُهفه في الشظُط اإلاىزد لهرا اإلامحزة للخصاثص ٌعىد وذلو جدقُقه  اىى اإلاىظماث

ت  لفنتاءاث اإلاتاَُمي ؤلا از طتالدز  اإلاطفب َرا في طىقىم اإلاىطفق ت  النتاءاث خصاثص ؤَم الششٍس  الششٍس

ت النتاءاث ؤهىاع تالششٍس ا في ولرلو   ؤ عاد النتاءاث الششٍس س جىمُت ؤدواَز  .اإلاىظماث وجطٍى

 

 .البشسيت الكفاءاثنشأة وجطوز  :املطلب ألاول 

 

 الاقخصيادي ؤلا ياز ٌظيم  ميا جديذ وذليو اإلااضييي  القيسن  مًي الظيبعُىاث ؤواثي  فيي النتياءة مصيطل   هيس                

هيي ُيا الُاليان ؤطيىا  فيي جيسث التيي لفخطيىزاث وهدُجيت وألاوزوبيي  ألامٍس ق فيي  الاقخصياد حعيس  سقيد والهىيد  وبسٍس

نُت اإلاىظماث مً العدًد  عتيى بًجياد العمي  اليدوى  جفيو عتى خخم الري ألامس الشدًدة  لفمىاسظت وألاوزوبُت ألامٍس

ت عفلها لفمداسظت جدًدة  س    الششسي  اإلاىزد اججاٍ اَخمامها ج  جدٍى  عتى قامذ سقد الخىاسظُت  مصاًاَا ولخقٍى

ت الاَخمام عتى زلصث لما مسوهت  ؤلثر عم   س   عً خيله مً وبدثذ ً وعتى التسدًت لالنتاءاث الششٍس  سس   جهٍى

طاهُا قامذ ستي الىجاح  عىام  ؤلثر مً النتاءاث َرٍ ؤن واعخبرث العم   عدد لىض، َىاك اإلاعىُت الظفطاث لٍس

ت لتاءاث اإلاىازد مظخىي  زس، عتى اإلاىظماث جد  التي الظُاطاث مً ٌعسف  ما وبوشاء الخعفم حشجُ، بهدف الششٍس

ُيت مي    وNational Vocational Qualification ليي    الالخديا  شيسو  جديدد معُىيت معياًحر وضي، َيرا ميان  غ

هيا فيي ؤميا العمي   فيي لاإلاىاصيب  National Skills Standards بوشياء مجفيع ٌعيسف ليي  1994 فيي عيام جيم سقيد ؤمٍس

Board ُيازي  هظيام وضي، َيى اإلاجفيع َيرا مهميت   وماهيذ  والظيفىلُاث القيدزاث  النتياءاث  اإلاهيازاث لسسي، و نيي مع

ت ُيام الششيٍس ت النتياءاث متهيىم جىطي، ميدي ذليو  عيد والى ياثع  لاإلاهيام لفق  النتياءاث مظيخىي  مًي لُيخقي  الششيٍس

ًيت ُيت  النتياءاث بىيى التسد ُي   Prahalad & Hamel ؤعمياى    ضيمً ميان اإلاتهيىم َيراؤن  هجيد بذ اإلاىظم  ؤن زؤوا خ

ت مً النتاءاث بها لإض ال مجمىعت جمخفو اإلاىظمت  والتي اإلاىظماث لخفو الخىاسظُت لفمحزة قاعدة جمث  والتي الششٍس

ا ُيخم لالنتياءاث طيمَى ًيت  س ُيق خفيق النتياءاث َيرٍ خييى مًي القاعد ًيا وجدق  عًي وذليو لفمىظمياث جىاسظيُت مصا

ق ت. النتاءاث َرٍ مخطفباث جددًد عتى العم   ٍس  1الششٍس

 

 .البشسيت الكفاءاث مفهوم: املطلب الثاني

 

 مصيطل  سيس  حير اإلاديددة واإلاخغحيرة خظيب مجياالث اطيخعمالهغ ومىاصيتاجه خصاثصيه مًي اليسغم عتيى            

ُياث فيي لبحر   شه  لسش  خُ  1990 مً طىت لداًت وبالراث ألاخحرة طىىاث العشس خيى هتظه النتاءة  ؤلادازة ؤدل

ت. اإلاتاَُم مً وغدا الىتع وعفم  2اإلادىزٍت في بدازة اإلاىازد الششٍس

                                                             
1
ة صالح علً جدٌان الرشٌدي، دور الكفاءات البشرٌة فً إدارة األزمات بالمستشفٌات الحكومٌة الكوٌتٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة الكوٌت، كلٌ - 

 .1163-61-61إدارٌة، االقتصاد والعلوم 
2
 .66بن أحمد نوال، أهمٌة ودور الكفاءات البشرٌة داخل المنظمات، البلٌدة، جامعة لونٌسً علً، ص  -بوٌحٌاوي ابراهٌم - 



ألاول: مفاهيم عامت حول الكفاءاث البشسيت وإدازة ألاشماث الصحيت  الفصل  

 

[9] 
 

ت النتياءة ممتهيى  خظيي سقيد               ب عتيى الششيٍس  .ح الىجياالختيى  و  عًيحن البياخث خمامياثَا مًي حيرلب هصِي

 3حن.مع جاهب مً ًساٍ منهم اخدو  سه  متهى اإلا راهل زؤحهم اخخفع لنً مَجهىد ساجددث

ع اليىازدة  شيإن متهيىم النتياءة إلاداولييت الخىصي  مًي خيلهيا بىيى زطييم               َيم الخعيياٍز وظيخعس  سُميا ًتيي ؤ

شُت جبرش بىى خد ما ميمذ َرا اإلاتهىم:  طىزة جقٍس

ًيت الخصياثص حشيه  التيي اإلاندظيبت اإلاعيازف مجمىعيت هيي -                ًمنًي ؤن جيخميي بىيى  والتيي لألسيساد التسد

 4مجاالث مخخفتت مث  طماث الشخصُت  القدزة  الصىزة الراجُت..........الخ.

ُي  ؤهييه ال  -                 هيي مجمىعيت مخهامفييت مًي اإلاعسسييت  اإلاهيازة  القييُم  الظيماث  الييدواس،  اإلاتهيىم الييراحي  خ

ع النتاءة بال في     5البعض دون عصى ؤي مهىن عً آلاخس.م،  عضها رٍ اإلاهىهاث َجهام   ٌظخقُم حعٍس

                

 .البشسيت الكفاءاثأنواع : املطلب الثالث

 

 ؤلسش  ؤن بال اإلاخبعت  اإلاعاًحر الخخيف زاج، وذلو لفنتاءاث جصيُتهم خُ  مً الباخثىن  اخخفع                        

ا الخصيُتاث َرٍ اث لثير وسقا صىتذ شُىعا  وؤلثَر ىاسق التسدي اإلاظخىي  :هي مظخٍى  التسدًت  النتاءاث ٍو

ىاسق الجماعي اإلاظخىي  ىاسق الخىظُمي اإلاظخىي  وؤخحرا الجماعُت  النتاءاث ٍو  والتي الخىظُمُت النتاءاث ٍو

 .ؤلاطتراجُجُت ؤو ألاطاطُت لالنتاءاث البعض ٌظملها

 

 ًمخفنها التسد وجخمث  في حعبئيت اإلاعيازف جخمث  في مجمىعت اإلاىازد البا ىت والظاَسة التي  :الفسدًت الكفاءاث 1- 

ُيت التييي جظهيس ؤزىيياء العمي  ميًي ؤجي  جقييدًم ؤسضي  ؤداء إلاهمييت ؤو  والقيدزاث واإلاهييازاث والظيفىلُاث والقييُم الاجخماع

َيييييا  شييييه  ًخما ييييي  مييييي،  س ًييييت والدشيييياسها وجثشُ هييييا وجطٍى وشييييا  مدييييدد  وعتييييى اإلاىظميييييت البديييي  عيييًي النتييييياءاث التسد

 6وسق ألَداف اإلاىظمت.اإلاىاصب التي ٌشغفىجها 

 

ُييي، اإلاىجيييىدة ليييحن  :الجماعيااات الكفااااءاث -2   هيييي هدُجيييت ؤو مدصييي  ًيشيييإ اهطيقيييا مييًي الخعييياون ؤسضيييفُت الخجم

ًييييت وجخضييييمً جمفيييت ميييًي اإلاعييييازف ومنهييييا: معسسيييت الاجصيييياى  معسسييييت الخعيييياون    سهيييي التييييي جدييييدد قييييىة النتييياءاث التسد

 وعتى مظخىاَا همحز لحن:اإلااطظت ؤو ضعتها في مجاى جىاسظُت اإلااطظاث  

النتاءة الخاصت: وهي لتاءة مسجبطت لمجاى معسفي ؤو مهازي مددد  وهي خاصت ألجهيا جيسجبط لىيىع مديدد مًي  -1

 اإلاهام التي جىدزج في ا ؤقظام داخ  اإلااطظت.

                                                             
3
اقتصادٌة بركان مو الشٌخ، دور الكفاءات البشرٌة داخل المؤسسة االقتصادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، جامعة مستغانم، كلٌة العلوم  - 

 .1163-1162وتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 
4
 .61بن أحمد نوال، أهمٌة ودور الكفاءات البشرٌة داخل المنظمات، البلٌدة، جامعة لونٌسً علً، ص  -بوٌحٌاوي ابراهٌم - 

5
 .61، ص31 حمدي أبو القاسم األخضر، دور التعلم غٌر الرسمً فً تنمٌة كفاءات الموارد البشرٌة، مجلة دراسات، العدد - 

6
المنصوري كمال وصولح كمال، تسٌٌر الكفاءات: اإلطار المفاهٌمً والمجاالت الكبرى، مجلة أبحاث اقتصادٌة، جامعة محمد خٌضر بسكرة،  - 

 .1161-1114كلٌة العلوم اقتصادٌة وتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 



ألاول: مفاهيم عامت حول الكفاءاث البشسيت وإدازة ألاشماث الصحيت  الفصل  

 

[10] 
 

ًيييييدة  بذ مفمييييا ماهييييذ اإلاجييييياالث  -2 النتيييياءة اإلامخييييدة: وهييييي التيييييي ًمخييييد مجيييياى جطبُقهيييييا وجى ُتهييييا داخيييي  طييييُاقاث جد

والىضييييعُاث والظيييييُاقاث التيييييي جى يييييع وجطبييييق سلهيييييا هتيييييع النتييييياءة واطييييعت ومخخفتيييييت عييييًي اإلاجييييياى والىضيييييعُت 

  ألاصفُت مفما ماهذ دزجت امخداد َرٍ النتاءة لبحرة.   

 

ت فييي القُمييت  هيييو   :الخنظيمياات الكفاااءاث -3 قييت جتظييحًر ُيياث التييي حظيياَم لطٍس جىلُتييت ميًي اإلاهييازاث والخنىىلىج

ُيييت  لتييياءة العيقييياث الاوظييياهُت  اإلاضيياست لفمىخيييىج النهييياجي. وهيييي حشييم  عيييدة لتييياءاث جخمثييي  فيييي: النتيياءة الخقى

ٍيييييت ميييًي جهييييت  ومييييًي جهييييت ؤخييييسي هيييييسي ؤجهييييا جخمثيييي  فيييييي لتيييياءة الخخطييييُط وؤلادازة  ُييييت الاداز لتييييياء  والنتيييياءة التى

. بذ ًخلخص متهيىم لتياءة الخىظيُم خظيب اإلااطيت وهيىع عمفهيا وميدي سهمهيا الخىتُر  لتاءة السقالت والخقُُم

 7لفعيقاث القاثمت لُنها وبحن البِئت اإلادُطت بها.

 

 .البشسيت الكفاءاث خصائص: املطلب السابع

 

ت النتاءاث حعخبر            ُي، عتيى ًيبغيي التيي الهامت ألاطاطُت السماثص ؤخد الششٍس فيي اإلاىظمياث  العيامفحن ألاسيساد جم

 عتى البعض  عضها م، حعم  التي واإلامحزاث الخصاثص مً لمجمىعت النتاءاث َرٍ جخصع بذ وحعفمها  بلدظابها

 :ؤلسشَا ومً  8الاطتراجُجُت ؤَداسها جدقُق عتى اإلاىظماث جفو مظاعدة

َيييييييب ؤو اطييييييخعداد  - ُيييييي   جإ ُييييييت  ذلييييييو ألجهييييييا جىطييييييىي عتيييييييى النتيييييياءة لِظييييييذ مجييييييسد م لفخصييييييسف  بهمييييييا عبييييييازة عييييييًي عمف

مجمىعت مً الىطاث  وألادواث الخاصت لمعالجت اإلاشام  والحىادر العسضُت غحر اإلاخىقعت واإلاظخجداث التي ال 

ًمنيًي اطيييدبعادَا  سالنتييياءة ال جىدصيييس فيييي ألاداء اإلاظييي هدف وال فيييي اإلايييىازد اليشميييت إلامازطييي ها  لييي  جخعيييدي ذليييو بىيييى 

 ساءاث والعمفُاث التي جىجه ألاداء.ؤلاج

.آلالُت لسمجت الحظالاث و اثع في اإلاعفىماث وبدازة ؤلاهخاج و اثع في خاصت وؤلادزاك التهم طسعت  -
9 

َيرا الىظيام  فيي مي  النتاءة عبازة عً هظام ألجها جقىم  - لدمج اإلاعازف واإلاهازاث والخصسساث  بذ جمث  ميدخيث 

َييرٍ اإلاييىازد اإلايىازد التييي حظيياَم فيي لىيياء  ُييد  ُيياث سهيي ججى النتيياءة طيىاء ماهييذ مفمىطييت ؤو غحيير مفمىطيت  ؤمييا العمف

وجىظُمها والخيظُق لُنها  وسُما ًخص اإلاخسجاث سهي الىخاثج التي جم الخىص  بللها والتي جخجتى في هىعُت وجىدة 

 ألاداء.

  10.وشا  معحن ًخم جى ُع معازف مخخفتت قصد جدقُق َدف معحن ؤو جىتُرالنتاءة ذاث غاًت    -

ق عم   وجهىن مظدىدة بىى هدُجت مىخظسة -  .النتاءة جيخج مً سسد في وضعُت مهىُت معُىت ؤو مً سٍس

                                                             
7
مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم، بركان مو الشٌخ، دور الكفاءات البشرٌة داخل المؤسسة األقتصادٌة،  - 

 .1163-1162كلٌة العلوم اقتصادٌة وتجارٌة وعلوم التسٌٌر، 
8
نظمات مساوي خدٌجة خالدي، نظرٌة الموارد والتجدٌد فً التحلٌل االستراتٌجً، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمً الدولً حول األداء المتمٌز للم - 

 .31والحكومات، ص
9
 .11بن أحمد نوال، أهمٌة ودور الكفاءات البشرٌة داخل المنظمات، جامعة لونٌسً علً البلٌدة، ص  -بوٌحٌاوي ابراهٌم - 

10
لوم مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، جامعة مستغانم، كلٌة العلوم اقتصادٌة وتجارٌة وع عبد اإلله صبٌحة، دور التدرٌب فً تحسٌن الكفاءات، - 

 .1164-1163التسٌٌر، 



ألاول: مفاهيم عامت حول الكفاءاث البشسيت وإدازة ألاشماث الصحيت  الفصل  

 

[11] 
 

ت النتاءاث جخصع -  ألاسيساد  سيةذا َيم النتاءاث مصدز ؤن ذلو مها: ٌعنياطخخدا عدم عىد جخقادم لإجها الششٍس

 واإلاهيازاث طخضيمد   النتاءاث َرٍ سان وقدزاتهم ومهازاتهم لتاءاتهم واطخخدام لة هاز ألاسساد لهاالء ٌظمذ لم

 ؛آلاخٍسً اإلاىاسظحن لصال  لفمىظمت الخىاسسيي اإلاسلص ًتراج، طىف وعفُه

ت النتياءاث جخصيع - ُيت شيامفت لإجهيا الششيٍس فيي  لبحيرة مهاهيه جدخي  سهيي اإلاجياالث  مخخفيع فيي لفمعيازف وجهامف

 11.جدقُقها بىى حظعى التي اإلادددة ألاَداف

 

 لاإلضاست بىى الخصاثص الظالقت ًمنً بلساش مجمىعت ؤخسي مً الخصاثص  جخمث  في:      

النتييييييياءة مندظيييييييبت  سيييييييالتسد ال ًىليييييييد ليييييييعء ألداء وشيييييييا  معييييييييحن  وبهميييييييا ًندظيييييييب ذليييييييو مييييييًي خييييييييى ممازطييييييييخه  -

ب اإلاىجه له. لفيشا اث والخبرة  اإلاندظبت مً ججازبه في العم   بضاست بىى الخدٍز

ُيت  سميا ًمنًي ميخظخيه هيي ألاوشيطت اإلامازطيت والىطياث  اإلاظيخعمفت وهخياثج النتاءة متهىم مجسد  سه- ي غحير مسث

 َرٍ ألاوشطت  وبهرا هقىى ؤجها لِظذ ؤصي لاإلاعن  اإلاداطبي مث  لساءاث الاختراع.

ُيييتغحييير داثميييتالنتيياءة  - ا ألاسييساد  سيييةذا ليييم   سهييي  سس ُييي  ؤجهييا جخقيييادم عىيييد عييدم اطيييخعمالها  ألن مصيييدَز   خ

ٍ ألاخحرة جخي ي   ومً زم ًخعرز عتى اإلاىظمت الاطختادة منها ٌظمذ لهم ب  12 هاز لتاءتهم ومهازتهم سةن َر

منً ب هاز ذلو لالشه  الخاىي:  ٍو

 

 

 النتاءاث ًىض  جقادم النتاءاث (I- 01 الشه  زقم  

 

   

 جأم  

 

 الصمً    

 
ت في اإلااطظت  مرلسة جخسج لىُ  شهادة اإلااطتر   ظنسة  جامعت مدمد خُضس  اإلاصدز: طهُفت جباز  النتاءاث الخىظُمُت وعيق ها لإداء  اإلاىازد الششٍس

 .2018/2019مفُت العفىم بوظاهُت والاجخماعُت  
 

 

 

 

ت. :املطلب الخامس  ؤ عاد النتاءاث الششٍس
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ة صالح علً جدٌان الرشٌدي، دور الكفاءات البشرٌة فً إدارة األزمات بالمستشفٌات الحكومٌة الكوٌتٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة الكوٌت، كلٌ - 

 .1163-61-61االقتصاد والعلوم إدارٌة، 
12

بسكرة ،  ة فً المؤسسة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، جامعة محمد خٌضرسهٌلة جبار، الكفاءات التنظٌمٌة وعالقتها بأداء الموارد البشرٌ - 

 . 1163/1164كلٌة العلوم إنسانٌة واالجتماعٌة، 



ألاول: مفاهيم عامت حول الكفاءاث البشسيت وإدازة ألاشماث الصحيت  الفصل  

 

[12] 
 

 

ت ثنتييييياءاجخهييييىن ال ً  الششيييييٍس َيييييرٍ مييييًي مجمىعييييت ؤ عييييياد جيميييييجم وجخىاسيييييق سُميييييا لُنهييييا مييييًي ؤجييييي  جهيييييٍى

ُياز جيم قيدو  النتياءاث  ت مًي ؤجي   ؤزبعيت اخخ َيرٍ  سسضيُاثعًي  ؤلاجاليتؤ عياد مًي مجميىع ؤ عياد النتياءاث الششيٍس

   :ًتي ما ألا عاد َرٍ ؤلسش  ومً الدزاطاثو  ألالدار مً العدًد عتى مظدىدا  الدزاطت

                                  

 البشسيت: املعسفت  -1

ت  اإلاعسسيت متهيىم ٌعخبير ًيد مصيطل الششيٍس َيى جيدا قيدًم إلاتهيىم جد  ؤطياض اإلاعسسيت حعيد اذ العفيم  و

ُيت  عتيى عمفيذ لهىجهيا ألاميم جياٍز  فيي وممحيزا َاميا دوزا اإلاعسسيت لعبيذ سقيد والسقيي  الخقيدم بىيى وبىاليت العبيىز  الخىم

 13.لها واإلاظخقب  للحاضس صُاغت الخىجهاث

 مًي ألاسيساد العيامفحن ٌظخدضيٍس  ياَسي  ؤو ضيمني ًهيىن   يييء إجهيا   مي ل  اإلاعسسيت النبِسييي عيسف                    

 14؛ وصاثبت   صحُدت قسازاث اجخاذ لخصىص ؤو لةجقان ؤعمالهم ؤداء ؤج 

 العامفحن مً ألاسساد لدي سُما جخمث  التي الضمىُت اإلاعسست اطخخدام   لإجها( مدمىد ؤخمد عتي(  هاعسسو    ي    ي    ي 

دت معسست مً اإلاىظمت جمفنه إلاا بضاست بلداعُت  وقدزاث ومهازاث خبراث  البُاهاث واإلاعفىماث قىاعد في جخمث  صٍس

 15الظالقت ؛ الخجاز  مً اإلاندظبت والخبراث

 

س خييى  مًي اإلاعسسيت ممازطيت عتيى اإلاىظمياث جفيو قيدزة فيي َيى لاإلاىظمياث اإلاعسسيت اطيخخدام فيي سيالجَى

 الرًً ًمخفهىن  اإلاىظمت ؤسساد لحن الختاع  مً ليطختادة سلها اإلاىجىدة والخبرة اإلاعسفي الترالم جى ُع عتى الترلحز

 .16الخىظُمُت لالعمفُاث الطخخدامها اإلاعسست

 

 البشسيت: القدزاث   -2

ت القيدزاث ُيت الششيٍس ت لفميىازد التسصيت بعطياء بىيى تهيدف ؤطاطيُت عمف والتهيم  لاإلاعسسيت لفتيزود الششيٍس

ُيت واإلاهازاث ٍيادة اإلاخاخيت اإلاعفىمياث عتيى الحصيىى  بمهاه ٍيت لتاءتهيا لص ُيت وجقى ُيت قيدزاتها وجىم  عفلهيا  القاثميت الخىظُم

ت اإلامازطاث مً ليطختادة واط، هطا  عتى الخبراث ووشس   17والاًجالُت. التعالت الششٍس

تالقيدز  و  ُيت لإجهياحعيسف  اث الششيٍس ٍي  خيلهيا مًي ًيخم التيي العمف ت جدى  جهيىن  قيدزاث بىيى الطاقياث الششيٍس

فهيا ًيخم ؤن بىيى مامىيت القيدزاث َيرٍ وجضي  وؤلاليداع  الاهجياش عتيى قيادزة ُيت بىيى بهجياشاث جدٍى  لفمىظميت خقُق

  18.وألاسساد
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ت القيدزاث حعيدو             وهياجج  العمي  مديسك ألن ؤهىاعهيا   شيت  اإلاىظمياث فيي ألاطاطيُت الثيرواث مًي زيسوة الششيٍس

مىظمياتهم  ًيدًسون اليرًً سهيم الخخصصياث  ماسيت مًي بهيا العيامفحن ألاسيساد ؤلخياف عتيى ًقيىم بهميا اإلاىظمياث َيرٍ

ت النتاءاث جىمُت جىطىي  خُ  اإلاىاس،  لخدقُق  ًتي:  ما منها هرلس ؤ عاد عدة عتى اإلاىظماث َرٍ في الششٍس

ى الخعفُمُت: العمفُت -  ألاسساد؛ شخصُت وصق  لىاء في ؤطاسيي  شه  الخعفُم سُه ٌظاَم الري البعد َو

ى العمفُت - شُت: َو مًي  مجمىعيت خييى مًي ألاسيساد وشا  جإطِع عتى العم  سُه ٌظاَم الري البعد الخدٍز

 ؤلاهخاجُت؛ العمفُت في بها لِظاَمىا العمفُت القدزاث

ت العمفُت - ى ؤلاداٍز ُير بدازة ؤجي  مًي ألاسساد جإَُ  سُه ًخم الري البعد الخىظُمُت: َو لهاسيت  ألاوشيطت وجىت

 جىاهبها؛

ى اإلاظإلت - ُيت لألسيساد ؤلاجخمياعي الظيفىك فيي الخيإزحر اىيى حهيدف اليري البعد الظفىلُت: َو اإلاطفىبيت  القيُم وجىم

 19.منهم

 

ت القيدزاث سخىمُت            ٍيادة حعنيي الششيٍس ُياث فيي الص  لألسيساد  والتيي والظيفىلُاث واإلاهيازاث والقيدزاث اإلاعسسيت عمف

ا ًخم اث زس، ًخم عىدما اخخُاَز  َرٍ مداولت لخدظحن في اإلاىظمت  في ممنً خد ؤقصي  بىى ؤلاهخاجُت النتاءة مظخٍى

اث زس، وبالخاىي اًجابي   شه  الظفىك لخغُحر والقدزاث واإلاهازاث اإلاعازف  20.ألاداء مظخٍى

 

 البشسيت:  املهازاث  -3

ت  اإلايىازد بدازة مجياى فيي خيدزذ التيي النبحيرة لفخطيىزاث هدُجيت اإلاهيازاث  متهيىم اطيخخدام جيم سقيد الششيٍس

ت يث العفمُت ؤطاض عتى ًخم العامفحن ألاسساد لحن الخمحز مان ؤن  عد وذلو العشسون  القسن  مطف، في الششٍس  اإلاَا

ت  عنها لاإلاهازاث ٌعبر التي مخطفباث عتى ؤلثر  شه  ٌعخمد الُىم ؤصبذ سقد لرا لهم  الشخصُت والظماث  الششٍس

ُيد  ظيشب ذليو وميان يث قيدزة وعيدم واإلاهيام الى ياثع حعق ُيت اإلايَا  الاطيخجالت عتيى الشخصيُت والخصياثص العفم

ت ساإلاهيازاث اإلاىظميت  وزقاسيت بطيتراجُجُت إلاخطفبياث يث حظيمذ الششييٍس  والصيتاث لاإلطيخخدام اإلاخهامي  لفميَا

 21التسد. بها ٌعم  التي لاإلاىظمت واإلاعازف الشخصُت

ت اإلاهازاث حعسفو               اإلاهازة ًمفو مً َى والشخص اإلااَس لةجقان  معحن  ييء عم  عتى القدزة لإجها   الششٍس

ا ؤو  22 ؛ ًظهَس

 

ت اإلاهازاث جىقظمو          ًتي: ما منها هرلس مخخفتت معاًحر خظب ؤهىاع عدة في الششٍس

تاث جخعدد : القساز اجخاذ مهازاث - ؤ  اجخاذ عمفُت ؤن عتى جالد لمجمفها ؤجها ؤال القساز لاجخاذ الخاصت الخعٍس

ُيازاث ؤلثر ؤو ازىحن لحن الخُاز ؤو الحنم َى سالقساز لداث   عدة لحن مً ألامث  البدً  اخخُاز جمث  القساز  مً الخ
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َيى اإلاخاخيت  والبيداث  ُير بىيى إلاشيهفت خي  مًي اإلاىاقيع مًي مديدد غحير عيدد فيي ًيشيا و منًي عمي   وبهجياش مقيسز  جىت  ٍو

 معُىت.  مشهفت اإلاخاخت لح  البداث  مً عم  لسهامج اخخُاز " ؤجها عتى القسازاث اجخاذ عمفُت متهىم جددًد

تياث : جخعيددالاجصاال مهازاث -   ًيت فيي ؤجهيا بال لاالجصياى الخاصيت الخعٍس اميت  ؤطاطيُت عىاصيس عًي حعبير النها َو

 اإلاظيخخدمت بىيى والىطيُفت هقفهيا اإلاطفيى  والسطيالت واإلاظيخقب  اإلاسطي  العىاصيس َيرٍ وحعيد وآلازاء  ألاسهياز لخبيادى

ًيت جاهيب  جيم حعسٍيع سقيد   اإلاطفىبيت لالصيىزة اإلاظيخقب  بىيى السطيالت وصيىى  ميدي جىضي  والتيي العنظيُت الخغر

ا ألاسهياز وهقي  جبيادى ؤهيه ؤي الىياض  ليحن الختياَم وبشياعت خفيق " لإهيه الاجصياى  ألاسيساد والجماعياث ليحن ووشيَس

 .  "واإلاجخمعاث

قصد الراث  بدازة هي الىقذ بدازة حعخبر الحقُقت : فيالوقذ إدازة مهازاث - ث  لنتاءة الىقذ بطخخدام بها ٍو

ًيد وبشيه  بوظيان مي  عتيى ًجيب لدُ  ألاعماى  بهجاش ؤج  منً ًيت الىقيذ  عيدم مشيهفت ًىاجيه ؤن متزا ُي  لتا  خ

 الحقُقت َرٍ عمفه  وإلاىاجهت مطفى  َى ما م  لعم  مافي وقذ ًىجد ال اهه خقُقت مً الىقذ بدازة مهازة جىطفق

را ُيق ًجيب ساهه الىاق،  ألامس َو ٍيت ذاث اإلاظياث  عتيى ًيخم الترلحيز وان اإلاديدود لفىقيذ بطيخخدام ؤسضي  جدق  ألاولى

   23النبحرة.

 

 البشسيت: السلوكياث -4

َيى ال ًقي  لتياءة عيًي  ت و ًفعيب الظيفىك الششيسي ؤو الخىظُميي دوزا َامييا فيي مجياى  تياءة اإلايىازد الششييٍس

س عيقت التسد م، غحٍر مً ألاسساد داخ  اإلاىظماث. ت  سهى جَى  لاقي ؤ عاد النتاءاث الششٍس

 

مجمىعت معازف اطخخدمها اإلادًسون مً ؤج  بهجاش اإلاهام الخىظُمُت واإلاداسظت   َى الششسي  الظفىكو 

قت اإلاىاطبت ا لالطٍس ت واطدثماَز  24 ؛ عتى اإلاىازد الششٍس

 

ت وبالخياىي حظيخطُ، الششسي  سالظفىك س النتاءاث الششٍس عىصس مهم وذو سعالُت لبحرة عتى جىمُت وجطٍى

َييييا  ُيييه جهىد ت  جىج ُيييق الىجيييياح اإلاسجيييى منهيييا  وؤًضييييا جدقيييق الخقييييدم والاطيييخمساٍز َيييى اإلاهييييم َيييرٍ النتييياءاث ميييًي جدق

ت  .والتاع  واإلاازس عتى عم  اإلاىظمت والري ًدقق لها الىجاح والخقدم والاطخمساٍز
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 الصحيت ألاشماثمدخل إلى  الثاني: املبحث

 

ٌشهد العالم في آلاوهت ألاخحرة العدًد مً ألاشماث الصحُت التي ؤزسث عتى جمُ، اإلاجاالث في العدًد                 

(  خُ  حعد ألاشماث جصءا خخمي مً واق، 19-مً البفدان  خاصت ألاشمت ألاخحرة والتي هي ؤشمت مىزوها  مىسُد

ت واإلااطاجُت  وجمعالحُاة ا  لاألشمت واه هاء التسدًت ألاشماث مً لدءا الحُاة جىاهب م  لأخس ؤو  شه  لششٍس

ت ومادًت جظُمت  خخمذ عتى جمُ، الدوى البد  عً بًجاد الطس   الدولُت   سقد ؤخدزذ ؤضسازا  شٍس

ٍ ألاضساز  .النتُفت لخختُع و إة َر

 

 والخطوز  النشأة – ألاشمتاملطلب ألاول: 
 

ُيت الهفميت مًي ألاشميت مصيطل  ٌظيخمد ُيت الهفميت مًي وؤًضيا Kipvew الُىهاه ق  حعنيي فيي والتيي  krino ؤلاغٍس

ُياز ؤو الحاطيم القيساز ؤو الحنيم الفغخيحن ليي ُي  الاخخ  عتيى بزبياك حعمي  وؤخيدار مىاقيع بىيى اإلاىظميت جخعيس  لد

ُيا بدازتهيا ٍي  ألاجفيحن عتيى طيىاء عفلهيا وجيازس العف  اليري ًديُط الغميى  مًي اليسغم سعتيى اإلايدي  القصيحر ؤو الطى

ُيا ؤلادازة عتيى ًيبغيي ؤهيه بال ألاشميت لمتهيىم  عتيى ؤو لعييج ألاشميت ًفيصم اليري الحاطيم القيسازاث اجخياذ اإلاىظميت فيي العف

 25 منها. الاًجالُت آلازاز اطدثماز عتى العم  م، ممنً خد ؤدوى بىى الظفبُت جإزحراتها جختُض ألاق 

 

ُييييياز فييييي قيييييُم اإلاجخمييييي، والختميييييخ               ً وبالضيييييبط فيييييي مىخصيييييته وميييي، خيييييدور اجه ستييييي القيييييسن الىاخيييييد والعشييييٍس

ُييييي   ُيييييت دخييييي  اإلاصييييطل  خحيييييز الاطيييييخخدام خ ُييييت الثاه اإلاجخمعييييي خاصيييييت اإلاجخمعييييياث الصييييىاعُت  وبعيييييد الحيييييس  العاإلا

ٍيييت ومييي، مطفييي، الظييييبعُىاث وازجتييياع ألاهميييا  الا  ٍييييادة اطيييخخدمه عفمييياء اليييىتع لفخعبحييير عيييًي ؤشميييت الهى طييي هيلُت والص

ُيييييا اطيييييخعاز الييييييدًمغساسُحن  ق الظيييييهاهُت فيييييي دوى العيييييالم وميييييا هجييييييم عىيييييه مييييًي ؤشمييييياث وميييييىازر بوظيييييياهُت خاصيييييت فيييييي بسٍس

26اطخخدام مصطل  ؤشمت الاهتجاز الظهاوي.
 

 

 

 ألاشمت مفهوم املطلب الثاني:

 

 27.واشخد ًقاى جإشم الىض، ؤي ضا    الشدة والضُق عً لغت ألاشمت حعبر: حعسيف ألاشمت لغت -

عيسف         وغحير خسجيت لإجهيا ستيرة حعيسف Websterقيامىض  وفيي  "والقديط الشيدة" لإجهيا ألاشميت الىطيُط اإلاعجيم َو

 ."الى ُتت في خف  ؤو مظخقسة

اث اإلاجاالث الخخيف جبعا ألاشمت متهىم جىاولذ التي الخعاٍزع سقد حعددث :أما في الاصطالح -  التي  واإلاظخٍى

ّخا  ًدىاولها
ُ
 .وجصيُتاتها اإلاخخفتت وؤطبابها ألاشماث ؤهىاع لخعدد ولرلو لألشماث  دزاط هم في والباخثىن  الن
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 :ؤَّمها مًو         

 اطيخجالت  ي  يفي خطيسة ؤميسا  و تئيؤوب اهدشياز تجيُده اإلايىا ً بِجصي القفيق و الخيىجس و فالخيى  مًي خاليت        

 28.تُاإلاعى الدولت طظاثا م و ؤجهصة مً تُماسغحر  تُصح تًزعا و تتُضع

ع لإجها ألاشمت عسسذ الاجخماعي اإلاىظىز  مًو         
ُ
 مما والعسف واضطسا  لفعاداث واإلاخّىقعت اإلاىظمت لألخدار جىق

، الخغُحر ٌظخفصم ً الخىاشن  إلعادة الظَس  .ألاشمت ؤخدار سسض ها التي الجدًدة لألوضاع ميثمت ؤلثر عاداث وجهٍى

عيسف        
ُ
ُيق عتيى ًيّازس عياز  اقخصيادي وضي، لإجهيا الاقخصيادي اإلاىظيىز  مًي وح ُيت جدق َيداف القىم  مًي ًيشيإ ألا

دخاج داختي  ؤو بقفُمي ؤو عالمي اقخصادي وض، ست لرى بىى ٍو
ّ
 29.الجخُاٍش الجهىد ما

 

ًيييازس عتيييى الششيييس فيييي مىطقيييت ؤو عيييدة مىيييا ق  ألاشمااات الصاااحيتؤمييا            سهيييي خاليييت صيييعبت ؤو هظيييام صيييىي معقيييد 

 30.جغساسُت  وقعذ ؤطاطا في ألاخطاز الطبُعُت  مً مهان معحن لدشم  الهىلب لإطٍس
 

 الصحيت ألاشماث نشوء أسباباملطلب الثالث: 

 

 يف ُتطُاط هاُاؤخ ؤوًت اقخصاد ؤو ُتاجخماع ؤو ٍت شس  لعىام الصحُت غالبا  ألاشماث وشىء ؤطبا  حعىد            

 31ُتسى ألطبا  ناُألاخ مً ًدعدال يف و   ُتخازج وؤ ُتداخف هصاعاث و صساعاث يحعاو يالت الدوى 

منً بجمالها  ماالحي: ٍو
 

ألاشمت  عً اإلاخىاسسة اإلاعفىماث واطدُعا  وسهم اطخقباى في الخطإ الظشب َرا وؤلادزاك: ًمث  التهم طىء -

 لخداخفها؛ ؤو لقف ها وذلو

ُيُم: ًخهيىن  الخقيدًس طىء - قُميت  اإلاعفىمياث وبعطياء اإلاعفىمياث فيي لاالطيخختاف ؤميا هدُجيت الظيشب َيرا والخق

 لالىتع؛ الصاثدة لالثقت ؤلاسسا  هدُجت سلها  مبالغ

ؤو  اليسؤي  فيي ؤلادازي  الاطيدبداد ؤو ؤلادازة فيي العشيىاثُت هدُجيت الظيشب َيرا ؤلادازة: ًخهيىن  وضيعع طيىء -

س عدم ؤو الخخطُط طىء  ظشب ت ألاهظمت جطٍى  ؛ اإلاىظمت في ؤلاداٍز

َيداف وضىح وعدم الخعاز  - مًي   يسف سهي  الشخصيُت الخيخيف هدُجيت الظيشب َيرا واإلاصيال : ًخهيىن  ألا

ت مً العم  بىى ًىظس الصساع ؤ ساف  ؛.ؤشمت لخىلد آلاخٍسً م، جخىاسق ال قد والتي شاٍو

ت: ًخهيىن  ألاخطياء - الخعامي   عتيى ألاشميت ؤ يساف ليدي والسغبيت القيدزة فيي الضيعع هدُجيت الظيشب َيرا الششيٍس

ب غُا   ظشب ؤما معها   لدحهم؛ الداسعُت الهختا  ؤو الخبرة لقفت ؤو الخدٍز

 الصيادقت  وغحير واإلاضيففت الهاذليت والحقياثق اإلاعفىمياث بطيخخدام هدُجيت الظيشب َيرا الشياجعاث: ًخهيىن  -

 ألاشماث؛ مً العدًد ٌظشب الري ألمس ا الخىجس  ٌظىدٍ الري الخىقُذ وخاصت في
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ؤو  والشخصُت واإلاادًت الىتظُت الضغى  لبعض القساز مخخري حعس  هدُجت الظشب َرا ال هدًد: ًخهىن  -

 . 32ؤشمت صى، ؤج  مً الضغط جماعاث قب  مً لدحهم ألاخطاء بطخغيى

ت والخنىىلىجُت اإلاادًت ؤلامهاهاث ضعع -  في شدًد هقص مً حعاوي الحهىمُت ساإلاظدشتُاث :والششٍس

ت ؤلامهاهاث  .والخنىىلىجُت اإلاادًت ؤلامهاهاث في وهقص الخددًد وجه عتى الششٍس

- ً َا وعدم ألاشماث مً ال هٍى  .عفلها الظُطسة وعدم جتاقمها بىى ًادي وبالخاىي الاعخباز   عحن ؤخر

َا التي الخدماث عً الالخعاد بىى ًادي الثقت اوعدام بن :الثقت اوعدام - س
ُّ
 .اإلاظدشتُاث جىس

دظسع -
ّ
  جهىن  وقد دقُقت وغحر طفُمت غحر قسازاث جهىن  وبالخاىي القسازاث  اجخاذ في ال

 
 ألاشمت جتاقم في طشبا

 .منها الحد ولِع

 وؤًضا العيقت ذاث ألاخسي  طظاث  اإلاا وبحن لبعض   عضها اإلااطظت ؤجصاء لحن الاجصاالث سعالُت عدم -

 .واإلاظئىلحن ألاسساد لحن الاجصاى ضعع

 33.القُاداث ضعع -

 

 ألاشماث خصائص املطلب الثالث:

 ؤلادزاك لإجها هقطت جدىى. -1

عت. -2  جخطفب قسازاث طَس

 34عىصس اإلاتاجإة بها وهقص اإلاعفىماث والخعقد والدشالو في ألامىز ؤزىاء خدوثها. -3

 جخمحز ألاشمت لدزجت عالُت مً الشو في القسازاث اإلاطسوخت. -4

 ألاخدار ؤزىاء ألاشمت.ًصعب الخدنم في  -5

عت ميي، عييدم وجييىد اخخميياى للخطيييإ  -6 جخمحييز ألاشمييت لضييغط الىقييذ والحاجيييت بىييى اجخيياذ قييسازاث صيياثبت وطيييَس

 لعدم وجىد الىقذ إلصيح ؤي خطإ.

 جخمحز ألاشمت لاإلاتاجإة والظسعت التي جددر بها. -7

دة واإلا -8   35عازضت.جخمحز ألاشمت لخداخ  وحعدد ألاطبا  والعىام  والعىاصس والقىي اإلاٍا

ادة خدة الخطس واخخماالث امخدادٍ بىى اإلاظخقب . -9  امخداد خطس ألاشمت بىى اإلاظخقب   وهي ٍش

جخمحييز ألاشميييت لخصييياعد ألاخيييدار  سعىيييدما جديييدر ؤشميييت ًضيييُق الخىيييا  عتيييى ؤصيييحا  القيييساز وخاصيييت عىيييد  -10

د مً الخعقُد مً اإلاىقع.  36الدشالو لحن ألاطبا  والىخاثج مما ًٍص
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 ألاشماث أنواع  السابع: املطلب

  

ًيد وسقيا جىاهيب عيدة عتيى ألاشمياث جصييُع ٌعخميد العفميي  الحقي  خظيب وؤًضيا اإلاعياًحر  مًي لفعد

َيم الىصيىى  ًمنًي ؤهيه بال اإلاجياى  َيرا فيي البياخثحن لخعيدد لألشمياث الخصييُتاث حعيددث سقيد لرا والخخصص   بىيى ؤ

  آلاحي: الىدى عتى الخصيُع

 الحدور:  بُعت خُ  مً أوال:

 الطبُعُت. لتع  ؤشماث -   ؤلاوظان عم  لتع  ألاشماث -

 

 لاالعخداء: اإلاظ هدف  بُعت خُ  مً ثانيا:

 . اإلامخفهاث عتى الاعخداء لتع  ألاشماث -ألاشخاص   عتى الاعخداء لتع  ألاشماث - 

 الهدف:  بُعت خُ  مً ثالثا:

ا  لتع  ألاشماث -  مطالب. جددًد دون  الطاثساث جتجحر لإشمت آلاخس  الطسف بَز
 

 ألاشمت: مظسح  بُعت خُ  مً زابعا:

ذ. الحادر  لإشمت مظسح في الظسوف جخفقها التي ألاشماث -  التراهٍص
 

 اإلاصدز:  بُعت خُ  مً خامسا:

زة ألاشماث - صدَّ
ُ
 الحادر. لفد في جروز  لها التي ألاشماث  -آخس   لفد بىى البفد مً اإلا

 

 العمق:  بُعت خُ  مً سادسا:

ت اإلاخغفغفت العمُقت ألاشماث -الخإزحر.  َامشُت العمُقت غحر الظطدُت ألاشماث - ٍس  الخإزحر. جَى
 

 اإلاظهس:  بُعت خُ  مً سابعا:

ُيت   اليدًىن  لإشميت الصاختيت ألاشمياث - ُيت ألاشمياث -الخازج َياثً   اخخطياف لإشمياث العىُتيت التجاث  ألاشمياث -الس

دت يُت   ماألشماث اإلاتخىخت ؤو العفىُت ؤو الصٍس  مً مجمىعت لحن الثقت لإشماث اإلاظخترة ؤو الضمىُت ألاشماث -الخمٍى

 ألا ساف.
 

 : اإلادة  بُعت خُ  مً ثامنا:

فت ألاشماث -اإلادي.   قصحرة ألاشماث -  اإلادي.  ٍى
 

 الخإزحر:  بُعت خُ  مً جاسعا:

ت والخظاثس الخإزحر ذاث ألاشماث -  الخإزحر ذاث ألاشماث -سقط   اإلاادًت والخظاثس الخإزحر ذاث ألاشماث -سقط.  الششٍس

ت والخظاثس  . اإلاخخفطت والخظاثس الخإزحر ذاث ألاشماث -سقط   اإلاعىٍى
 

 القصد: خُ  مً عاشسا:



ألاول: مفاهيم عامت حول الكفاءاث البشسيت وإدازة ألاشماث الصحيت  الفصل  

 

[19] 
 

 والقدز. القضاء لتع  ألاشماث -العمدًت   ألاشماث غحر -العمدًت   ألاشماث -
 

 اإلاعالجت:  مظخىي  خُ  مً عشس: الحادي

 37الدولُت. ألاشماث -ؤلاقفُمُت   ألاشماث -اإلادفُت   ألاشماث -
 

 الخنساز:  بُعت خُ  مً عشس: الثاني

 .ذاث الطا ، التجاجي العشىاجي غحر اإلاخنسز  ألاشماث –اإلاخنسز.  الدوزي الطا ، ذاث ألاشماث -

 

 :الشدة خُ  مً عشس: لثالثا

 ؤشماث ختُتت َادثت ٌظه  مىاجه ها. –ؤشماث عىُتت جامدت ًصعب مىاجه ها.  -

 

 :مىضىع ؤو مدىز ألاشمت خُ  مً عشس: السابع

ُيياض.    - ًييت وهييي ؤشميياث ذاث  ييا ، اقخصييادي  وميييادي  ولمييي  وقالفييت لفق ٍييت: وهييي ؤشمييياث  –ؤشميياث ماد ؤشميياث معىى

  38اث  ا ، هتسيي وشخصيي.

 

ُياة  دوزة مساخي  فيي الخعيدد لىجيىد وذليو ألاشمياث  جصييُع ؤطيع فيي جبياًً سهىياك طيبق ميا ضيىء وعتيى خ

ُي  ألاشميت  ُيت ؤشميت ؤي سهيم ؤن خ َيرٍ ع لىيى اإلاعسسيت دزجيت عتيى لبحير  شيه  ٌعخميد معهيا الخعامي  ولُت  و بُعيت 

 39.ألاشمت

 

 مساحل جطوز ألاشمتاملطلب الخامس: 

 

ُي   الطبُعت التي جندظلها عتى خظب ألاشمت طىز خج           ُي   معسوسيت خي المس  جميس ال ؤشميت جىجيد خ  ًصيعب خ

 .لإوى  ؤوى  مخا ع ها و البداًت رمى ماشساتها زصد اإلامنً مً ؤصبذ ؤشماث َىاكلنً  لددوثها  الخيبا

  

منً جصُع مساخ  جطىز    ي    ي    مالخاىي: ألاشمتٍو

 

 حًفى  ما لىجىد غامض اخظاض ؤو مبهم شه  عتى مسة ألوى  الظهىز  في الاشمت جبدؤ اإلاسخفت َرٍ في  :امليالد مسحلت 1-

ُيه طُصي  اليرى اإلايدي ؤو اإلاعيالم مديدد غحير لخطيس ًىيرز ؤلاخظياض َيرا و ألاسيق فيي  عيدم بىيى زاجي، شيو ال وذليو بل

 .التسد سُه ٌظحر يالر اإلاجهىى  ىطا ال احظاع و ألاشمت عً ثمعفىما و ثلُاها جىاسس
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 عفلهيا ًقطيي نؤ اطخطاع ألاشمت مساخ  مً اإلاسخفت َرٍ اطدُعا  عتى القدزة و الخبرة لدًه القساز مخخر مان ذاةس 

ُيدَا مىليدَا فيي ألاشميت عتيى ءالقضيا ًمنً و الثاهُت  مسخف ها بىى ألاشمت ذجقدم بال و مهدَا في  عفلهيا اءالقضي و لخجم

ُيق دون  ًيت جدق ًيد اَخميام مديىز  ًجيادةل وليرلو مخخفتيت ؤ يساف ليحن صيدام ؤو خظياثس ؤ  الاَخميام عتيى ٌغطيي جد

دىلها لاألشمت  ذحشخِ و لها اإلادسلت الدس، قىة لامخصاص عفلها اءالقض ًمنً لرلو و له قُمت ال ي زاهى  ء يي بىى ٍو

 40.جهىدَا

 

 خييى مًي  الىميى فيي ألاشميت اإلاىاطيب جإخر الىقيذ فيي ألاوىيى اإلاسخفيت مىاجهيت لعيدم هدُجيت :والاحسااع النمو مسحلت -

 41.ألاشمت معها جتاعفذ خازجُت ؤو ألاشمت ذاث داخفُت اإلادتصاث ماهذ طىاء خيلها مً جىمى .ؤخسي  مدتصاث

 

ُيع اليري جيم اجخياذٍ واليري :  الانحصااز والاخقلص مسحلات - جبيدؤ ألاشميت لاالهدصياز واليخقفص هدُجيت لفصيدام العى

الصيدام فييي   عتيى ؤن َىياك  عيض ألاشميياث جخجيدد لهيا قيىة دسي، ؤخيسي عىيدما ًتشي  ًتقيدَا جيصءا َاميا مًي قىتهيا

 ألاشماث في َرٍ الحالت لإمىاج البدس مىجت جىدس، وزاء مىجت.جدقُق ؤَداسه وجصبذ 

 

ُيه بىيى ؤجهيا جخطيىز فيي شيه  داثيم وزبميا جهيىن الفضيىء اليري هييساٍ   :ألاشمات حال -  جيب الخىش وهيي اإلاسخفيت ألاخحييرة ٍو

َيرٍ اإلاسخفيت عيميت بهيراز ألشميت ؤخيسي قادميت ودوزة ألاشميت ججعي  مًي الصيعب ًيت ليرا سيةن  ٍيت  ووعخقيد ؤجهيا النها السئ

 42.ؤًً ومت  جيخهي 

 

 في املؤسساث الصحيت ألاشمت املطلب السادس: بعض صوز 

 

مسث اإلااطظاث الصحُت في الجصاثس  عدة ؤشماث عتى مدي حعاقب الظىحن والشالذ لرلو بىى ًىمىا              

ٍ ألاشماث ؤشمت  سحروض مىزوها مىسُد (  سقد مان لهرٍ ألاشمت جإزحرا لالغا عتى اإلااطظاث 19-َرا ولع  ؤلسش َر

ت لصتت خاصت وعتى اإلااطظاث الصحُت  في جمُ ، دوى العالم  وطىقرم في َرا اإلاطفب الصحُت الجصاثٍس

ع مىجص لتحروض مىزوها وجإزحٍر عتى اإلااطظاث الصحُت.  حعٍس

سحروض مىزوها َى سصُفت واطعت الاوشاز معسوست لإجها حظشب ؤمساضا جتراوح مً هصال البيرد الشياجعت بىيى             

( ومخيشمييييييييت الال هيييييييا  الييييييييسئوي الحيييييييياد MERSالاعيييييييخيالث ألاشييييييييد و يييييييإة مثيييييييي  مخيشميييييييت الشييييييييس  ألاوطييييييييط الخىتظيييييييُت  

  الظازض(.
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ُيييييد             ُييييييت 2-طييييييازض–سهييييييى اإلايييييس  الىيييييياجم عييييًي سحييييييروض مىزوهيييييا  19-ؤميييييا مىس . وقيييييد الدشييييييتذ اإلاىظميييييت العاإلا

َيييرا التحيييروض اإلاظيييخجد ألوى ميييسة فيييي     عيييد الالييييج عييًي مجمىعيييت مييًي خييياالث الال هييييا  2019دٌظيييمبر  31لفصيييحت 

ان  الصِىُت. السئوي التحروسيي في ًَى

 ألالثر شُىعا سُما ًتي: 19-وجخمث  ؤعيا  مىسُد            

 الحم   -

 الظعاى الجاف  -

 ؤلاجهاد -

 وحشم  ألاعسا  ألاخسي ألاق  شُىعا التي قد جِب  عض اإلاسضي  ما ًتي:

 سقدان الرو  والشم -

 اخخقان ألاهع -

 ؤلم الحفق -

 الصدا  -

 43آالم العضيث ؤو اإلاتاص  -

ُيييييب وقييييد وجيييييدث اإلاىظىميييييت  الصيييييحُت فيييييي الجصاثيييييس هتظيييييها فييييي مىاجهيييييت وضيييييعُت عبيييييت  ظيييييشب الضيييييغط الَس

ؤخدزيييييه سحيييييروض مىزوهييييا  ميييييا خفيييييق ازجباميييييا وجيييييىجسا لييييدي ألاوطيييييا  الصيييييحُت. وبظيييييشب حشيييييب،  اإلاتييييالذ اليييييري

اإلااطظيياث الصييحُت فييي الجصاثييس وحمييجُ  هقييص فييي عييدد ا ؤطييسة اإلاخصصييت لفمصييالحن لتحييروض مىزوهييا  

ُيييد جبييييىن ووشازة ألاميييس الييييري ؤدي بىيييى لييييسوش  ؤشميييت فييييي ؤجهيييصة ألالمييييجحن اطيييخدعذ جييييدخ  اليييسثِع عبييييد اإلاج

 الصحت مً ؤحج  لبذ اهدشاز التحروض. 
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  ألاشماث إدازةمدخل إلى  :الثالث املبحث
 

ُييت مىظمييت وسعالييت مظييخمدة ميًي عييدة ح          عخميد اإلااطظيياث الصييحُت فييي مىاجهييت ألاشميياث الصييحُت عتيى مىاج

ًييت بىيييى مىاجهييت سهاليييت لخفييو ألاشمييياث  وحظييم  جفيييو بجييساءاث جخخيييرَا  جفييو اإلااطظييياث الصييحُت ختييي  جصيي  فيييي النها

 اإلاىاجُت لةدازة ألاشماث الصحُت.

 

 .ألاشماث إدازةمفهوم  :ألاول املطلب 

 

ٌعييد مىضيييىع بدازة ألاشمييياث فيييي اإلااطظيياث الصيييحُت مييًي اإلاىاضيييُ، اإلاهمييت وألاطاطيييُت ختييي  حظيييخطُ،                  

جفو اإلااطظاث الصحُت مً خيلها جدقُق ؤَداسها اإلاسجىة مً وزاء َرٍ ؤلاطتراججُت والسس، مً مظخىي ؤدائها 

عهيا بىييى بجبياع بطيتراجُجُت سعاليت فييي بدازة ليدون مشيام   ليرلو حظيعى اإلااطظيياث الصيحُت لمخخفيع ؤهىاعهيا وسسو 

 ألاشماث.

ُيق مداوليت عًي عبيازةوحعيس بدازة ألاشمياث لإجهيا                  ُبلاألاطي و والقىاعيد ثاءؤلاجيسا مًي مجمىعيت لخطب

ُيت ألاشيهاى جخجياوش  التيي اإلابخنيسة ُيت ؤلادازة وؤطيالُب اإلاإلىسيت  الخىظُم  بهيدف وذليو عفلهيا  اإلاخعيازف السوجُي

  44.الدولت و اإلاىظمت إلاصلحت وسقا  وجىجلهها سلها الخدنم و ألاشمت عتى الظُطسة

وحعسف ؤًضا لإجها الخعام  م، ألاشماث بهدف ججىب خدوثها مً خيى الخخطُط للحاالث التي                    

ًمنً ججىبها  وبجساء الخدضحراث لألشماث التي ًمنً الخيبا لددوثها في ب از هظام ًطبق م، َرٍ الحاالث 

ا ت. الطازثت عىد خدوثها  غس  الخدنم في الىخاثج ؤو الحد مً آزاَز    45الخدمحًر

 

 ألاشماث إدازة أهدافاملطلب الثاني: 

 

مىييي، خيييدور ألاشميييياث بن ؤمنييًي لىاطيييطت اجخيييياذ اإلاعييياًحر اإلاىاطييييبت لالخعييياون مييي، الادازاث ألاخييييسي فيييي قطيييياع  -

 الدواء.

 46.بدازة ألاشماث لتعالُت لىاططت جإطُِع وججهحزخطت إلدازة ألاشماث -

 اإلامنىت؛ الحدود بىى الخظاثس مً والخقفُ  لاإلاىظمت الخدَىز  وقع -

ا ضمان م، عفلها  واإلاداسظت لفمىظمت اإلاهىهت العىاصس خماًت -  وبقائها؛ بطخمساَز

 عفلها؛ والقضاء إلاىاجه ها وساعفُت لتاءة له  ألاشماث عتى الظُطسة -

س بصيح في عنها الىاججت اإلاىقع مً والاطختادة ألاشماث جدفُ  - إلاىاجهيت  ؤدائهيا وزسي، اإلاىظمت قدزاث وجطٍى

 مظخقبفُت؛ ؤشمت ؤي
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 .1112، القاهرة، دار الفجر، 11ت، طعادل صادق محمد، الصحافة إدارة األزما - 
45

، األردن، 11، العدد13حازم بشارة ناٌف، دور الكفاءات البشرٌة فً إدارة األزمات الصحٌة، مجلة آفاق لألبحاث السٌاسٌة والقانونٌة، المجلد - 

 .14، ص1116
46

 والدواء، موقع وٌب. ءالهٌئة العامة للغذا - 
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ًيت الجخياذ وذليو ألاشمياث  لحيدور ؤدث التيي والعىامي  ألاطيبا  دزاطيت - َيرٍ  مثي  جنيساز إلاىي، بجيساءاث الىقا

 مظخقبي؛ لها مشابهت ؤشماث ؤو ألاشماث

 العامفحن؛ ألاسساد لدي ألاشماث خفت ها هتظُت ؤزاز ؤي بشالت عتى العم  -

             

قت سةن ذلو ضىء وعتى                    وعي  بىى ؤًضا وجدخاج ومهازة سً بىى جدخاج وألاشماث ألاخدار م، الخعام   ٍس

اث جمُ، لدي ومخهام  شام   مً َى ألاشماث اإلادخمفت إلاىاجهت الخخطُط عمفُت وحعد اإلاىظمت في الى ُتُت اإلاظخٍى

 .47 عالُت وساعفُت ألاشماث لنتاءة جفو م، الخعام  في ماإلاظدشتُاث الصحُت اإلاىظماث حظاعد التي العىام  ؤَم

 

 ألاشماث إدازة مساحلاملطلب الثالث:  

 

ُيييييت بدازة ألاشميييياث بال ؤجهيييييم ًخخفتيييييىن خيييييىى                  ًختييييق البييييياخثىن عتيييييى ؤن َىيييياك عيييييدة مساخييييي  جمييييس بهيييييا عمف

ٍ اإلاساخ  وحعدادَا  سقد قظم     مساخ  بدازة ألاشمت خظب اإلاعُاز الصمني بىى مسخفت ما قب   Combs ماَُت َر

صييىع    َييرٍ اإلاساخي  بىييى ؤزبعيت مساخيي  هييي:  Finkألاشميت  ومسخفييت الاطيخجالت لألشمييت  ومسخفييت ميا  عييد ألاشميت  ٍو   

د   همييييىذج بهييييرا الصيييييدFaulknerمسخفييييت ؤلاهييييراز  ومسخفييييت الخييييإشم  واإلاسخفيييييت اإلاصمىييييت  ومسخفييييت الحيييي   لميييييا قييييدم   

ُييييت: مسخفيييييت ؤلاهيييييراز  مسخفيييييت الخييييإشم  مسخفيييييت الطيييييىازت  ومسخفييييت الخىطيييييط  ومسخفيييييت ألاميييييد  ًخهييييىن مييييًي اإلاساخييييي  آلاج

ٍيي   ومسخفييت الح  وقيييدم    ًيييد ميًي الدزاطيياث سُميييا  عييد وهيييي:  ه  همىذجييا اعخمدجييMitroff  و  Pearsonالطى العد

مسخفت اخخىاء ألاضساز ؤو الحيد منهيا  مسخفيت مسخفت الدشاف بشازاث ؤلاهراز  مسخفت الاطخعداد والىقاًت  مسخفت 

 48.اطخعادة اليشا   ومسخفت الخعفم

                 

منً ؤن هرلس هىع مً َرٍ اإلاساخ  وهشُنها مالخاىي:   ي    ي    ي    ي  ٍو

 

والخقفُ  مً وجخمث  في الخصسساث التي جخخر للحد مً ؤطبا  ا ؤشمت  :املبكس إلانراز ثاإشاز  اكدشاف             1-

ا وجخضمً َرٍ اإلاسخفت اطدشيعاز الاهيراز اإلابنيس ًىبيق لىقيىع ألاشميت  وجمثي  بشيازاث الاهيراز اإلابنيس مشيهفت   مخا َس

ًييييييت  ًييييييد ميييييًي ؤهيييييىاع ؤلاشييييييازاث فييييييي هتييييييع الىقييييييذ  بن جيييييسض الاهييييييراز ؤو صييييييتازة الخطييييييس ٌ لدا ٌظيييييخقب  اإلاييييييدًسون العد

ى ؤمس مشسوع          49.وواجب طىاء عتى مظخىي التسد ؤو مظخىي اإلاىظمتالختاع  الاًجابي لفدساع عً الىتع َو

     

في َرٍ اإلاسخفت  لدي اإلاىظمت ماست الاطخعداداث وألاطالُب التي  یخىاسس ؤن یجب: والوقایت الاسخعداد -            2

َيى العميي  عتيى الدشيياف هقيا  الضييعع  ًييت  ُيي  مًي خييدة ألاشمياث  والهييدف مًي ؤطيالُب الىقا ًيت والخقف جنتيي لفىقا

                                                             
47
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ٍيييييق إلدازة ا ؤشميييييياث  ً سس هيييييىن مييييًي الصيييييعب عيجهيييييا  والظيييييعي هديييييى جهيييييٍى فيييييي اإلاىظميييييت ومعالج هيييييا قبييييي  ؤن جختييييياقم ٍو

 الخخطُط اإلانهجي مً ؤج  مى، الىقىع في ألاشماث.وبجساء 

 

ُير خطيت اإلاىاجهيت التيي وضيع ها ؤلادازة فيي اإلاساخي  : منهاا والحاد زساألاضا احخاواء             3- ًيخم جىت َيرٍ اإلاسخفيت  فيي 

دف َرٍالظالقت وذلو لفخقفُ  مً ألاضساز والخظاثس التي جىجم عً ألاشمت   ُي  اخخيىاء فيي ًخمثي  اإلاسخفت َو  وجقف

 عتيى ؤطاطيُت لدزجيت حعخميد وساعفُ هيا َيرٍ اإلاسخفيت لتاءة ؤن شو وال وعيجها  الىاجمت الظفبُت الخإزحراث طفظفت

ُيام الضيسوزي  ومًي إلاىاجهيت ألاشميت  والخدضيحر الاطيخعداد سلهيا جيم التيي الظيالقت اإلاسخفيت  مًي إلاىعهيا ألاشميت  عيصى  الق

 اإلاىظمت. بدازاث لاقي في الاهدشاز

 

فت وقصحرة لإهىاعها الخطط اإلاىظمت جىسس ؤن ًجب لدُ : النشاط اسخعادة             4-  بعادة ؤج  مً ألاج    ٍى

اث عتى اطخعادٍ العم  م، ألاشماث  وقىع قب  طالقا عفُه ماهذ  بُع ها بىى ألاوضاع رٍ اليشا   مظخٍى  اإلاسخفت َو

ت التىُت القدزاث مً العدًد جخطفب  .العالُت واإلاالُت وؤلاداٍز

 

 الظالقت  خبراتها مً اإلاىظمت حظختُد مً خيلها والتي الساجعت الخغرًت اإلاسخفت َرٍ وحشم  :الخعلم        5-

 50منها. حظختُد ؤن ًمنً لفمىظمت لإشماث جمس ؤو مسث التي ألاخسي  اإلاىظماث خبراث مً ؤو

 

 ؤخمد قظمها سقد   طبق عما  شه  مخخفع ألاشمت بدازة مساخ  لخددید الباخثحن  عض قام وقد   ي    ي    ي    ي    ي 

 :ساخ م زير بىى الدیً عص

 

 سلهيا جدبفيىز  مسخفيت جهيىن  ميا غالبيا وهيي ألاشميت  لىقيىع جىيرز التيي اإلاسخفيت وهيي : ألاشمات قبل ما مسحلت -1                 

 .عنها ألاشمت جيخج وجختاقم خت  ما  مشهفت

 

رٍ : ألاشمت مع الخعامل مسحلت -2                   سسیيق یخيىىى خیي  ألاشميت بدازة إلاتهيىم اليسثسع اإلاديىز  هيي اإلاسخفت َو

 .اإلاىضىعت الخطط ویطبق له  اإلاخىلت اطخخدام الصيخیاث ألاشمت

 

 وعييج ألاشميت  خيدور عىيد الىاججيت آلازياز اخخيىاء سلهيا یيخم التيي اإلاسخفيت وهيي : ألاشمات بعاد ماا مسحلات -3                

ء یعخبر آلازاز جفو   .ألاشمت بدازة عمفیت مً َام جص 
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 :مساخ  لإزب، عفیٍى خددَا لما  ي              

 

 مي  واطخنشياف اطدشيساف عتيى القیيادة قيدزة فيي اإلاسخفيت َيرٍ ؤَمیيت جنمًي الخحریسیات: املسحلات -1               

 .ما ؤشمت وقىعها عً یىجم قد واإلاخغحراث التي الاخخماالث

 

 اإلاسخفيت َيرٍ مخغحيراث سيةن ؤشميت خيدور جىقي، فيي القيساز صياو، سشي  ميا بذا  :ألاشمات نشاوء مسحلات -2              

ا وجدظ، ویخعا م جىمى ما طسعان  .خطَس

 

 التيي العىامي  مي، الخعامي  فيي القيساز صياو، یختيق عىيدما اإلاسخفيت َيرٍ جبيدو : ألاشمات انفجااز مسحلات -3              

 .الاطدشساء مً الدزجت َرٍ بىى جص  لدی  اإلادظازعت مخغحراتها عتى الظیطسة لم یظخط، ؤو ألاشمت خسلذ
 

 مسخفت بىى ألامىز  حعىد لدی  لألشمت اإلاظشبت العىام  اإلاسخفت َرٍ في جخي ي  : ألاشمت انحساز مسحلت -4              

الخعام   لصدد والخطط النتاءة مً عالیت دزجاث لخىاسس اإلاسخفت َرٍ وجخمحز ألاشمت  خدور الطبیعي قب  الخىاشن 

 51.الخىاشن  إلاسخفت وصىال ألاشماث م،

 

 ألاشماث بدازة مساخ ًبحن  : (I- 01  زقم الجدوى 

 

 املبكس إلانراز ثاإشاز  اكدشاف

 

 ألاشمت وقوع مسحلت
 والوقایت الاسخعداد

 منها والحد زساألاض احخواء

 النشاط اسخعادة
 ألاشمت وقوع بعد ما مسحلت

 الخعلم

 

صالح علً جدٌان الرشٌدي، دور الكفاءات البشرٌة فً إدارة األزمات بالمستشفٌات الحكومٌة الكوٌتٌة، رسالة ماجستٌر،  اإلاصدز:

 .1163-61-61جامعة الكوٌت، كلٌة االقتصاد والعلوم إدارٌة، 
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 ًبحن مساخ  بدازة ألاشماث (I- 02الشه  زقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بعداد الباخثحناإلاصدز: 

 

 املطلب السابع: مبادئ إدازة ألاشماث

 

َيداف اإلاسجيىة  َىاك               ُيق ألا ًيخم جدق ت مساعاتهيا ختي   العدًد مً اإلابيادت التيي ًجيب عتيى النتياءاث الششيٍس

 منها: هرلس 

ادة بىى اإلابدؤ َرا العم : ًادي في الخخصص مبدؤ -1  العم ؛ في ؤَداف وجدقُق ألاداء لتاءة ٍش

ًيادي الظيفطت مبيدؤ -2 َي،  فيي والىضيىح ثواإلاظياولُا الظيفطاث فيي الخيىاشن  بىيى اإلابيدؤ َيرا واإلاظياولُت:  جىش

اث ماست لدشم  اإلاظاولُاث الصيخُاث ت؛ اإلاظخٍى  ؤلاداٍز

ع الثيىا  مبيدؤ -3  ًيخم الىظيام لياخترام ًقيىم سمًي اإلاسيييء  مالشيخص اإلادظًي الشيخص والعقيا : سفِي

 سعفخه؛ عتى ٌعاقب الىظام ًخالع مهاسإجه  ومً

الٌشُ،  وخت  العم   في العامفحن ألاسساد لحن الخضاز  خدور مى، بىى اإلابدؤ َرا العم : ًادي جقظُم مبدؤ -4

 الجهىد؛ وجدبدد الاضطسا 

ًيت: ساإلاصيلحت اإلاصيلحت عتيى العاميت اإلاصيلحت جقيدًم مبيدؤ -5 َيا عتيى جقيدم ؤن ًجيب العاميت التسد  مًي غحر

 اإلاصال ؛

ٍيت مبيدؤ -6 ًيادي فيي اإلاسلص ٍيت جهيت َىياك ًهيىن  ؤن بىيى اإلابيدؤ َيرا العمي :   ميىذ فيي الحيق لهيا واخيدة مسلص

 القساز؛ اجخاذ عمفُت الصيخُاث في

ًيادي فيي والخيدزج الهسميي الدظفظي  مبيدؤ -7 ، بىيى اإلابيدؤ َيرا الظيفطاث:  ُيت حظيَس الخىجلهياث  جىصيُ  عمف

اث لهاست اليشمت والقسازاث والخعفُماث ت اإلاظخٍى  اإلاىظمت؛ داخ  الخىظُمي الهُه  داخ  ؤلاداٍز

ًيادي مبيدؤ -8 ِيب:  ُيق الترج ؤو  لألجهيصة لاليظيبت طيىاء ليه اإلاىاطيب اإلاهيان فيي  يييء مي  وضي، بىيى اإلابيدؤ َيرا جطب

ا؛ ؤو اإلاظاعداث ؤو اإلاعداث ؤو ألاسساد  غحَر

احخواء ألاضساز 

 والحد منها

 الخعلم

 اسخعادة النشاط

 الاسخعداد والوقاًت

اكدشاف الانراز 

 املبكس

 الكفاءاث البشسيت
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ًيادي العيدى مبيدؤ -9 ُيق واإلاظياواة:   ألاشيخاص مي، وعداليت مىضيىعُت لهي  اإلاعامفيت بىيى اإلابيدؤ َيرا جطب

عُت لفظيفطت   ذليو. اإلاخضيسزًٍ َيا  لطفيب الدشيَس ُير  ًقيىم مًي ؤجهيا ميىن  بعخماد  ؤقيدز سهيي وبالخياىي لالخىت

 52. اإلاظخقبفُت وؤلاًساداث الىتقاث جقىم لخقدًس ؤن عتى

             

 .فسيق إدازة ألاشماث: الخامساملطلب 

 

ُي  لألشمياث  إلدازة سسٍيق اإلااطظياث الصيحُت ًجيب ؤن ًهيىن ليدحها ُي، ًيخم لد   شيه  التسٍيق َيرا ججم

ب ٍيق هيي الاطيخعداد  وجهيىن  ألاشمياث  بدازة ومهيازاث ألاشمياث مي، الخعامي  ؤطيالُب عتيى جماعي لفخدٍز َيرا التس مهميت 

ٍييق العمي  عتييى  ٍييت القصيىي ختي  بذا وقييذ ألاشمياث ميان سس لألشمياث  شيه  ؤمثيي  مًي بعيداد خطييط واعخمياد الجاَص

ت ت ؤو اإلاىازد الششٍس ى ما ٌظم  لالنتاءاث الششٍس   . ؤجم الاطخعداد لفخعام  معها َو

 

ًيد ًىجيد  واإلاظدشيتُاث عيام  شيه  لاإلاىظمياث ألاشمياث بدازة سسٍيق بهيا زًخمحي التيي الخصياثص مًي العد

  ًتي:  ما منها هرلس خاص  شه 

 ت وألاسقُت السؤطُت الاجصاالث مً العاىي اإلاظخىي  جدقُق  ماست؛ لألمىز  واإلاىاقشت الختنحر في والحٍس

 ٍيق  ليسوح والعمي  اإلاشيترك الخعياون  مساعياة مي، وحعيددَا  ألاشمياث بدازة لتسٍيق الخخصصياث فيي الخىيىع التس

 الىاخد؛

 عت القدزة م، العم  في اإلاسوهت ، الخدسك عتى والتاثقت الظَس سلها  جيشإ ؤن ممنً التي اإلاساخ  ماست في الظَس

 ألاشماث؛

  اث مي، التعياى والاجصياى ألاشميت سسٍيق ليحن الخيظيُق ًيت اإلاظيخٍى ُيا وذليو القُاد  ؤو خطيإ ؤي لحيدور جيس

 ألاشماث؛ مىاجهت مشهفت ؤزىاء

 ؤلاعييم  وطياث  مي، لفخعامي  خطيت وضي، عتيى ألاشميت سسٍيق فيي ؤلاعيميي اإلاظيئىى  ألاشمياث بدازة سسٍيق مظياعدة

 الضسوزة؛ عىد

 ُياز ُيه جخيىسس ألاشمياث بدازة لتسٍيق قاثيد بخخ ًيد س ُيت واإلاىضيىعُت الشخصيُت اإلاىاصيتاث مًي العد  التيي والتى

ق م، والخعاون  ازاثالقس  اجخاذ عتى القدزة م، اإلاظاولُت وجدم  جإَفه لفقُادة  ؛ ألاشماث سٍس

 مخفيو ألاشمياث مىي، عتيى ميدز  سسٍيق وجيىد ميثيم  بزشياد عتيى الحصيىى  لدظيهُ  والخيدخ  اإلاىي، مهيازاث ٍو

س ق وجطٍى  53.ألاشماث بدازة سٍس
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 .1111األردن، دار كنوز للطباعة والنشر والتوزٌع،  -، عمان16عبوي زٌد، إدارة األزمات، ط - 
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 : إدازة املوازد البشسيت لألشماث.الخامساملطلب 

 

ت              في بدازة ألاشماث الصيحُت وخاصيت النتياءاث منهيا ألجهيا طىف هدىاوى في َرا اإلاطفب دوز اإلاىازد الششٍس

 العمىد التقسي الري ًقىم بدازة ألاشماث الصحُت.

 

 الخخطُط التعاى والجُد لألشمت. -1

ُيييييييا  الخخطيييييييُط.  بن الخخطييييييُط            َيييييييم خطييييييىاث بدازة ألاشمييييييياث  ألن معظيييييييم ألاشمييييييياث وقعييييييذ  ظيييييييشب غ َيييييييى ؤ

ُيييام ليييه ومتييي  ومييًي اليييري طيييُقىم ليييه ُييت الق ًيييد اإلاظيييبق إلايييا ًجيييب عمفيييه ولُت ٍيييسجبط 54والخخطييُط وعنيييي ليييه الخدد   و

ى مخهاميييي  لألش  ىاٍز ًييييخم لسهيييامج ؤو طيييِي ُيييي   ميييياث  الخخطيييُط لدقيييياثق ألاشمييييت وبخصيييىزاث ألاوضيييياع اإلاظييييخقبفُت لهيييا  خ

َييا الظييفبُت   ُييت اإلاىاطييبت التيي جييادي بىييى مىي، مظييشباث ألاشميياث والحيد ميًي آزاز وذليو بهييدف اجخيياذ الاجيساءاث الىقاث

 وجدقُق ؤلبر قدز مً الىخاثج الاًجالُت لالخصىز الدقُق لفىاق، واإلاظخقب .

          

 وجإحي ؤَمُت الخخطُط لألشماث الصحُت مً خيى الىقا  آلاجُت.   ي    ي  

 ، ؤو جقفُ  وقىع ألاشماث.مى -

َييا  - ضيمان اطييخعداد اإلااطظييت لفخعاميي  التييىزي لنتيياءة ميي، ألاشميت لةعطيياء زد سعيي  مىاطييب للحييد ميًي آزاز

 الظفبُت.

 الترلحز عتى اإلاشهفت السثِظُت عىدما جص  ذزوتها. -

 جددًد بجساءاث الخعام  م، الاشمت. -

 وؤقفها جىسسا خيى الاشمت.جىسحر الىقذ في مىقع ألاشمت لاعخباٍز ؤغتى اإلاىازد  -

ت اليشمت لفخغفب عتى الاشمت. -  جىسحر الجهد والاخخُاجاث اإلاادًت والششٍس

 

 القُادة اإلااَسة والخبحرة. -2

وهيي مجمىعيت الظيفىلُاث التيي ًمازطييها القاثيد فيي الجماعيت والتيي حعييد مدصيفت الختاعي  ليحن خصيياى 55              

  اليظيق الخىظُميي  والظيُا  الثقيافي اإلاديُط  وحظي هدف خي  ألاسيساد شخصُت القاثد  ألاجباع  خصياثص اإلاهميت

عتى جدقُق ألاَداف اإلاىى ت لالجماعت لإلبر قدز ممنً مً التعالُت التي جخمث  في لتاءة عالُت في ؤداء ألاسساد  

 م، جىاسس دزجت لبحرة مً السضا  وقدز عاىي مً جماطو الجماعت.

     

ىاك مجمىعت مً    ي    ي    ي  ا في القاثد الىاج  هي:َو  الصتاث الىاجب جىسَس

 

                                                             
54
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الحوامدة نضال، إدارة األزمة من منظور منهج دراسة الحالة المنظمة التعاونٌة األردنٌة، مجلة جامعة دمشق للعلوم اقتصادٌة وقانونٌة،  - 

 .16، العدد64المجلد
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، وباإلاعفىماث اإلاخىسسة لدًه. -  الحظم: لدُ  جهىن له قدزة عتى اجخاذ القسازاث  شه  طَس

ٍيييييت وعييييدم الخىييييياشى عنهيييييا  والقييييدزة عتيييييى اجخييييياذ  - َييييت: وحعنيييييي امييييخيك مجمىعيييييت مييييًي القييييُم واإلابيييييادت القى الجزا

 خُازاث ؤخيقُت.

ُييي   - ًيييت الخىاصييي  والخدتحيييز: لد ُييي، ؤشيييهاى الاجصييياى لميييا فيييي ذليييو الفقييياءاث التسد ًيييخقً جم عتيييى القاثيييد ؤن 

ت  واإلادادزاث عبر الهاجع  واطخخدام وطاث  الخىاص  الاجخماعي.  والجماعُت والاداٍز

د ؤن ًصبذ عفُه في اإلاظخقب . -  الختنحر الاطتراجُجي: وحعني ؤن عتى القاثد ؤن ًض، َدسا ؤو زئٍت إلاا ًٍس

ُيت الاقىاع والخإزحر - قت التي ًخصسف بها آلاخسون  وخفق جتاعيث بًجال : لدُ  ًدخاج القاثد بىى سم الطٍس

.ً   56م، آلاخٍس

 

 وجود نظام اجصال فعال: -3

 وؤن ألاشمت َرٍ بدازة في ؤلاجصاى مضمىن  و شه  جددید ألاَمیت مً ألاشمت إلدازة الخخطیط عمفیت عىد              

 ؤلاعيم مدیس یهىن  ما غالبا و ؤلاجصاالث َرٍ عً اإلاظاولت اإلاجمىعت ؤو ؤلادازة ؤو الشخص جددید یخم

 في ألاشمت عً اإلاعفىماث م  وجصب السطمي اإلاخددر ؤیضا یهىن  و ألاشمت بجصاالث عً اإلاظاوى َى اإلااطظت في

 ذلو و اإلاخخصحن مً مجمىعت حظاعدٍ ؤن یمنًو  ؤیضا عىه مظاوال ؤلاعيم مدیس یهىن  الري الصحتي اإلاسلص

 57.خطىزتها و ألاشمت جإزحر مدي و اإلاىظمت حجم عتى یعخمد

 

ُييييي، سئييييياث              ٍييييق وجم َيييييداف بدازة ألاشمييييت  وبعييييييم ؤعضييييياء التس ظيييياَم الاجصييييياى فييييي مىقيييييع ألاشميييييت ليشييييس ؤ َو

ٍيييييق  وبصييييداز الخىجلهييييياث  اإلاجخميييي، اإلااطسيييييي ليييييىمط بدازة ألاشميييياث  وبلييييييج ألاوامييييس  اإلاخعفقييييت لاألشمييييياث ألعضيييياء التس

       58زشاداث اإلاخعفقت لاألشمت  وبًصاى النمُت والىىع اإلاىاطب مً اإلاعفىماث في الىقذ اإلاىاطب الجخاذ القساز.والا 
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 موقع موضوع على االنترنٌت. - 
57

ال األزمة ودورها فً إدارة األزمات، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر، أم البواقً، جامعة العربً بن مهٌدي، شوقً بوشارب، إتص - 
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  .11، العدد11جمال حجازي، أثر الثقافة التنظٌمٌة على فاعلٌة نظام إدارة األزمات، مجلة البحوث التجارٌة، المجلد - 
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 خالصت الفصل:

              

ُييت  مًي خيييى                 ت لألشميياث الصيحُت ٌعييد ميًي ألاَم مييا طيبق وظييخيخج ؤن مىضييىع بدازة النتياءاث الششييٍس

ً لفماطظاث الصحُت الاطخغىاء عىه  وعفُه ًجب عفلها اجخاذ ماست الاجساءاث اإلامنىت مً ؤج   لمهان  وال ًمن

ُيياز وجى  َييداف  ليييدءا ميًي اخخ ُييه ميًي ؤ ُييق مييا جصيييبى بل فييت فيييي طييشُ  جدق ت مَا ً لتيياءاث  شييٍس ُييع النتييياءاث جهييٍى  

بها وجىجلههييييا وصييييىال بىيييييى اطييييخعمالها فييييي مىاجهييييت ألاشميييياث التييييي جدييييدر داخييييي   نهييييا وجييييدٍز اإلاىاطييييبت إلاهم هييييا مييييسوزا لخهٍى

 اإلااطظاث الصحُت وخت  خازجها مما لها عيقت له.

ت وخاصت النتياءاث منهيا هيي ؤطياض لقياء اإلااطظيت سيي ًمنًي لف                 ماطظياث ولرلو سةن اإلاىازد الششٍس

َييى ميييا  ت  و ٍييق اإلاييىازد الششيييٍس َيييا الاطييخمساز فيييي جقييدًم خييدماتها بال عييًي  س ًييا ماهييذ طيييىاءا ماطظيياث صييحُت ؤو غحر ؤ

ت  وجى ُتها لالشه  اإلاىاطب. د مً الجهد ليَخمام بهرٍ اإلاىازد والنتاءاث الششٍس  ًدسعها بىى لرى اإلاٍص
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 الاسخشفائي الجامعي ملسحغاهم
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 ثمهيد:

 

سنقوم في هذا الفصل  درااسلح لةللح از الالت فسئيلفةجا اي لةتغي ز لسنةاو  سلناة    سلقة                       

ازفللللةهلو الرللللا ف  نةهلللللة فللللي الفصللللل  ا   فلللللل ب  رانلللللة دة سللللسبةاح ف لللل   لللللل  دلللل   ا ا   روافلللللر تبلنللللح   لللللر  

ة فللللي  للللل  توطللللو  الرااسللللح الوصلللو   نلللل  اسللللةقم فلالللللحب  رانللللة دلللل وااع اي واالللل  ازسبلقلللح داوطللللو  الرااسللللح دالللل

 تنه لت للللللللة  فلنللللللللح الرااسللللللللح  الالللللللللذ  للللللللو ا سلةاهللللللللةب    ظللللللللة سلللللللل س    فللللللللي هللللللللذ  الرااسللللللللح  نلللللللل  السب  للللللللذ دلللللللللةز الات 

فسئيلللللفةجا اي للللللةتغي ز للللللسنةاو   قللللللر و زالللللح فنلللللل  درا للللللح تلللللل  الس سلللللل    صلللللو   نلللللل  صللللللبوو  زصللللللة  از االاللللللت 

 (.91-لألزتة  الصحلح  ةصح  زتح كوا اة )كو لر فسئيفةقلح اي ةتبلحب  طة ح  ن  الالفلح تبةتل    واا  

 2تباثين رر ر انة هذا الفص   ن                    

 تر   فةم  ن  از الات فسئيفةجا اي ةتغي ز سنةاو 

   ف ير النسةقم البلنح الل   
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 تر   فةم  ن  از الات فسئيفةجا اي ةتغي ز سنةاو ألاوو: املبحث 

 

 ازساثل  فلي از الالت فسئيلفةجا اي لةتغي ز لسنةاو زجسال   فلنلح الرااسلح   صلفة ازبال  هلذا  ئنلة                

  تظة  التردصب  سنقوم دسقر و زاح ف  هذ  ازؤس ح الصحلح.دةفسبةا  صةل  

 

 وشأثه وجعسيفه املطلب ألاوو:

 

سلللللنح الاا ئيلللللفر ف لللللت  ب ملللللو ت ئيلللللفر ت لللللسل   9191 للللو تيللللل لر  فلللللي البةلللللر فسلللللسباةا  سلللللنح               

 .9111ب مو سما دا ئيفر تش ا غلفةاا دق اا ت  الواني سنح 9111ب مو  ن  ت ئيفر  ةو  سنح 9191

         

 دجةال  , ال فل    آلام  سلمتح لصلحح الصليي الق ل  ت لسو   ف ل  ت لسنةاو    لح  سل  فلي قل              

 ر لو    و لح دلرةف ايخلرتة  تسبلرو  البللةو  INSPM) ) ال بللين از لةفر   لسلرا    طنلا تبةلر   ظل 

 119تصلححح طبللحب   قلرا فلرو اسل   دلل  91ب   اسلو  ف ل  ²م 909111  قلرا ت لةلس  دلل  بالصلحح ت سبرا 

 س   .

         

  سسقم     فسبةا ح بشخصلح  ساس  , فةم  واا   طةب    صيي ر ة   ا  تؤس ح هو  ةز ئيفر             

 .البمع   ال فة ح   الئشخلص هلك  ت  از ئيفر ت  ق  سكون  الواني  ش ا   ات  طبةة  سو , تةني

 

 املطلب الثاوي: مهامه

 

 2   ي الااةلرو  تةةم از الات فسئيفةجا           

 الصحلح الوطنلح البراتم   بلق -

 ف ساةفلح  فاا ا ة  اط اا طر     ا ا  النظة ح طاةن -

 الصحلح ازصةيح    او اسكلح   السكو    ا ين طاةن -

 الئ لللير  ال بلا اليلب  للسكللو   الفل   كل    ةلللح ف ل  تبال  فسئيللفةقلح الباوتللح ازؤس لح  -

 .السكو   تؤس ة  ت  تبةرر  سةس ف   فسئيفةجا

 

 املطلب الثالث: الهينل الحىظيمي

 

الةلكل  السنظلملا از الالت فسئيلفةجا ازلر   ة   ازصللةيح ازكوالح لل   الالفللح  وزتبةلة دالة  ئنةسلل  ييلا            

 ت  ازةةم  الصمللة   سنبلن  في اليك  السةني2
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 (2 الةلك  السنظلما للا الات فسئيفةجا اي ةتغي ز سنةاوII- 19اليك  ارو ) 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازر   ح الف فلح للاوااو البي  حازصرا2 

 فواا  البةتح

 اتةاح البةتح

ازر   ح الف فلح لل يةطة  

 الصحلح

ازر   ح الف فلح للاةللح  ازر   ح الف فلح للاوااو البي  ح

  الوسةق 

 تتس  ازنةزفة 

 تتس  ا وا 

 تتس  از س رتين

الف عي للاوااو  تتس  ازر   

 البي  ح

 اتةاح اتةاح

 ازر   الف عي لل يةطة  الصحلح

 تتس    و    تسةببح ال يةطة 

 تتس  القبو  

 تتس  ل ةب السكةللذ

 تتس  صلةاح السجةيزا 

 تصححح لفظ ازمب 

 اتةاح

 ازر   الف عي للاةللح

 ت تن الصلر الح

 از تن البةم

 ت تن ازؤ اح

 تتس  الساصل 

 تتس  اي  و

 تتس  الصفقة  الباوتلح

 تتس  ازاةسبح ازةو ح

 تتس  ازيزاالح  ازاةسبح

 ايحظير 
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 .املىازد البشسية العاملة في املسكص الاسخشفائي الجامعي املطلب السابع:

           

 سنبلن ة في اي ر   السةني2          

 (2  اث  تبراو از س رتين دةز الات فسئيفةجا اي ةتغي ز سنةاوII- 19) واي ر   ار

 

 المفاءات البشسيةعدد  الصىف

 501 املمازسىن ألاخصائيىن 

 32 ألاطباء العامىن 

 00 ألاخصائيىن في علم الىفس العيادي

 05 جساحى ألاسىان

 00 صيادلة

 000 السبه طبيىن 

 00 املىظفىن الادازيىن 

 232 العماو املهىيىن 

 000 املجمىع

 

 ازصرا2 ازر   ح الف فلح للاوااو البي  ح
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 ثحليل العيىة وثفسير الىحائجالثاوي:  املبحث

 

 عيىة الدزاسةمجحمع و   املطلب ألاوو:

         

البنص  اسةس ا للرااسح     هو التفة ا  البي  حب  بةلسةني  ةلرااسح   سكون تجسا  الرااسح ت               

 تيا  فاة  ازؤس ح الصحلح ت   واا ين   طبة   تا طينب  تة فلنح الرااسح  ةز الات فسئيفةجاا سصت د

  ظلبت للساللل ب للل   لو  فسلساةاا  استرو   ل   فسساةاا  قر   ذ  فلنح فيواقلح  ر ات فلي ة 

 ل  للللحب ملللللو  للللو اسلللللتر ةفةة   لللل ت فسلللللساةاا  لللللر  فلنلللللح البالللل   طلللللل  تن للللة ف ةدلللللح فلللل  اسللللل لح دكلللل  صلللللر 

 فسساةاا  غير ازتسالح ف ةدح    البيواقلح في تبب ت ة. ر  اسئبب

 

 الدزاسة مىهج  املطلب الثاوي:

 

 ط  اسسبلةن تكون ت  شقينب اليق ا    ساث  في اس لح الشخصلحب  الق و الثةنا تسبلق   و

 توزفح الااة   ي2 داسنيرا  الرااسح

 .  س لح (7)  ل  البي  ح ازب  ح -9

 . س لح (7)  ل  البي  ح القرا  -2

 . س لح (7)  ل  البي  ح ازةةاا  -9

 . س لح (0)  ل  البي  ح ال لوالالة  -1

 

 لللللو  الللللللل  اسللللللةقم فسللللللسبلةن فللللل  ط  للللللق اسلللللللوب  لصللللللةجا الوصلللللفا   للللللل  دسوزتبةللللللة ف لللللل   للللللرا   

تق للللاح ف للللل  مللللمن  ر لللللةم     ةالللللة  لللللل   اسلللللو  البالللللوو ا   ف لللل  ا وبلللللح ازقترللللللح  الباللللوو الثلللللةنا ف للللل  

دا للةب الستللل ااا  الستلل ااا   الباللوو الثةللل  ف لل  ال  لل  ازؤ  للحب مللو ببللر فات للة  تلل   فللراو اي للرا     للل  

  ال     و  الل   السبللق ف   النسةقم.

 

 املطلب الثالث: ثحليل العيىة وثفسير الىحائج

 

  لصلةجا الساللل    ل ا ا     لير سلبل  فلي 2الاسرحبيان بياهرات ومعالجرة ثحليرل إجرساءات و آلية -9

ا    زب  ح (   ب)نبو اة ه سؤا  ك  إل ةدة  ا سلةا   د ف ة  البةل   رةم لإل ةدة  تجة   ار ر  و للبلةاة ب

 .الصحلح ازتة   واا  في البي  ح التفة ا  و ا  لو   ا  او
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 2ثحليل الىحائج -2

 

 القسم ألاوو: ألاسئلة الشخصية

 

 اي   2 ل   الرااسح فلنح (  وزت     او1

 
 اي    ل   الرااسح فلنح    او  وزت  2  بين(II- 12) ارو  ر   اي

  
 اليسبة املؤوية الحمساز 

 

 12.01 91  الا 

 17.91 21  اثى

 % 100 91 ازجاو 

 
 اي    ل   الرااسح فلنح    او  بين  وزت  2(II- 12اليك  ارو ) 

 

 
 

 
 السالل 2 

تقةاالللح تللل  اللللذكوا د  للللبح  % 17.91امللللظ  ن ن لللبح  الللةن  الابلللر تلللل  ن لللبح اللللذكواب   لللا تقلللرا  دللللل 

 سل    البنص  ال  و  ف   فوااا  الباوتلح  الاثر ت  ال  ة .  هذا اا    ن  % 12.01

 

 ذكور

 إناث
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 :دةل نوا  البا  ل   الرااسح فلنح    او  وزت  (2

 

 دةل نوا  البا  ل   الرااسح فلنح    او  وزت  2  بين(II- 19) ارو  ر   

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 91.21 11 سنح 31 ر  ت  

 91.21 11 سنح 40 ن   31ت  

 12.01 91 سنح 50 ن   41ت  

 20.17 91 سنح   الاثر 50ت   

 % 100 91 ازجاو 

 

 دةل نوا  البا ل    الرااسح فلنح    او وزت  (  بين II- 19اليك  ارو )

 

 
 

 

 السالل 2 

تل   ب   لي لة الف لح البا  لح )%12.01هلي االاثلر د  لبح ) سلنح 50 نل   41تل   (  البا  لح الف لح  ن مللظا         

د  للللللبح  (سلللللنح 40 نللللل   31سلللللنح   تللللل   31ب ملللللو الف سلللللين الباللللل  سين ) رللللل  تللللل   %20.17( د  لللللبح سلللللنح  للللل الاثر 50

91.21 %. 

 

 سنة 31أقل من 

 سنة 40إلى  31من 

 سنة 50إلى  41من 

 سنة فأكثر 50من 
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 :ايخبر  في تجة  البا  ل   الرااسح فلنح    او  وزت  (3

 

 دةل نوا  البا  ل   الرااسح فلنح    او  وزت  2  بين(II- 11) ارو  ر   

  

 اليسبة املؤوية الحمساز  

 

 8.57 03 سنوا  05 ر  ت  

 20 07 سنح 10 ن   05ت  

 28.57 10 سنح 15 ن   10ت  

 42.86 15 سنح   الاثر 15ت  

 % 100 35 ازجاو 

 

 دةل نوا  البا ل    الرااسح فلنح    او وزت   بين  (II- 112اليك  ارو )

 

 
 

 

 السالل 2 

 15 نل   10ب ملو  للي و تل   بلره و تل  % 12.01سلنح ن لبت و  91ازةنللح  الاثلر تل    بلره و تل   ن مللظا          

ب مللو  لللي و تلل   بللره و  رلل  تللل  % 21سللنح د  للبح  91 نلل   11ب مللو  لللي و تلل   بللره و تلل  % 20.17سللنح د  للبح 

 .0.17سنوا  د  بح  11

 ف   التفة ا  الذ   لري و ايخبر  تةنلح هو  الاثر ن بح  هذا تؤش   لر. هذا  ر               

 سنوات 05أقل من 

 سنوات 10إلى  05من 

 سنة 15إلى  10من 

 سنة فأكثر 15من 
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 :البلما ازؤه  ل   الرااسح فلنح    او  وزت ( 4

 

 البلما ازؤه  ل   الرااسح فلنح    او  وزت  2  بين(II- 11) ارو  ر   

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 20.17 91 والاسواا 

   تة  سير

 91.21 11 تةستر

 97.91 11 ل  ةن 

   الرااسة  الس بلقلح

 99.19 11 البةكةلوا وس

   ال نح مةالح مةاو  

   ال نح   ن  مةاو  

 20.17 91 تراسح  ةصح

 % 100 91 ازجاو 

 

 البلما ازؤه  ل   الرااسح فلنح    او وزت  (2  بين II- 11اليك  ارو ) 

 
  السالل 2

اللرالاسواا ب  تلثلةو     لي ازلرااس ايخةصلح دةزا طلينب  وا لح  االلون  % 20.17 ن بس  تة  ن ملظا           

  .%11ب %11ب %11في لين  ن ن بح  صح  ازةستر  الل  ةن   البكةلوا وس    ب و  ترا ح ف   السواني2 

 تل  تبلتز  دلراا  فلي لة    ةدلح بفسلسبلةن  سل لح لفةلو كلة  بيلك  تؤهلين بلنحال    او  ن ف    ر   هذا          

 .السالل  في فلي ة ففساةو تومورلح

 دكتوراه

 ماستر

 ليسانس

 بكالوريوس

 مدرسة خاصة
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 :الوظلفلح ل   الرااسح فلنح    او  وزت  (5

 

 الوظلفلح ل   الرااسح فلنح    او  وزت  (2  بينII- 11) ارو  ر   

  

 ال  بح ازؤ  ح الست اا 

 

 12.01 91 طب  

 97.91 99 تا ض

 91.20 11 توظذ  واا  

 1.79 12 اق   تصححح

 % 100 91 ازجاو 

 

 الوظلفلح ل   الرااسح فلنح    او وزت  (2  بين II- 11اليك  ارو )

 

 
 

 

  السالل 2

 التفللة ا  البيلل  حب ملو % 97.91 طبلة ب مللو  لللي و ازا طلين ب للبح  %12.01 تللة ن لبس    ن  مللظا           

 .% 11.79 د  بح ر ةما اؤسة ب مو %91.20فواا ين د  بح 

از الاللت  فلي ايخبلر       تلل    ن للو الرااسلحب داوطلو  صللح  ا  ال  لبح االابلر  ن ف ل  لر    هلذا           

  .فسئيفةجا

 طبيب

 ممرض

 موظف إداري

 رئيس مصلحة
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 الرااسح. تسنيرا   الل  2الق و الثةنا

 

 .ةز الات فسئيفةجاد ازتة   واا  في  البي  ح ازب  ح در ا  ازسبلقح البلةاة   الل ( 1

     

 .المزتح  سسنملةة في  واا  ازتة  الصحلح ازبةا  از الات فسئيفةجا في البي  حالتفة ا    اسل ( 9-9

     

  ازةنلح الكةتلح  ازةةاا  لابةا في اتسمالاةو ل التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 17اي ر   ارو ) 

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 

 01.79 91 نبو

  11 91.21 

 % 100 91 ازجاو 

 

المزتح  سسنملةة في  واا   ازبةا في اتسمالاةو  التفة ا  البي  حآاا    وزت (2  بين II- 17شك  ارو ) (9-9

 .ازتة  الصحلح

 
 

  السالل 2

 .% 91.21 ف ةدح دل    بح نب  %01.79دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

المزتللح  ازبللةا   اسلكللون  التفللة ا  البيلل  حتوا قللون ف ل   ن ال  للبح االابللر   ن  للر  ف لل   هلذا           

 . سسنملةة في  واا  ازتة  الصحلح

 نعم

 ال
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 .از الات فسئيفةجا في ازةةم  وا في  ازبسار  ازبة ير ف   ازب  ح في فطم  التفة ا  البي  ح لر ( 2-9

 

از الات  في ازةةم ازبسار  في  وا  ازبة ير ف   فطم في  التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 10اي ر   ارو )

 .فسئيفةجا

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 01.91 21 نبو

  11   97.91 

 % 100 91 ازجاو 

 

از الات  في ازةةم ازبسار  في  وا  ازبة ير ف   فطم في  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 10شك  ارو )

 .فسئيفةجا

 

 
 

  السالل 2

 .% 97.91 ف ةدح دل    بح نب  %01.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 ف ل  ازب  لح فلي فطلم  التفلة ا  البيل  ح للر   توا قلون ف ل   الال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .از الات فسئيفةجا في ازةةم ازبسار  في  وا  ازبة ير

 

 نعم

 ال
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 .تبةا ةو فاللة   بلق ف   القرا  التفة ا  البي  ح  اسل ( 9-9

 

 تبةا ةو فاللة   بلق ف   القرا  اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 11اي ر   ارو )  

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 01.79 91 نبو

  11 91.21 

 % 100 91 ازجاو 

 

 تبةا ةو فاللة   بلق ف   القرا  اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا    وزت (2  بين II- 11شك  ارو )

 

 
 

 

  السالل 2

 .% 91.21 ف ةدح دل    بح نب  %01.79دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن

   بللق ف ل  القلرا   اسلكلون التفلة ا  البيل  ح توا قلون ف ل   ن ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .فاللةتبةا ةو 

 

 نعم

 ال
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 . كو  لح و اا  وتجةو في  التفة ا  البي  ح تبةا    و   ف   از الات فسئيفةجا  واا  تبا ( 1-9

 

 وتجةو في  التفة ا  البي  ح تبةا    و   ف   البا  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 91اي ر   ارو )  

  كو  لح و اا 

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 19.19 99 نبو

  97 10.17 

 % 100 91 ازجاو 

 

 وتجةو في  التفة ا  البي  ح تبةا    و   ف   البا  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 . كو  لح و اا 

 

 
 

  السالل 2

 .% 97.91 ف ةدح دل    بح نب  %01.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن

 تبلةا    لو   ف ل  يباللون التفلة ا  البيل  ح ن ف ل   ن يتلوا قغيلر  ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 . كو  لح  وتجةو في و اا  التفة ا  البي  ح

 نعم

 ال
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 في  وااه و لألزتة  الصحلح. دسوملق  جةا  و از الات فسئيفةجا  واا  قوم ( 1-9

 

 في  وااه و لألزتة  الصحلح.  جةا  و دسوملق واا   رلةم  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 99اي ر   ارو )

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 17.91 21 نبو

  91 12.01 

 % 100 91 ازجاو 

 

في  وااه و لألزتة    جةا  و دسوملق واا   في رلةم  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 99شك  ارو )

 الصحلح

 

 
 

  السالل 2

 .% 12.01 ف ةدح دل    بح نب  %17.91دنبو هي  ف ةدح حن ب املظ  ن

فلي   جلةا  و دسومللق  قلوم از الالت فسئيلفةجا  واا توا قلون ف ل   ن ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 . وااه و لألزتة  الصحلح

 نعم

 ال
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 .لةو ازوكلح ازةةم   و   ازبةا  الشخصلح لةو في التفة ا  البي  ح  ئثا ت( 1-9

 

 .ازوكلح لةو ازةةم   و   ازبةا  الشخصلح لةو في اسئثاةا التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 92اي ر   ارو )

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.72 91 نبو

  91 11.20 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ازةةم   و   الشخصلح لةو فيازبةا   اسئثاةا في التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 92شك  ارو )

 .ازوكلح لةو

 

 
 

  السالل 2

 .%11.20 ف ةدح دل    بح نب  %11.72دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن

 ف ل  ازب  لح فلي فطلم  التفلة ا  البيل  ح للر ن ف ل   ال  يتلوا قغيلر ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .ازةةم ازبسار  في  وا  ازبة ير

 

 نعم

 ال
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 ازبةا  الشخصلح لةو. زتمئ وف   تيةاالاح  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح تبا ( 7-9

 

 ازبةا  الشخصلح لةو. زتمئ وتيةاالاح  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 99اي ر   ارو )

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 17.91 21 نبو

  91   12.01 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ازبةا  الشخصلح لةو. زتمئ وفي تيةاالاح  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 99شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%12.01 ف ةدح دل    بح نب  %17.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن

ازبلللةا   زتمئ للو ييللةاكون التفلللة ا  البيلل  ح  توا قللون ف لل   نال  للبح االابللر   ن  للر  ف لل   هللذا           

 .الشخصلح لةو

 

 نعم

 ال
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  ةز الات فسئيفةجاد ازتة   واا  في  البي  ح القراا  در ا  ازسبلقح البلةاة   الل ( 2

 

 .في  واا  ازتة  الصحلح الورت اسئثاةا ف   القرا  التفة ا  البي  ح اسل  ( 9-2

 

 ازتة  الصحلح توا ةح ف   القرا آاا  التفة ا  البي  ح في اتسمالاةو  (2  بينII- 91اي ر   ارو )  

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.21 99 نبو

  12 11.79 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ازتة  الصحلح توا ةح ف   القرا في اتسمالاةو  (2  بين  وزت  آاا  التفة ا  البي  حII- 91شك  ارو )

  

 
 

  السالل 2

 .%11.79 ف ةدح دل    بح نب  %11.21دنبو هي  ح ف ةدحن ب  ن املظ

ازتلة   توا ةلح ف ل  القلرا   اسلكلون التفلة ا  البيل  ح  توا قلون ف ل   ن النةلبللح  ن  لر  ف ل   هلذا           

 .الصحلح

 

 نعم

 ال
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 .لةة اتث  فسس رام     ت   براه و  وظلذ ف   القرا  از الات فسئيفةجا التفة ا  البي  ح في  اسل ( 2-2

 

 فسس رام      براه و ت   وظلذ ف   القرا  اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 91اي ر   ارو )

 .لةة اتث 

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.21 91 نبو

  91 11.79 

 % 100 91 ازجاو 

 

      براه و ت   وظلذ ف   القرا  في اتسمالاةو البي  حالتفة ا  (2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 .لةة اتث  فسس رام

 

 
 

  السالل 2

 .%11.79 ف ةدح دل    بح نب  %11.21دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن

 ف ل  ازب  لح فلي فطلم  اسلكلون التفلة ا  البيل  ح ن ف ل   ن غيلر تلوا قي النةلبللح  ن  لر  ف ل   هلذا           

 .از الات فسئيفةجا في ازةةم ازبسار  في  وا  ازبة ير

 

 نعم

 ال
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 .ازتة  الصحلح توا ةح ف   القرا  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  اسل ( 9-2

 

الورت في  واا  ازتة   اسئثاةا ف   القرا آاا  التفة ا  البي  ح في اتسمالاةو  (2  بينII- 91اي ر   ارو )

 .الصحلح

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 01.79 91 نبو

  11 91.21 

 % 100 91 ازجاو 

 

الورت في  واا  ازتة   اسئثاةا ف   القرا (2  بين  وزت  آاا  التفة ا  البي  ح في اتسمالاةو II- 91شك  ارو )

 .الصحلح

 

 
 

  السالل 2

 .%91.21 ف ةدح دل    بح نب  %01.79دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 اسئثاةا ف   القرا   اسلكون  التفة ا  البي  ح توا قون ف    نال  بح االابر   ن  ر  ف    هذا           

 .الورت في  واا  ازتة  الصحلح

 

 نعم

 ال
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 زوا ةح ازتة  الصحلح. الس  ل  المزمالقرا  ف    از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  اسل ( 1-2

 

زوا ةح ازتة   المزمالقرا  ف   الس  ل   اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 97اي ر   ارو )  

 الصحلح

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.79 29 نبو

  92 91.21 

 % 100 91 ازجاو 

 

زوا ةح  المزمالقرا  ف   الس  ل  في اتسمالاةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 97شك  ارو )

 ازتة  الصحلح

 

 
 

  السالل 2

 .%91.21 ف ةدح دل    بح نب  %11.79دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

القرا  ف   الس  ل    اسلكون  التفة ا  البي  ح توا قون ف    نال  بح االابر   ن  ر  ف    هذا           

 ازتة  الصحلحزوا ةح  المزم

. 

 نعم

 ال
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اتثل  لإلتكةاللة  ازوطلوفح  الت  فسلس رام ف ل  القلرا  از الالت فسئيلفةجا فلي التفة ا  البي  ح اسل  ( 1-2

  ص  ةو

 

فسس رام اتث  لإلتكةالة   ف   القرا  اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 90اي ر   ارو )

 ازوطوفح  ات  ص  ةو

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 01.11 20 نبو

  17 21.11 

 % 100 91 ازجاو 

 

فسس رام اتث  لإلتكةالة   ف   القرا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 90شك  ارو )

 ازوطوفح  ات  ص  ةو

 

 
 

  السالل 2

 .% 21.11 ف ةدح دل    بح نب  %01.11دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

فسلس رام  ف ل  القلرا   اسلكلون  التفلة ا  البيل  ح  نتوا قلون ف ل  ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .اتث  لإلتكةالة  ازوطوفح  ات  ص  ةو

 

 نعم

 ال
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ازتلة   توا ةلح فلي ايحر ثلح السقنللة  اسسنم  ف   القرا  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح اسل  ( 1-2

 .الصحلح

 

 في ايحر ثح اسسنم  السقنلة  ف   القرا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 91اي ر   ارو )

 .ازتة  الصحلح توا ةح

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 17.91 91 نبو

  21 12.01 

 % 100 91 ازجاو 

 

 في ايحر ثح اسسنم  السقنلة  ف   القرا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 .ازتة  الصحلح توا ةح

 

 
 

  السالل 2

 .%12.01 ف ةدح دل    بح نب  %17.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

اسلسنم   ف ل  القلرا   اسلكلون  التفلة ا  البيل  ح  نتوا قلون ف ل  ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .ازتة  الصحلح توا ةح في ايحر ثح السقنلة 

 نعم

 ال
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 .الصحلح لألزتة  اتث  السقللو ف   القرا  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح اسل  ( 7-2

 

 لألزتة  الصحلحاتث   السقللو ف   القرا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 21اي ر   ارو )  

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 77.91 27 نبو

  10 22.01 

 % 100 91 ازجاو 

 

 اتث  لألزتة  الصحلح السقللو ف   القرا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 21شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .% 22.01 ف ةدح دل    بح نب  %77.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 السقلللو ف ل  القلرا   اسلكلون  التفلة ا  البيل  ح  نتوا قلون ف ل  ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .اتث  لألزتة  الصحلح

 

 

 نعم

 ال
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 دةز الات فسئيفةجا ازتة   واا  في  البي  ح ازةةاا  در ا  ازسبلقح البلةاة   الل  ( 9

 

  واا  ازتة  الصحلح.     ت  ازةةاا  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح اسل  ( 9-9

 

  واا  ازتة  الصحلح     ت  ازةةاا اتسمالاةو  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 29اي ر   ارو )

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.20 99 نبو

  12 11.72 

 % 100 91 ازجاو 

 

  واا  ازتة  الصحلح     ت  ازةةاا في اتسمالاةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 29ارو ) شك 

 

 
 

  السالل 2

 .%11.72 ف ةدح دل    بح نب  %11.20دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 واا     ل  تل  ازةلةاا   اسلكلون  البيل  حالتفلة ا    نتوا قلون ف ل   ال   للحالنةلب  ن  لر  ف ل   هلذا           

 .ازتة  الصحلح

 نعم

 ال
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 .از الات فسئيفةجا في  السواص  ف صة  في ازةةاا  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح اسل  ( 2-9

 

 .  السواص  ف صة  في ازةةاا  اتسمالاةوفي  التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 22اي ر   ارو )

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.20 99 نبو

  12   11.72 

 % 100 91 ازجاو 

 

  . السواص  ف صة  في ازةةاا  في اتسمالاةو التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 22شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%11.72 ف ةدح دل    بح نب  %11.20دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 ف صلة  فلي ازةلةاا   اسلكلون  التفلة ا  البيل  ح توا قلون ف ل   ال   ن النةلبللح  ن  لر  ف ل   هلذا           

 . السواص 

 

 نعم

 ال
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از الات  في  از ؤ سين ال ؤسة  ت  اي لر السبةت  از الات فسئيفةجا ازةةاا  في في التفة ا  البي  ح اسل  ( 9-9

 .فسئيفةجا

 

 ال ؤسة  ت  السبةت  اي لر ازةةاا  في اتسمالاةو في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 29اي ر   ارو )

 . از ؤ سين

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.20 91 نبو

  91 11.72 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ال ؤسة  ت  السبةت  اي لر ازةةاا  في في اتسمالاةو التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 29شك  ارو )

 . از ؤ سين

 

 
  السالل 2

 .%11.72 ف ةدح دل    بح نب  %11.20دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

السبةتلل   ازةلةاا  فللي  اسلكلون  التفلة ا  البيل  ح  نتوا قلون ف ل  ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 . از ؤ سين ال ؤسة  ت  اي لر

 نعم

 ال
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اسللسنملةو بيلك   للر فللي  واا   تل  التفلة ا  البيل  ح تةللةاا  داب  لح از الالت فسئيلفةجا  واا   قلوم( 1-9

 ازتة  الصحلح.

 

     ت  تةةاا  التفة ا  البي  ح داب  ح واا   رلةم  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 21اي ر   ارو )  

 اسسنملةو بيك   لر في  واا  ازتة  الصحلح

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 20.17 91 نبو

  21 79.19 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ت  تةةاا  التفة ا  البي  ح داب  ح واا   في رلةم  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 21شك  ارو )

 اسسنملةو بيك   لر في  واا  ازتة  الصحلح    

 

 
 

  السالل 2

 .%79.19 ف ةدح دل    بح نب  %20.17دنبو هي  ف ةدحح ن ب املظ  ن            

 تةلةاا  التفلة ا  البيل  ح داب  لح  قلوم واا   ن ف ل   ن يتلوا قغيلر ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .اسسنملةو بيك   لر في  واا  ازتة  الصحلح ت     

 نعم

 ال
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 .لري ة التفة ا  البي  ح لر  ازةةاا  لت ةو   كو  لحدبرتجح و اا   از الات فسئيفةجا  واا   قوم( 1-9

 

 لر  لت ةو  ازةةاا  دبرتجح و اا   كو  لح واا    رلةم في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 21اي ر   ارو )  

 لري ة التفة ا  البي  ح

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 

 21.11 17 نبو

  20 01.11 

 % 100 91 ازجاو 

 

 لت ةو  ازةةاا  دبرتجح و اا   كو  لح واا    في رلةم التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 21شك  ارو )

 لري ة التفة ا  البي  ح لر 

 

 
 

  السالل 2

 .%01.11 ف ةدح دل    بح نب  %21.11دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

لت للةو   دبرتجللح و اا   كو  لللح  قللوم واا   غيللر تللوا قين ف ل   ن ال  للبح االابلر   ن  للر  ف لل   هلذا           

 .لري ة التفة ا  البي  ح لر  ازةةاا 

 نعم

 ال
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 بيك   تث . الورت في  واا  تةةااه و دةسسنم  في از الات فسئيفةجا  التفة ا  البي  ح  قوم( 1-9

 

 بيك   تث . الورت في  واا  تةةااه و اسسنم في  التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 21اي ر   ارو )

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 

 11.11 91 نبو

  29 11.11 

 % 100 91 ازجاو 

 

 بيك   تث . الورت في  واا  تةةااه و في اسسنم   التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 21شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%11.11 ف ةدح دل    بح نب  %11.11دنبو هي  ف ةدحح ن ب املظ  ن            

 الورلت فلي  واا  تةلةااه و ةسلسنم تل  ازلوااو البيل  ح    قوتلون د ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .بيك   تث 

 

 

 نعم

 ال
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 .د  قةن   فةنا تةةتةة از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح   و ( 7-9

 

 د  قةن   فةنارلةتةو داةةتةو  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 27اي ر   ارو )  

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 

 01.79 91 نبو

  11 91.21 

 % 100 91 ازجاو 

 

 د  قةن   فةنافي رلةتةو داةةتةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 27شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%91.21 ف ةدح دل    بح نب  %01.79دنبو هي  ح ف ةدحن ب  ناملظ             

 .د  قةن   فةناداةةتةو   قوتون  التفة ا  البي  ح توا قون ف    نال  بح االابر   ن  ر  ف    هذا            

 

 

 نعم

 ال
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 دةز الات فسئيفةجا. ازتة   واا  في  البي  ح ال لوالالة  در ا  ازسبلقح البلةاة   الل  (1

 

 .ازةنح    مرلة  لة سلوالا دةلترام از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  قوم( 9-1

 

 ازةنح سلوالالة     مرلة  دةلترامرلةتةة  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 20اي ر   ارو )  

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز  

 

 911 91 نبو

  11 11 

 % 100 91 ازجاو 

 

 ازةنح سلوالالة     مرلة  دةلترامفي رلةتةة  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 20شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%11 ف ةدح دل    بح نب  %911دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 .ازةنح سلوالالة     مرلة  اترتون  وتوا قون ف    ن  اي ال   ن  ر  ف    هذا            

 

 نعم

 ال
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 .للا ئيفر البةتح اهرا  ت  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح سلوالالة   ساةش ى( 2-1

 

 للا ئيفر اهرا  البةتح ت  اةش ا سلوالالةه و  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 21اي ر   ارو )  

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 911 91 نبو

  11 11 

 % 100 91 ازجاو 

 

 للا ئيفر اهرا  البةتح ت في  اةش ا سلوالالةه و  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 21ارو )شك  

 

 
 

  السالل 2

 .% 97.91 ف ةدح دل    بح نب  %01.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 .للا ئيفر اهرا  البةتح ت توا قون ف    ن سلوالالةه و  ساةش ى  اي ال   ن  ر  ف    هذا            

 

 

 

 نعم

 ال
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 . وا  تةةتةو في البا دةلترام سلوالالة   از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  قوم( 9-1

 

  وا  تةةتةو في دةلترام سلوالالة  البا رلةتةو  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 91اي ر   ارو )  

   

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 911 91 نبو

  11 11 

 % 100 91 ازجاو 

 

  وا  تةةتةو في دةلترام سلوالالة  البا في رلةتةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .% 97.91 ف ةدح دل    بح نب  %01.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 . وا  تةةتةو في دةلترام سلوالالة  البا توا قون ف    ن و  قوتون  اي ال   ن  ر  ف    هذا            

 

 

 نعم

 ال
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اطل ا  ازلر     تل  ف صلة  دةلترام ال للوالالة  البةتلح فلي از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  اترم( 1-1

 .لألزتة  الصحلح

 

ت  اط ا   ف صة  البةتح فيال لوالالة  التراتةو  في التفة ا  البي  حآاا   (2  بينII- 99اي ر   ارو )

 .ازر    لألزتة  الصحلح

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 17.91 91 نبو

  19 12.01 

 % 100 91 ازجاو 

 

ت  اط ا   ف صة  ال لوالالة  البةتح فيفي التراتةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 99شك  ارو )

 .ازر    لألزتة  الصحلح

 

 
  السالل 2

 .%12.01 ف ةدح دل    بح نب  %17.91دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 ال لللوالالة  البةتلح فللي اترتللون  التفللة ا  البيلل  ح توا قلون ف لل   ن النةلبلللح  ن  لر  ف لل   هلذا           

 .ت  اط ا  ازر    لألزتة  الصحلح ف صة 

 نعم

 ال
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 .ف ساةفة  في دقو    كةاهة   اا هة ف  التفة ا  البي  ح تببر( 1-1

 

 في ف ساةفة     كةاهة دقو   اا هة ف رلةتةة دةلسببير  في التفة ا  البي  حآاا   2  بين(II- 92)اي ر   ارو   

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 19.19 90 نبو

  97 10.17 

 % 100 91 ازجاو 

 

في     كةاهة دقو   اا هة ف في رلةتةة دةلسببير  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 92شك  ارو )

 ف ساةفة 

 

 
  السالل 2

 .%10.17 ف ةدح دل    بح نب  %19.19دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 ئ لو اا فل دللةلسببير  قوتلون  التفلة ا  البيل  حتوا قلون ف لل   ن ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .في ف ساةفة  دقو  و   كةاه

 

 

 نعم

 ال
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 .از ئيفر في التفة ا  البي  ح  بين دلن ة ازوو    دتا  الفح از الات فسئيفةجا  واا   قوم( 1-1

 

التفة ا    بين دلن ة ازوو  دتا  الفح واا    رلةم في التفة ا  البي  حآاا   2  بين(II- 99)اي ر   ارو 

 .از ئيفر البي  ح في

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 11.11 29 نبو

  91 11.11 

 % 100 91 ازجاو 

 

التفة ا    بين دلن ة ازوو  دتا  الفح واا    في رلةم التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 99شك  ارو )

 .از ئيفر البي  ح في

 

 
 

  السالل 2

 .%11.11 ف ةدح دل    بح نب  %11.11دنبو هي  ف ةدحح ن ب املظ  ن            

التفلة ا    بلين دلن لة ازلوو  دلتا  الفلح  قلوم واا   توا قلون ف ل   ن ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .از ئيفر البي  ح في

 نعم

 ال



الجامعي لمستغانمالفصل الثاني: دراسة حالة المركز االستشفائي   
 

[69] 
 

 . ادرا  الافة   دك  تةةتةودس و ح  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح  قوم( 7-1

 

  ادرا  الافة   دك  دس و ح تةةتةورلةتةو  في التفة ا  البي  حآاا   2  بين(II- 91)اي ر   ارو   

 

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 911 91 نبو

  11 11 

 % 100 91 ازجاو 

 

 . ادرا  الافة   دك  دس و ح تةةتةوفي رلةتةو  التفة ا  البي  ح(2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%11 ف ةدح دل    بح نب  %911دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

 الافلة   دكل  دس و لح تةلةتةو قوتلون  التفلة ا  البيل  حتوا قلون ف ل   ن  اي الل   ن  لر  ف ل   هلذا           

 . ادرا 

 

 

 نعم

 ال
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 .ت       واا  ازتة  الصحلح اطة لح  فاة  از الات فسئيفةجا في التفة ا  البي  ح   و ( 0-1

 

 .ت       واا  ازتة  الصحلح اطة لح  فاة ي   و ح ف التفة ا  البي  حآاا   2  بين(II- 91)اي ر   ارو 

  

 املئىيةاليسبة  الحمساز 

 

 21.72 11 نبو

  21 71.20 

 % 100 91 ازجاو 

 

 .ت       واا  ازتة  الصحلح اطة لح  فاة في   و ح  البي  حالتفة ا  (2  بين  وزت  آاا  II- 91شك  ارو )

 

 
 

  السالل 2

 .%71.20 ف ةدح دل    بح نب  %21.72دنبو هي  ح ف ةدحن ب املظ  ن            

اطلة لح تل    ل    فالة   و لح     قوتلون ب التفلة ا  البيل  ح تل ال  لبح االابلر   ن  لر  ف ل   هلذا           

 .ازتة  الصحلح واا  

 

 

 

 نعم

 ال
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 خالصة الفصل:

يممررً القررىو لن المفرراءات البشررسية لعبررد دوزا مهمررا ولساسرريا فرري إدازى ألاشمررات ع رر  مسررحىي                     

املسكررص الاسخشررفائي الجررامعي ملسررحغاهمن حيررث لرران لهررا جيررل كبيررر فرري ثىجيرره وثيسرري  الجهررىد املبرولررة مررً 

شرهداا العرالم  طسف املجحمع املمىن لهره املؤسسة الحيىيةن وبراخخ  خرالو مىاجهرة ألاشمرة ألاخيررى ال ر 

ن وال ررر  جعلرررد اليرررغل يرررصداد ع ررر  المفررراءات البشرررسية ع ررر  مسرررحىي 50كىجيرررد  -لال وهررري جائحرررة كىزوهرررا

عفة الجهىد مً املؤسسات الصحية بما في ذله املسكص الاسخشفائي الجامعي ملسحغاهم مما ححم عليها ميا

 مىاجهة اره ألاشمة.



 الخاتمة
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 خاتمة:ال

ت ًكدس ي من ألاهميت ما ال ًمكن الاسخغناء عنه بعد هللا سبحاهه وحعالى            ئن مىضىع الكفاءاث البشٍز

ت دورا مهما ومحىرٍا في حميع النشاطاث امل  بمخخلف الهيئاث واملإسساث.خعللت حيث جلعب الكفاءاث البشٍز

ت  ومن أهم هذه ألادوار             ئدارة ألاسماث الصحيت، حيث أن ألاسماث التي جمارسها الكفاءاث البشٍز

 خحخاج في مىاحهتها ئلى جكاجف حهىدف بمخخلف أهىاعها ثليال على املإسساث الصحيت عبئاالصحيت حشكل 

أحي في ملد تحميع العاملين على مسخىاها، ٍو التي ال ًمكن الاسخغناء  مت هذه الجهىد حهىد الكفاءاث البشٍز

ت في ئدارتها لألسماث  عنها، وعليه فاهه على املإسساث الصحيت ئًالء أهميت كبيرة لجاهب الكفاءاث البشٍز

 الصحيت.

ت حهىد كثيرة مبذولت في مىاحهت ألاسماث الصحيت ولعل من أهمها             وكد كان لهذه الكفاءاث البشٍز

 ، بحيث حعاملذ معها باحترافيت كبيرة، وهذه الاحترافيت مسخمدة من املعارف91كىفيد  -أسمت حائحت كىروها

 واللدراث واملهاراث والسلىكياث التي جمخلها هذه الكفاءاث.

 كالخالي:صحت الفزضياث امللترحت جلخصذ وعليه فلد            

ت من املعارف ما به حسخطيع مىاحهت أي أسماث صحيت بطزق علميت، ولديهم  -      جمخلك الكفاءاث البشٍز

ز  ت ئلى جطٍى معارفها اللدرة التي بها ٌسخطيعىن جطبيم هذه املعارف عمليا، وأًضا حسعى هذه الكفاءاث البشٍز

         اكبت ألاسماث املسخجدة ومعزفت طزق مىاحهتها. من أحل مى 

ت باللدراث الالسمت  -       من أحل الخخطيط لألسماث الصحيت، ومن حهت أخزي جخمخع الكفاءاث البشٍز

ًملكىن اللدرة على اسخخدام الامكاهياث املىضىعت جحذ جصزفهم واسخغالل الخكنىلىحيا الحدًثت في مىاحهت 

 ألاسماث الصحيت.

ي ئدارة ألاسماث الصحيت وخاصت مهزاث الاجصال، وكد جبين من خالل دورا مهما فجلعب املهاراث  -      

ت ًملكىن مهاراث الاجصال داخل املإسساث الصحيت، ومهاراث الاجصال  الدراست أن الكفاءاث البشٍز

 بالزؤساء واملزؤوسين.

ت من أهم العىامل التي س -       اهمذ في ئدارة ألاسماث الصحيت داخل املزكش حعخبر السلىكياث البشٍز

وبهذا جبين صحيت هذه الفزضيت، الاسدشفائي الجامعي ملسخغاهم، وهذا ما وافم عليه غالبيت مسخخدميه 

حترمىن السلىكياث في حعاملهم مع ألاطزاف  ت سلىكياث وأخالكياث املهنت، ٍو بحيث جحزم الكفاءاث البشٍز

     املزكش الاسدشفائي. الفعالت في ئدارة ألاسماث داخل



 
 

 قائمة املصادر واملزاجع

 

 الكتب:

 

صالح الذًً الىبيس ي، إدارة اإلاعزفت، اإلاىظمت العزبيت للخىميت الاداريت، بغذاد، دار الىخب اإلاصزيت،  -1

2005. 

إضماعيل علي، اإلاهاراث ألاضاضيت في ممارضت خذمت الفزد، الطبعت ألاولى، ؤلاضىىذريت، دار  علي -2

 .2008اإلاعزفت الجامعيت، 

العملياث، الطبعت ألاولى، ألاردن، دار إززاء -اإلافاهيم-ًىضف أحمذ أبى فأرة، إدارة ألاسماث: اإلاذخل -3

 .2009لليشز والخىسيع، 

 .2011، اللاهزة، الذار الجامعيت للطباعت واليشز والخىسيع، 02تماهز أحمذ، إدارة ألاسماث، الطبع -4

، الطعىدًت، دار اإلاىضىعت لليشز 03اإلازاحل وآلالياث، ط -الشعالن فهذ أحمذ، إدارة ألاسماث: ألاضظ -5

 .2012والخىسيع، 

الخضيري محطً، إدارة ألاسماث: علم امخالن اللىة في اشخذاد لخظاث الضعف، اللاهزة، مجمىعت  -6

 .2003الىيل العزبيت، 

 .2012بالٌ خلف الطيارهت، إدارة ألاسماث، ألاردن، دار اإلاطيرة،  -7

 .2007، اللاهزة، دار الفجز، 02عادٌ صادق محمذ، الصخافت إدارة ألاسماث، ط -8

، اللاهزة، دار الفىز 02أحمذ ابزاهيم أحمذ، إدارة ألاسماث الخعليميت في اإلاذارص: ألاضباب والعالج، ط -9

 .2002العزبي، 

 .2006ألاردن، دار هىىس للطباعت واليشز والخىسيع،  -، عمان01عبىي سيذ، إدارة ألاسماث، ط -10

 

 املذكزات:

 

 .صالح علي حذًان الزشيذي، دور الىفاءاث البشزيت في إدارة ألاسماث باإلاطدشفياث الخيىميت -11

البليذة، حامعت بً أحمذ هىاٌ، أهميت ودور الىفاءاث البشزيت داخل اإلاىظماث،  -ابزاهيم بىيحياوي  -12

 .لىهيس ي علي

بزوان مى الشيخ، دور الىفاءاث البشزيت داخل اإلاؤضطت الاكخصادًت، مذهزة جخزج لىيل شهادة  -13

 .2018-2017اإلااضتر، حامعت مطخغاهم، وليت العلىم اكخصادًت وججاريت وعلىم الدطيير، 

عبذ ؤلاله صبيحت، دور الخذريب في جحطين الىفاءاث، مذهزة جخزج لىيل شهادة اإلااضتر، حامعت  -14

 .2019-2018مطخغاهم، وليت العلىم اكخصادًت وججاريت وعلىم الدطيير، 

ضهيلت حبار، الىفاءاث الخىظيميت وعالكتها بأداء اإلاىارد البشزيت في اإلاؤضطت، مذهزة جخزج لىيل  -15

 .2018/2019امعت محمذ خيضز بطىزة ، وليت العلىم إوطاهيت والاحخماعيت، شهادة اإلااضتر، ح



 
 

صالحي فاطمت، إدارة ألاسماث الصخيت في الجشائز، إدارة ألاسماث في الجشائز: ضياكاث وفاعليت  -16

 .2018، كاإلات، 1945ماي  08حامعت -الخحزن، وليت العلىم الطياضيت والعالكاث الذوليت

ارة ألاسماث في مطدشفياث اللطاع العام العاملت في الضفت الغزبيت، سيىاث مىس ى مطً، واكع إد -17

 .2011بحث الضخىماٌ الخصٌى على درحت اإلااحطخير، فلططين، حامعت الخليل، 

الىفاءاث البشزيت في إدارة ألاسماث، مذهزة لىيل شهادة اإلااضتر،  شخاٌ مفيذة،دور  -بىحزادة رشيذة -18

 .2019-2018حامعت حيجل، وليت الاوطاهيت والاحخماعيت، 

ٌ ألاسمت ودورها في إدارة ألاسماث، مذهزة مىملت لىيل شهادة اإلااضتر، أم البىاقي،  -19 شىقي بىشارب، إجصا

 .2014/2015حامعت العزبي بً مهيذي، 

 

 واملداخالت:البحوث 

 

مطاوي خذًجت خالذي، هظزيت اإلاىارد والخجذًذ في الخحليل الاضتراجيجي، وركت عمل ملذمت للمؤجمز  -20

 .العلمي الذولي حٌى ألاداء اإلاخميز للمىظماث والخيىماث

أمل محمذ ضالمت غباري، العالكت بين مخطلباث بىاء اللذراث البشزيت وجحليم الجمعياث ألاهليت  -21

ىيت، اوعياضاث ألاسمت اإلااليت العاإلايت على ضياضاث الزعاًت الاحخماعيت، اإلاؤجمز العلمي ألهذافها الخىم

 .2010للخذمت الاحخماعيت، مصز،  23الذولي 

 .2020بطزص حالق، الطلىن الخىظيمي، ضىريا، الجامعت الافتراضيت الطىريت، -22

 

 املجالت:

 

ت هفاءاث اإلاىارد البشزيت، مجلت حمذي أبى اللاضم ألاخضز، دور الخعلم غير الزضمي في جىمي -23

 .43دراضاث، العذد 

اإلاىصىري هماٌ وصىلح هماٌ، حطيير الىفاءاث: ؤلاطار اإلافاهيمي واإلاجاالث الىبري، مجلت أبحار  -24

-2009اكخصادًت، حامعت محمذ خيضز بطىزة، وليت العلىم اكخصادًت وججاريت وعلىم الدطيير، 

2010. 

عزفت همذخل لخحطين الجىدة الشاملت، اإلاجلت العلميت علي محمىد أحمذ، عملياث إدارة اإلا -25

 .02، العذد8للذراضاث الخجاريت والبيئيت، اإلاجلذ 

حعفز هالت محمذ، جىميت كذراث اإلاىارد البشزيت وأبعادها اإلاخخلفت، مجلت الخذمت الاحخماعيت،  -26

 .55العذد

الاكخصاد والعلىم ضياضيت، الباس عفاف، دور الليادة الابذاعيت في إدارة ألاسماث، مجلت وليت  -27

 .2002، حامعت اللاهزة، 11العذد

 .2012، 09حىر والذراضاث، ، العذد بزاق محمذ، دور اإلاعلىماث في إدارة ألاسماث، مجلت رماح للب -28



 
 

إدارة الاسماث واليىارر، اإلاجلت العزبيت للذراضاث التربىيت  هافع ضعيذ عبذه، إضتراجيجياث -29

 .2017، 10والاحخماعيت، العذد 

آضيا بلخير، إدارة ألاسماث الصخيت في الجشائز، اإلاجلت الجشائزيت لألمً والخىميت،  -جىفيم بىراص -30

 .2007، كاإلات، 03، العذد10اإلاجلذ

ت الخالت اإلاىظمت الخعاوهيت ألاردهيت، مجلت الخىامذة هضاٌ، إدارة ألاسمت مً مىظىر مىهج دراض -31

 .19حامعت دمشم للعلىم اكخصادًت وكاهىهيت، اإلاجلذ

حماٌ حجاسي، أزز الثلافت الخىظيميت على فاعليت هظام إدارة ألاسماث، مجلت البحىر الخجاريت،  -32

 .02، العذد03اإلاجلذ

 

 القواميس:

 

 معجم اإلاعاوي الجامع. -33

 

 مواقع الويب:

 

 اإلاىضىعت الخزة. مىكع -34

 اإلاىكع الزضمي إلاىظمت الصخت العاإلايت. -35

 الهيئت العامت للغذاء والذواء، مىكع ويب. -36

 مىكع مىضىع على الاهترهيذ. -37

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص:

والدور الفعال رٌة فً إدارة األزمات الصحٌة هدفت الدراسة إلى معرفة دور الكفاءات البش         
 تلك األزمات باعتبارها منفً إدارة لمعارف والقدرات والمهارات والسلوكٌات تلعبه ا الذي

 الشرائح العمالٌة المهمة داخل المؤسسات الصحٌة.
فً هذه الدراسة وذلك عن طرٌق أخذ عٌنة من  األسلوب اإلحصائً الوصفًوقد تم استخدام        

العٌنة وتفسٌر استبٌان، وبعدها تم تحلٌل باستخدام مجال الدراسة الذي ٌتماشى مع موضوع الدراسة 
الكفاءات البشرٌة لعبت دورا فعاال ومهما فً إدارة مختلف األزمات  أن القول وٌمكنالنتائج، 

االستشفائً الجامعً لمستغانم، وعلٌه من المهم إٌالء االهتمام الالزم  الصحٌة على مستوى المركز
بوضع برامج تكوٌنٌة دورٌة لها من أجل زٌادة تطوٌر تلك المعارف والقدرات بهذه الفئة وذلك 

     ات التً تمتلها حتى تؤدي دورها المنوط بها باحترافٌة تامة.والمهارات والسلوكٌ

 :الكلمات املفتاحية

 الكفاءات البشرية، ألازمات الصحية، إدارة ألازمات الصحية                        

         

 
Abstract : 

           The study aimed to know the role of human competencies in managing health crises and 

the effective role that knowledge, capabilities, skills and behaviors play in managing these crises, as 

they are among the important labor segments within health institutions. 

              The descriptive statistical method was used in this study by taking a sample from the field of 

study that is consistent with the subject of the study using a questionnaire, after which the sample 

was analyzed and the results were interpreted, and it can be said that human competencies played 

an effective and important role in managing various health crises at the level of the hospital center 

The university of Mostaganem, and therefore it is important to pay the necessary attention to this 

category by setting up periodic training programs for it in order to further develop those knowledge, 

capabilities, skills and behaviors that it possesses in order to perform its role entrusted to it with full 

professionalism. 
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