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 املقدمة:

حعذ ألاخالق أهم ألاظغ التي جبىا عليها ألامم والتي خصها دًيىا الحىيف بمياهت عظيمت ظىاء في              

ت في املعامالث إلاوعاهيت ومً بينها العمل لهزا جللى  الىخاب أو العىت، خيذ حعخبر هزه ألاخيرة حذ طشوٍس

 بذسحت ألاولى على الخعامالث بين حميع ألافشاد.أخالكياث املهىت اهخماما بالغا بعبب اعخمادها 

ً شخصيت الفشد خاصت أفشاد اللؼاع               ئطافت ئلى رلً فان ألاخالق حعذ حضءا بالغا ألاهميت في جيٍى

الصحي بعبب هيل املهىت الؼبيت التي جخخز مً إلاوعان همىطىع لها هزا ما ًمىدها خاصيت حذ مهمت جميزها 

املخذاولت في املجخمع. خيث أصبدذ كظيت اخترام ودوس أخالكياث املهىت بصفت عامت عً باقي املهً 

وأخالكياث املهىت الؼبيت بصفت خاصت في املإظعاث الصحيت ومً بين اللظاًا الحعاظت التي شغلذ اهدباه 

ىذواث سحاٌ الؼب واملجخمع عامت وال جضاٌ مدىس اهخمام مباشش أو غير مباشش للعذًذ مً املإجمشاث وال

الحيىميت وغير الحيىميت والتي علذث ػىاٌ العىىاث ألاخيرة، خيث ظهش مفهىم أخالكياث املهىت مىز اللذم 

على ًذ الؼبيب اليىهاوي ابلشاغ وجؼىس مىز رلً الىكذ هظشا لألهميت البالغت التي ًىدعبها اللؼاع الصحي 

 في خذمت املجخمع. إلاظهامدس على باعخباسه مً أبشص سواةض املجخمع وىهه ٌعمذ ببىاء الفشد اللا

ئن دوس أخالكياث املهىت الؼبيت حعاعذ املإظعت الصحيت في جدليم وجدعين أداء املإظعت لهزا              

وحب عليها الىصٌى ئلى معخىي عاٌ مً ألاداء ولعل أهمها الالتزام بهزه ألاخالكياث باعخباسها أهم عىصش 

ىنها مجشد مهىت خىي، هظشا ليىن مهىت الؼب مهىت هبيلت وئوعاهيت أهثر مً وًجب الاهخمام به للشفع هزا املع

مادًت ألنها  جخعامل مع سوح إلاوعان بالذسحت ألاولى وتهخم بصحخه ًجعلها جخعذي حعاملها مع املٍشع بدذ راجه 

ه وختى املجخمع واملديؽ الزي ٌعيش فيه.  ئلى الخعامل مع أهله ورٍو

 إشكالية الدراسة:

ت             هظشا لالهخمام املتزاًذ باللؼاع الصحي ومشاوله سغم بشامج إلاصالخاث واملجهىداث املادًت والبشٍش

التي جلىم بها الحيىمت والىصاسة مً أحل النهىض بهزا اللؼاع ئال أهه ال ًضاٌ ٌعاوي مً جذهىس وجذوي معخىي 

الذساظاث وألابدار أشاسث ئلى أن أخالكياث ألاداء خعب ما أشاسث ئليه أخش إلاخصاةياث هما أن معظم 

املهىت وصلذ ئلى دسحاث حذ مخذهىسة في مإظعدىا الصحيت وهزا بذوسه أدي ئلى جذهىس الخذماث الصحيت 

وأهم ما ًميز هزه أخالكياث املهىت حعامل والشفم مع الؼاكم الصحي ومً  امللذمت راث حىدة عاليت مً ألاداء

 إلاشياليت الخاليت:هزا املىؼلم هخؼشق ئلى ػشح 

 ما هو دور أخالقيات املهنة في ثحسين أداء املؤسسة الصحية؟ -

ىذسج جدذ هزا العإاٌ الشةيس ي ئلى عذة حعاؤالث            فشعيت:ٍو

 ما مفهىم أخالكياث املهىت؟ -

 هيف جإزش أخالكياث املهىت في ظلىن مىظفي اللؼاع الصحي؟ -

 املإظعت الصحيت؟ما هى دوس أخالكياث املهىت في جدعين أداء  -
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 ما مذي جدلي مىظفي كؼاع الصحت في املإظعاث الصحيت العمىميت بمبذأ أخالكياث املهىت؟ -

 املهىت في املإظعاث الصحيت؟ما هي أهم مجاالث جؼبيم واخترام أخالكياث  -

 الفرضيات الدراسة:

 مً خالٌ ألاظئلت العابلت جىصلىا ئلى ػشح فشطياث الخاليت:            

أخالكياث املهىت في املإظعاث الصحيت بالذسحت ألاولى في عالكت املماسط الصحي باملٍشع جخجلى  -

 ومجخمعه وأداء واحباجه اججاه مهىخه وهفعه وصمالءه في العمل.

جإزش أخالكياث املهىت بشيل اًجابي في جدعين أداء املإظعت الصحيت مً خالٌ الالتزام بأظغ ومبادب  -

 العمل.

 جأزير اًجابي على أداء املإظعت الصحيت.هىت للخدلي بأخالكياث امل -

الحغ والظمير  املنهي بصفت ملحىظت لذي بعع منهي الصحت على معخىي هىان جذوي ملعخىي  -

 املإظعاث العمىميت الاظدشفاةيت ألامش الزي ًإدي ئلى الحعً العير  ألاداء في املإظعت.

 أهمية الدراسة:

 الىلاغ الخاليت:جخمثل أهميت بدثىا هزا في             

والحث على الاهخمام بأخالكياث املهىت في املإظعاث الصحيت باعخباسها سهيزة أظاظيت الىظش  ئظلاغ -

 في جدعين أداء املإظعت.

املعإولين على الخعشف وجدعين الذوس فعاٌ الزي جلعبه أخالكياث املهىت في حعاعذ هزه الذساظت  -

 والترهيز عليها أهثر في البرامج املىظىمت الصحيت. النهىض باللؼاع الصحي مما ًذفعهم ئلى الحث

ذ مً البدىر والذساظاث في هزا  - ًمىً اعخباس هزا البدث هخؼىة مبذةيت للحث على الليام بمٍض

 املجاٌ.

 أهداف الدراسة:

 وطعذ هزه الذساظت مً أحل جدليم ألاهذاف الخاليت:            

  ت خٌى أخالكياث املهىت  واملهىت الؼبيت.جىطيذ مفاهيم الىظٍش

 .الخعشف على مذي مماسظت مىظفي اللؼاع الصحي بالجضاةش ملبذأ أخالكياث املهىت 

 .جدذًذ العالكت بين أخالكياث املهىت الؼبيت ومعخىي ألاداء في املإظعت الصحيت 

 .ئبشاص دوس أخالكياث املهىت في جدعين أداء املإظعت الصحيت 

  املهىت في املإظعاث الصحيت. على أهم مجاالث اخترام أخالكياثالخعشف 

  إلشياليت جشظيخ أخالكياث املهىت،  الىظشي  إلاػاس ٌعخبر هزا البدث بمثابت معاهمت عمليت في بىاء

 والتي ًيبغي وطعها في امللام ألاٌو لخدليم ألاداء املميز لذي املإظعت.
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 أسباب اختيار املوضوع:

 الخخياس هزا املىطىع فيما ًلي:حماٌ أهم ألاظباب التي دفعخىا ًمىً ئ            

  أخالكياث املهىت في النهىض باللؼاع الصحي وجدعين أداءه.أهميت  ئبشاص مداولت 

  ادة الاهخمام بها مما ًإدي ئلى جدليم جدعيغ مىظماث ألاعماٌ بأهميت أخالكياث ألاعماٌ وبالخالي ٍص

 ألاداء املخميز.

  املهىت واوعذام الثلت في منهي الصحت الزي اوعىغ معشفت ما ئرا واهذ هىان صلت بين جذوي أخالكياث

 ظلبا على املعخىي الصحي للمىاػىين وبالخالي وئعاكت الخؼىس واصدهاس في البالد.

  غفلت الذساظاث املخعللت بعبل جدعين اللؼاع الصحي وخاصت في هزا املىطىع خيث أن معظمها ئلى

ت واملادًت للنهىض به.  إلامياهياث البشٍش

 الدراسة:   إطار وحدود

 تهذف دساظدىا هزه ئلى ئبشاص مفهىم أخالكياث املهىت ودوسه في جدعين أداء املإظعت الصحيت :املوضوع     

 للمىاػىين.

: اكخصشث الذساظت على حشخيص واكع أخالكياث املهىت في املإظعت العمىميت الاظدشفاةيت الحد املكاني

 خمادو خعين بعيذي علي. 

دامذ زالزىن ًىما على معخىي املإظعت العمىميت  الذساظت خالٌ فترة التربص التيجمذ  الحد الزماني:

 الاظدشفاةيت خمادو خعين بعيذي علي.

 شخص ملعمين على الىدى الخالي:42جيىن مجخمع الذساظت مً  : الحد البشري 

    .ممشض 71و ػبيب 71

 منهجية الدراسة

جم الاعخماد في بدثىا على املىهج الىصفي الخدليلي باليعبت للجاهب الىظشي مً أحل الجىاهب              

ت املخعللت بأخالكياث املهىت وجلييم وجدعين أداء املإظعت الصحيت وجدليل  دوس املىحىد بين أخالكياث الىظٍش

شفى خمادو خعين بعيذي علي املهىت وألاداء،بيىما اعخمذها على املىهج الىصفي الخدليلي لذساظت خالت معد

 مً خالٌ جدليل الاظخبيان وعشض هخاةجه.

      هيكل الدراسة:

، ظىلىم عنها إلاحابتالشةيعيت للبدث وبعذ وطع الدعاؤالث الفشعيت املشاد  إلاشياليتبىاءا على              

ين  ، خيث جظمً الجاهب الىظشي فصلين ًدخىي الفصل جؼبيلي وآخش بخلعيم هزا البدث ئلى فصلين هظٍش

ألاٌو على مبدثين ول مبدث ًدخىي على أسبع مؼالب،أما الفصل الثاوي ًدخىي على زالر مباخث ول مبدث 
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ًدخىي على زالر مؼالب، أما الجاهب الخؼبيلي فلذ اخخىي على فصل ملعم على مبدثين ول مبدث فيه 

 زالر مؼالب والخالي:

ظىعالج في هزا الفصل أخالكياث املهىت بمفهىمها ومصادسها وأهميتها والعىامل املإزشة في الفصل ألاول: 

وصىس ئخاللها أخالكياث املهىت همبدث أٌو وأخالكياث املهىت الؼبيت بمفهىمها وآدابها ومجاالث اخترامها 

 .همبدث زاوي

ين أداء املإظعت الصحيت، خيث خصصىا هزا الفصل ملعالجت دوس أخالكياث املهىت في جدعالفصل الثاني: 

عالج املبدث ألاٌو أداء املإظعت بمفهىمه وجصييفاجه والعىامل املإزشة في ألاداء، أما املبدث الثاوي فخؼشكىا 

فه وأهميخه وجلييم ألاداء الىلي للمإظعت ، أما املبدث الثالث  فيه ئلى جلييم ألاداء في املإظعت الصحيت بخعٍش

جىاولىا الليم وأخالكياث الفشد واملىظمت فعالجىا دوس أخالكياث املهىت في جدعين أداء املإظعت الصحيت 

   وبشامج جدعين وجلييم ألاداء وازش الالتزام بأخالكياث املهىت.

ظت امليذاهيت على معخىي املإظعت العمىميت الاظدشفاةيت خمادو جظمً هزا الفصل الذساالفصل الثالث: 

خعين بعيذي على خيث جم ئظلاغ الجاهب الىظشي على الجاهب الخؼبيلي ملعشفت دوس أخالكياث املهىت في 

 جدعين أداء املإظعت الصحيت بمعدشفى خمادو خعين بعيذي علي.
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 جمهيذ

بن مهىت الُب حٗض مً ؤعقى اإلاهً اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ؾىاء في م٩اهتها بحن اإلاهً احخماُٖا وماصًا ؤو               

في ؾمى وعٞٗت ما جخٗل٤ به مً خُاة ؤلاوؿان وصخخه ومكاٖغه، لظا ٢امذ هظه اإلاهىت آصاب وؤزال١ جضعؾها 

ويٗذ الٗضًض مً الضو٫ ؤهٓمت ٧لُاث الُب لُلبتها وجٟغيها هُئاث الُبُت في الٗالم ٖلى مىدؿبها. ٦ما 

باء وجدضص مؿاولُاتهم وجىٓم ٖال٢تهم ُٞما  اث ألَا و٢ىاهحن جدضص الاقتراَاث الالػمت إلاؼاولتها وجد٨م جهٞغ

اًت صخُت آمىت وبضون يغع، بال ؤهه وعٚم هظه  ال٢اتهم بمغياهم لًمان ج٣ضًم ؤخؿً ٖع بُنهم ٖو

بُت لم جمى٘ الاهدغاٝ ٖنها وؤلاخال٫ بها في ٖضة مىاي٘ اإلاجهىصاث الضولُت الخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُ

باء  حرها مً الاهدغاٞاث الُبُت التي ؤصث بلى اهدكاع الخٝى وانهُاع الث٣ت بحن اإلاغض ى وألَا ٧الخُإ الُبي ٚو

اًت صخُت مخ٩املت طاث حىصة ٖالُت .  التي حٗض اإلاٗبر الغثِس ي لخ٣ضًم ٖع

و٫ بلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت بهٟت ٖامت وؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت بهٟت ول٣ض جُغ٢ىا بلى الٟهل ألا              

زانت خُث ٢ؿمىاه بلى مبدثحن ًىضعج ٧ل مبدث ؤعب٘ مُالب، خُث ٖالج اإلابدث ألاو٫ ؤزال٢ُاث اإلاهىت 

بمٟهىمها مهاصعها، ؤهمُتها والٗىامل اإلاازغة في اإلااؾؿت الصخُت. ؤما اإلابدث الثاوي ٞخًمً ؤزال٢ُاث 

الجذ مُالبه خى٫ ٖمىمُاث ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت. مجاالث اخترامها في اإلااؾؿاث  اإلاهىت الُبُت ٖو

 الصخُت آصابها ونىع ؤلازال٫  ٧الخالي :

 أخالكياث املهىت.املبحث ألاول: 

 : أخالكياث املهىت الؼبيت.املبحث الثاوي
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 املبحث ألاول:  أخالكياث املهىت.

حٗخبر ؤزال٢ُاث اإلاهىت مجمٕى اإلاباصت والالتزاماث التي ج٣ىم ؤؾاؾها ؤي مهىت وبالخالي هي اإلاُٗاع               

ألاؾاس ي لجزاهت ؤي مهىت ومضي مهضا٢ُتها، وؾيخُغ١ في هظا اإلابدث بلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت بهٟت ٖامت خُث 

مىمُاث خى٫ ؤزال٢ُاث اإلاهى ت، والثاوي مهاصع ؤزال٢ُاث ٢ؿمىاه بلى زالر مُالب ٞخًمً ألاو٫ مٟاهُم ٖو

 اإلاهىت، والثالث ؤهمُت ؤزال٢ُاث اإلاهىت بهضٝ بُٖاء هٓغة قاملت خى٫ ٧ل ما ًخٗل٤ بها.

 املؼلب ألاول: مفاهيم وغمىمياث حىل أخالكياث املهىت.

 أوال: مفاهيم وحػشيفاث ألاخالق.

ٗجي اإلاغ الخلم لغت:  ُب٘، ٞالخل٤ هى السجُت ؾىاء ٧ان وءة، الٗاصة ؤو البؿ٩ىن الالم ويمها مٟغص ؤزال١ َو

ىن٠ الخل٤ اإلامضوح بإهه خمُض، ؤما الخل٤ اإلاظمىم بإهه ٚحر خمُض.  خمُضا ؤم ٚحر خمُض ٍو

بإهه " ٧لمت حٗجي اإلاباصت ألاصبُت و٢ىاٖض   Ethicsمُل٘ oxford 1980 ) (ؤ٦ؿٟىعص  : ٌٗٝغ ٢امىؽالخلم اصؼالحا

 الؿلى٥ ". 

ض٫ ٖلى ال٣ىاهحن ؤو الخلُٟت التي  لىهجمان٦ما ٌٗٝغ مهُلح  - بإهه " الٗلم الظي ًدىاو٫ ألازال١ ٍو

 1جخد٨م في ؾلى٥ الٟغص".

ٞخ٨ٗـ خ٨مه ألازالقي ٖلى ألامىع، و٢ض  ؤلاوؿانوجٓهغ ألازال١ ٖلى نىعة ؤٞٗا٫ وؤ٢ىا٫ جهضع ًٖ  -

باإلاٗغوٝ والىاهُت ًٖ اإلاى٨غ  آلامغةؤن ألازال١ هي ال٣ُم اإلاجخم٘  هىس الذًً الىظيؽحاء في معجم 

 ٞهظه ألازال١ جخماش ى م٘ ج٣الُض وؤٖغاٝ في اإلاجخم٘.

ٟاث التي جدىاو٫ ألازال١ بىاء ٖلى ازخالٝ الٛاًت والهضٝ منها، و٦ظل٪ جبٗا ل٩اٞت  - وجخٗضص الخٍٗغ

حن لؤلزال١، ٞجري ؤن ا نها ٢ض ٖٝغ الخل٤ بإهه" ٖباعة ًٖ هُئت عاسخت في الىٟـ جهضع ٖ لغضالياإلاٗٞغ

ت"، واقتٍر الٛؼالي لؤلزال١ ؤن جهضع مىه ألاٞٗا٫ بؿهىلت مً ٚحر  وحؿحر مً ٚحر الخاحت بلى ٨ٞغ وعٍو

ت ال ٣ًا٫ زلٟه السخاء والخلم،  عوٍت، ألن مً ج٩ل٠ بظ٫ اإلاا٫ ؤو الؿ٩ىث ٖىض الًٛب بجهض وعٍو

لى طل٪ ٞلِـ الخل٤ ٖباعة ًٖ الٟٗل. ٞغب الصخو زل٣ه السخاء، وال ًبظ٫ بما  ب٣ٟض اإلاا٫ ؤو ٖو

اء. ٞهى جل٪ الهُئت الغاسخت في الىٟـ، بال إلااو٘، وعبما  ٩ًىن زلٟه البسل وهى ًبظ٫ بما لباخث ؤو لٍغ

ٟاث التي جىاولذ ألازال١ وع٦ؼث ٖلى ال٣ُم التي ًخسلى بها ؤلاوؿان والتي حٗمل ٖلى  ؤن مٗٓم الخٍٗغ

ؼ مٟهىم ألازال١ لضًه.  حٍٗؼ

 .أهميت ألاخالق

ها وؤٖالها ٢ضعا، والؿلى٦ُاث ألازال٢ُت وآصابها              لؤلزال١ ؤهمُت بالٛت باٖخباعه مً ؤًٞل الٗلىم وؤقٞغ

هي التي جمحز ؾلى٥ ؤلاوؿان ًٖ ؾلى٥ البهاثم في جد٤ُ٣ خاحاجه الُبُُٗت ؤو في ٖال٢اجه م٘ ٚحره. ٞاآلصاب 

                                                      
ىاوي  1 ؼ اإلاؿاولُت الاحخماُٖت في اإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت الٟلؿُُيُت، عؾالت ماحؿخحر ؤ٧اصًمُت . ؤؾامت مدمض زلُل الٍؼ ، صوع ؤزال٢ُاث اإلاهىت في حٍٗؼ

 .12، م 2014،والؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا ؤلاصاعة
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ىت ؤلاوؿان وخلُخه الجمُلت، وج٨مً ؤه مُت ألازال١ مً زال٫ الضوع الظي جلٗبه ألازال٢ُت في ٧ل اإلاٗامالث ٍػ

 في الخإزحر ٖلى الٗضًض مً اإلاجاالث مما ًجبر اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ٖلى الالتزام التي جىاحهها:

ؼ مهضا٢ُت اإلاىٓمت م٘ اإلاغئوؾحن. -1  حٍٗؼ

 جؼوٍض اإلاىٓماث بالغبذ و اإلاىٟٗت في حمُ٘ اإلاجاالث. -2

 نى٘ ال٣غاع.اإلاؿاٖضة في جدؿحن ٖملُت  -3

 اإلاهضا٢ُت بحن اإلاىٓماث و اإلاجخم٘.بًجاص  -4

اإلاداٞٓت ٖلى اإلاجخم٘ و البِئت بضعحت ؤ٦بر مً ال٣ىاهحن و ألاهٓمت و التزام اإلاجخم٘ باألزال١ و  -5

الخمؿ٪ بها يمان لخد٤ُ٣ الؿٗاصة و الُمإهِىت ٦ما ؤ٦ض طل٪ ب٣ىله ؤن" ؤهمُت ألازال١ جبرػ ٖلى 

بال٣ُم ألازال٢ُت، ًخد٤٣ للٟغص ي ؤهه ٖلى ٢ضع الالتزام مؿخىي الٟغص و اإلاجخم٘ و الٗال٢اث الضولُت "ؤ

 و اإلاجخم٘ ٢ضع ممازل مً الؿٗاصة و الاؾخ٣غاع و الؿ٨ُىت الىٟؿُت و الاحخماُٖت.

   ثاهيا: مفهىم أخالكياث املهىت:  

ت مً اإلاباصت و اإلاٗاًحر التي حٗض مغحٗا للؿلى٥ اإلاُلىب  ًم٨ً حٍٗغ٠ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بإنها مجمٖى

 ج٣ُُم ؤصائهم بًجابُا ؤو ؾلبُا. ألٞغاص اإلاهىت الىاخضة و التي ٌٗخمض ٖليها اإلاجخم٘ في

لتزامها و اإلاؿخدب و التي ًخٗهضون با و هي اإلاباصت و اإلاٗاًحر التي حٗخبر ؤؾاؾا لؿلى٥ ؤٞغاص اإلاهىت -

 ٖلى ؤخ٩امها. ٖضم الخغوجمغاٖاتها و 

غاٝ و الخ٣ا - ت ما خى٫ ما هى خ٤ و ٖض٫ في لُض التي ًخ٤ٟ و ًخٗاٝع ٖليها مهمو هي مجمٕى ال٣ُم و ألٖا

هٓغهم و ما ٌٗخبروهه ؤؾاؾا لخٗاملهم و جىُٓم ؤمىعهم و ؾلى٦هم في بَاع اإلاهىت و ٌٗبر اإلاجخم٘ ًٖ 

ج ًٖ هظا ألازال١ بإق٩ا٫ مسخلٟت بحن ٖضم الغيا و بحن ٖضم اإلا٣اَٗت اؾدُاثه و اؾدى٩اعه ألي زغو 

 و ال٣ٗىباث اإلااصًت.

الخهٝغ الالث٤ ؤزىاء مماعؾت ألاوكُت اإلاهىُت اإلاسخلٟت، ٦ما حٗبر ًٖ و تهخم ؤزال٢ُاث اإلاهىت ب٨ُُٟت  -

٤ ٢اهىن  ٠ إلاهامه في ٧ل و٢ذ ٞو اإلاىٓمت التي ٌكخٛل ، ؤلا٢لُم، اإلاجخم٘ و الضولتيغوعة ؤصاء اإلاْى

اث ٧اآلحي:  1ٞيها،و ًم٨ً خهغ الهٟاث ألازال٢ُت اإلاهىُت في زمـ مجمٖى

٤ خؿً الؿحرة و الؿلى٥ و حىصة ألازال١. -1  الُهاعة و ال٣ضؾُت: ًٖ ٍَغ

اء و الهض١. -2  الاؾخ٣امت: وما ج٣خًُه مً الٞى

 الخٗاون: و ما ٌؿخلؼمه مً حٗم٤ُ مٗاوي ألازىة و الاخترام و الهبر. -3

 ماهت: و ما حكمله مً ٖضم بٞكاء الؿغ و الاؾخ٣ال٫ و ال٨ظب.ألا   -4

 اإلادبت: و ما حكمله مً مٗاوي ؤلاخؿان و ؤلاًثاع. -5

 

                                                      
جي خى٫ خى٦مت"ؤزغ خى٦مت اإلاؿدكُٟاث ٖلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت"ؤ٢ُي حىهغة وم٣غاؽ ٞىػٍت،  1 للخض مً الٟؿاص  ٦ألُتالكغ٧اث  ، ملخ٣ى َو

 .16 -14، م 2012ماي  07 -06ًىم  وؤلاصاعي اإلاالي 
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 ثالثا: الخؼىاث التي ًجب إجباغها إلى معخىي امللبىل مً أخالكياث املهىت:

٠،ٗىامل اإلاازغة ٖلى ألاصاء الؿلبي : بدُث ؤن الُٛاب و الخإزغ ٌٗض مً ؤهم الالاهظباغ (1  للمْى

اجه  ُٟخه مً ؤهم ؤولٍى ٠ الىنى٫ بلى ؤٖلى صعحاث الاهًباٍ مً زال٫ حمل ْو و ًم٨ً للمْى

ت واحباجه و الخُت الؼمىُت الججاعها، يبِ الى٢ذ، بُٖاء لىٟؿه الغاخت ال٩اُٞت و بٖالم  بمٗٞغ

 الجهاث اإلاٗىُت في خالت ُٚابه.

ٟحن الخٗاون م٘ بفاث املىظفص (2 لظا ٌٗ لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الٗمل، : ٞاإلاكٝغ ًخى٢٘ مً اإلاْى

ُٟت، و بؼمالء الٗمل، و مً بحن الهٟاث التي ًجب ؤن  ًجب ؤن ًدؿً ٖال٢خه باإلاىٓمت بالْى

٠: الىالء، الهض١، الث٣ت اإلاخباصلت، الخباص٫ و الخٗاون و عوح اإلاؿاولُت. غ في اإلاْى  جخٞى

٠ : جًمً بهجاػ اإلاهام ل٨ٟاءة و ٞٗالُت ؤ٦ثر، جد٤ُ٣ ؤهضاٝ فشق الػمل (3 اإلاىٓمت و ؤهضاٝ اإلاْى

٠  مً زال٫ ٦ؿبه إلاٗاٝع و  ٤ الٗمل، مهاعاث حضًضة، لظل٪ ٖلى اإلاْى اخترام  ؤًٖاء ٍٞغ

 ً ٤، عوح الخطخُت، ٞخذ ٞغم الخٗلم و بُٖاء مجا٫ لآلزٍغ الالتزام بٟٗالُاث يمً ٖمل الٍٟغ

ًجابُت في ٖال٢خه للخٗلم، الخىحه هدى اإلاؿتهل٪ و جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمت، الخدلي بالؿلى٦ُاث ؤلا 

٤ الٗمل.  م٘ ؤًٖاء ٍٞغ

ُٟت، للمىٓمت،  املظهش: (4 خُث ؤن مٓهغ اإلاى٠ْ ٌُٗي نىعة واضخت ًٖ التزامه و اخترامه للْى

ٟحن للجهاث الٗلُا و اإلاؿتهل٨حن.  لؼمالثه اإلاْى

٠ مىا٠٢ بًاملىاكف (5   جابُت ح٨ٗـ ز٣خه في هٟؿه.: ًجب ؤن ٩ًىن للمْى

6)    ٠ مً جدؿحن بهخاحُخه مً زال٫ اخترام بحغاءاث الٗمل، و  ؤلاهخاحُت: خُث ًم٨ً للمْى

 َغ١ اؾخسضام مىاعص اإلاىٓمت.

غ مهاعجه مً زال٫ ؤصاء مهامه في اإلاىٓمت.املهاساث الخىظيميت (7 ٠ بصاعة جٍُى  : ًجب ٖلى اإلاْى

ً ؾىاء ٧ان  :الاجصال (8 ٠ ؤن ًمل٪ ٢ضعاث ٖالُت ٖلى الاجها٫ الٟٗا٫ م٘ آلازٍغ ٞٗلى اإلاْى

ً. الاجها٫ لٟٓي    ؤو ٚحر لٟٓي، ًٓهغ ز٣اٞت الاخترام و الكٗىع باآلزٍغ

و الخل الجماعي بصاعة جهاصم ألاصواع  ال٢اث ٖمل حُضة حٗخمض ٖلى ٞٗالُتمً زال٫ ٖ :الخػاون  (9

 إلاك٨الث الٗمل.

٠ ؾُاؾاث اخترامه إلاً هم ؤٖلى  الاحترام: (10 ً بطا لم ًتر٥ اإلاْى ٞال ًم٨ً ؤصاء ؤي ٖمل م٘ آلازٍغ

ُٟي.  ؤو ؤ٢ل مىه في اإلاؿخىي الْى
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الخؼىاث التي ًمش بها املىظف ليصل إلى معخىي ملبىل مً أخالكياث  :(I-1 ) شكل سكمال            

 املهىت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؼلب الثاوي: مصادس أخالكياث املهىت.

 .أوال: مصادس أخالكياث املهىت

ت مً اإلاهاصع التي حٗخبر ألاؾاؽ الظي جىُل٤ مىه ؤزال٢ُاث اإلاهً ٧اٞت في بلىعة  هىا٥             مجمٖى

غي الباخثىن ؤن هىا٥ زمؿت مهاصع لؤلزال٢ُاث  ؤزال٢ُاتها، والتي ح٨ٗـ وا٢٘ اإلاجخم٘ في قتى مُاصًىه،  ٍو

 اإلاهىُت ؾىبرػها ٦ما ًلي:

 املصذس الذًني.

غ ألزال٢ُاث اإلاهىت ؤهم مهاصع ؤزال٢ُاث  ؤلاؾالمي ًمثل هظا اإلاهضع في اإلاجخم٘             اإلاهىت بط ؤهه ًٞى

زل٤ الغ٢ابت الظاجُت في الٟغص، ٞاإلانهي ًم٨ً ؤن ًتهغب مً الغ٢ابت الؿُاؾُت ؤو الاحخماُٖت ل٨ىه ال ٌؿخُُ٘ ؤن 

 ًتهغب مً ع٢ابت هللا ؾبداهه وحٗالى.

كمل هظا اإلاهضع ٖلى اإلاباصت والخىُٓماث التي جد٤٣ ؾٗاصة               واإلاجخم٘ في ٧ل اإلاجاالث  ؤلاوؿانَو

لى ال٣ىاٖض الٗام كخمل ال٣ىاهحن الىيُٗت، ت الهالخت لهضاًت الىاؽ، وجىٓم خُاٖو تهم في ٧ل ػمان وم٩ان، َو

لى خ٣ى١ الىاؽ، وجدضًض تهم باإلاداٞٓت ٖوهي ألاوامغ والىىاهي التي ويٗها البكغ ؤهٟؿهم لخىُٓم خُا

 أخالكياث املهىت
 الاخترام

 الاهًباٍ

 ٞغ١ الٗمل

 اإلآهغ

٠نٟاث  اإلاْى  

 اإلاىا٠٢

 ؤلاهخاحُت

 اإلاهاعاث الخىُٓمُت

 

 الاجها٫

 الخٗاون 
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ٗاث وال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها مهضعا مً  واحباتهم ليكغ الٗضالت واإلاؿاواة بُنهم، لظل٪ حٗض الدكَغ

 1مهاصع ألازال٢ُت.

 .املصذس الاحخماعي

ال٢اجه، ووالء               بن ل٩ل مجخم٘ ز٣اٞخه الخانت به التي جىٓم خغ٦خه وجدضص ٢ُمه ومٗخ٣ضاجه ٖو

ماء ؤٞغاص، ومً اإلاٗغوٝ ؤن ؤهمما ٩ًىن ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجىاهب الاحخماُٖت اإلاخمثلت في ال٣ُم، والٗاصاث، واهخ

ومماعؾاث الخُاة الاحخماُٖت، و٢ض ًدمل اإلاهىُىن بلى ؤًت ماؾؿت ٌٗملىن ٞيها ٖاصاث واإلاجخم٘ ألا٦ثر الظي 

والخ٣الُض ؤمغايا احخماُٖت، ؤم ٢ُم ؤو ج٣الُض ؾىاء ٧اهذ هظه الٗاصاث ٌِٗكىن ُٞه وج٣الُضه وؤٖغاٞه 

اًجابُت. ٞاإلاجخم٘ الظي ًخمؿ٪ ؤٞغاصه بمهالخهم ال٣ًُت ٞةن طل٪ ًازغ في الؿلى٥ اإلانهي ُٞى٣ل هظه 

 ألاهماٍ مً الؿلى٥ بلى ماؾؿت الٗمل.

 املصذس الاكخصادي.

ىن بط جخد٨م الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة في اإلاجخم٘ في حمُ٘ ؤٞغ               اصه ومً بُنهم اإلاهىُىن وؤلاصاٍع

 ؤن الٓغوٝ الا٢خهاصًت الهٗبت جضٞ٘ بإٞغاص اإلاجخم٘ ٚالبا بلى ؤهماٍ مً الؿلى٥ بُٗضة ًٖ اإلاٗاًحر الخلُٟت.

 املصذس العياس ي.

٣هض به همِ الىٓام الؿُاس ي الظي ٌؿحر اإلاجخم٘، واو٩ٗاؽ جىحهاث هظا الىٓام ٖلى ألاٞغاص،              ٍو

ٞةطا ٧ان الىٓام الؿُاس ي ًامً بالخٗضصًت واإلاكاع٦ت، والخىاع، واخترام الغؤي. ٞةهه ؾٝى ًخإزغ اًجابُا في 

صج٘ ال٣ُم ص٦خاجىعٍا ٞاؾضا ال ًخى  ٢ُم ألاٞغاص و٢ىاٖاتهم اإلاهىُت، وبطا ٧ان الىٓام  عٕ ًٖ النهب،َو

 البالُت. ٞةن جإزحره ؾلبي في جىحهاث ألاٞغاص في ٧ل ماؾؿت. 

مي.والخىظي إلاداسي املصذس   

ٗاث مً اإلاهاصع الغثِؿُت التي جخد٨م في حؿُحر               في  ؤلاصاعةحٗض ال٣ىاهحن وألاهٓمت والدكَغ

٣هض به البِئت الخىُٓمُت التي حٗمل ٞيها ال و ٢ُم و و ؤهٓمت  لىاثذ،و ٢ىاهحن  مً ٟغص ب٩ل ما ٞيهااإلاىٓماث،ٍو

ج٣الُض و مثل جدضص ؾلى٥ الٗاملحن ٞيها، و جىحه مؿاع٦م و مما ًازغ في ٢ُم الٟغص، و التزامه و ؤؾلىب ٖمله 

الظي جُب٤ ُٞه مباصت ؤلاصاعة صازل الخىُٓم، و ؤهماٍ ج٣ؿُم الٗمل، و هٓم الاؾتراخت و اإلا٩اٞإة، و ؤق٩ا٫ 

جٟاٖال زهبا بحن البِئت الخىُٓمُت و الاحخماُٖت  الغ٢ابت و ال٣ٗاب، و بهىا ًجب ؤن هضع٥ ؤًًا ؤن هىا٥

في الٗامت، ٞاللىاثذ و ال٣ىاهحن اإلاُب٣ت في اإلااؾؿت وؿخمض في الٗاصة ؤو جخإزغ ٖلى ألا٢ل بال٣ىاهحن الىاٞظة 

 البالص، و ؤهماٍ ال٣ُم و الؿلى٥ الؿاثض في اإلااؾؿت، و هي ٚىُت ممثلت ألهماٍ ال٣ُم و الؿلى٥ في اإلاجخم٘.

     كىاغذ أخالكياث املهىت.   ثاهيا:

                                                      
 .25 -23مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، ىاوي، ؤؾامت مدمض زلُل الٍؼ  1
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الٗاإلاىن في خ٣ل اإلاهً الصخُت مىظ ال٣ضم باإلاكا٧ل ا ؤزال٢ُت التي جىاحههم ؤزىاء اإلاماعؾت، و لظل٪ اهخم  -

ت مً اإلاباصت ؤؾاؾُت التي ًجب ؤن ٌؿخلهمها الُبِب ٖىض اجساط ٢غاعاجه  ألازال٢ُت ٞةنهم ويٗىا مجمٖى

 ؤزىاء اإلاماعؾت اإلاهىُت.

ت مً ال٣ىاهحن  1686و  1728ملل٪ بابل الظي خ٨م ما بحن ٖامي  حمىسابيَ٘ و لٗلى حكغ  - ١.م هى ؤو٫ مجمٖى

 اإلاٗغوٞت و التي جىضح بالخٟهُل ٖال٢ت الُبِب بمغياه زانت مً خُث ألاحغ و مؿاولُت الُبِب.

ش الخضًث ٞةن ؤؾاؽ ؤزال٢ُاث اإلاهً الُبُت - الُبِب الُىهاوي الظي  ابلشاغ٣ًىم ٖلى ٢ؿم  و في الخاٍع

 ٖاف في ال٣غن الغاب٘ ١.م و إلاا ٧ان هظا ال٣ؿم الظي ال ًؼا٫ الٗاملىن في اإلاهً الُبُت و الخمٍغٌ ًاصوهه

ًدىي ٢ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي وألازالقي التي ًجب ؤن ًدبٗها الُبِب، هىعص طل٪ التي جخٗل٤  ختى الُىم

شخام و اإلااؾؿاث مٗا: ٣ًى٫ الُبِب في م٣ىلخه" بالخهىنُت و هي جىُب٤ مً خُث مًمىنها ٖلى ألا

٧ل ما ًم٨ً ؤن ؤعي ؤو ؤؾم٘ ؤزىاء اإلاٗالجت ؤو خ٤ زاعج اإلاٗالجت ًٖ ٧ل ما ًخٗل٤ بدُاة الىاؽ و ال 

 ًجىػ بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن ًىدكغ في الخاعج ٞةهجي ؤخخٟٔ به لىٟس ي و ؤٖخبر ال٨الم ٖىه ٖمال مكِىا " 

٨ُحن  - باء ألامٍغ هسخاع مىه  1984ٖام   Ethics Manuelثصلُال لؤلزال٢ُا  Collège of physiciensو ؤنضعث ٧لُت ألَا

  1 بٌٗ اإلا٣اَ٘ التي جىاحه الُبِب الٗامل في اإلاؿدكٟى.

ٌ اإلاُئىؽ مً خالخه ًجب ؤن ال جبدث م٘ ؤؾغة اإلاٍغٌ بال بطا ؾمذ هى  - حصخُو و ٖالج و بهظاع اإلاٍغ

 بظل٪.

ٌ ما لم ٌؿمذ اإلاٍغٌ بظل٪ ؤو جُلبه ًجب ٖلى الُبِب ؤن ًدٟٔ  - ه ًٖ خالت اإلاٍغ ت ما ٌٗٞغ ؾٍغ

ت. الجهاث ال٣ًاثُت ً جٟى١ واحبه في الخٟاّ ٖلى الؿٍغ  ؤو بطا ٧اهذ بم٩اوي بخضار يغع لآلزٍغ

، ٚحر مً  واحب الُبِب ؤن ًامً للمٍغٌ اإلاُئىؽ مً خالخه ؤن ًمىث ب٨غامت و بإ٢ل ما ًم٨ً مً ألالم -

 ؤن لِـ هىا٥ ٢ُاؽ ؤزالقي ًلؼمه بم٩اهُت الخُاة مثل: هاالء اإلاغض ى بُغ١ ٚحر اٖخُاصًت.

 ًجب ٖلى الُبِب ؤن ٣ًبل ٞغاع اإلاٍغٌ بطا ؤعاص اؾخسضام ٖالحاث ٚحر ٖلمُت.  -

ٌ اإلاٍغٌ ؤن   - ًغضخ إلاخُلباث ال٣اهىن، و هىا بٖالن ؤو الخبلُٜ ٖلى اإلاغى بُغح مؿإلت م٣ٗضة بطا ٞع

لُبِب ؤو اإلااؾؿت الُبُت ًجب ؤن جسخاع بحن الغيىر لل٣اهىن ؤو ٖضم الخ٣ُض بمُثا١ الخهىنُت ٞةن ا

 م٘ اإلاٍغٌ.

م ؤن ال٣اهىن  - بنهاء الخُاة إله٣اط اإلاٍغٌ ٌك٩ل ٣ٖضة ؤزال٢ُت ما جىاحه الُبِب و اإلاؿدكٟى مٗا، ٚع

 2  ٢ُت.ًمى٘ ال٣ُام بظل٪ ٞةن هظه اإلاك٩لت لم ججض خال نهاثُا مً الىاخُت ألازال

    .الخىظيميتثالثا: دوس أخالكياث املهىت في الحياة 

ؤن الالتزام بإزال٢ُاث الٗمل ٌؿهم في جدؿحن اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت، بط ج٣ل  1993ًغي مغعي وبل٣ِـ             

ججي ٧ل امغت زمغة حهضه، ؤو ًل٣ي حؼاء ج٣هحره،  خمخ٘ الىاؽ بخ٩اٞا الٟغم، ٍو اإلاماعؾاث ٚحر الٗاصلت ٍو

لما وجىحه اإلاىاعص إلاا هى ؤهٟ٘ وج٤ًُ  ما٫ لؤل٦ثر ٦ٟاءة ٖو حن وجىؾ٘ الخىا١ ٖلى اإلادخالحن والاهتوحؿىض ألٖا هاٍػ

حره ًخد٤٣ بطا التزم الجمُ٘ باألزال٢ُاث ٦ما ؤنها جاصي بلى:  الٟغم ؤمام اإلاجتهضًً، ٧ل هظا ٚو

                                                      
٤ُ ههحراث، بصاعة مؿدكُٟاث، 1 ض جٞى   .110 -109، م 2008 َ٘، ٖمان، الكاع٢ت،لليكغ والخىػ  بزغاء الُبٗت ألاولى،ٍٞغ

ىاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م الؤؾامت مدمض زلُل   2  .26ٍؼ
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دهل ٧ل طي خ٤ ٖلى خ٣ه  صٖم الغيا - والاؾخ٣غاع الاحخماُٖحن بحن ٚالبُت الىاؽ، بط ٌؿىص الٗمل ٍو

 مما ًجٗل الىاؽ في خالت عيا والاؾخ٣غاع.

حر بِئت مىاجُت لغوح  - ٤ وػٍاصة ؤلاهخاحُت، وهى ما ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الجمُ٘.جٞى  الٍٟغ

٣لل ال٣ل٤ والخىجغ بحن ألاٞغاص. - اصة ز٣ت الٟغص بىٟؿه وز٣خه باإلاىٓمت، ٍو  ٍػ

 ج٣لل حٍٗغٌ اإلااؾؿاث الخُغ ألن اإلاسالٟاث والجغاثم ج٣ل، بط ًخمؿ٪ الجمُ٘ بال٣اهىن. -

غ اإلاغح٘ الظي  - ًدخ٨م بلُه الىاؽ ل٣ُغوا الؿلى٥ الىاحب ؤو بن وحىص مىاز٤ُ ؤزال٢ُت مٗلىت، ًٞى

 لُد٨مىا ٖلى الؿلى٥ الظي و٢٘ ٞٗال. 

 جشظيخ أخالكياث املهىت.املؼلب الثالث: أهميت ووظائل   

 أوال: أهميت أخالكياث املهىت.  

٨ًخمل ؾحر الخُاة ؤلاوؿاهُت بالىٓام بال بًىابِ ؾلى٦ُت جىٓم ٖال٢ت الىاؽ ُٞما بُنهم وجمثل  ال              

ت. وألازال١ حٗض بمثابت صٖامت ؤولى لخٟٔ ألامم  ٗاث الؿماٍو ألازال١ ؤهم الًىابِ التي خثذ ٖليها الدكَغ

ىاثض ألازال١ في مجا٫ الٗمل جخلخو ُٞم  ا ًلي:واإلاجخمٗاث ويمان ؾحرها، ؤن ؤهمُت ٞو

ؤن اإلاىٓمت ٢ض جخ٩ل٠ ال٨ثحر هدُجت ججاهلها الالتزام باإلاٗاًحر ألازال٢ُت وبالخالي ًإحي الخهٝغ ألازالقي  -1

حرها.  لًُ٘ اإلاىٓمت في مىاحهت ال٨ثحر مً الضٖاوي ال٣ًاثُت ٚو

ؼ ؾمٗت اإلاىٓمت ٖلى نُٗض البِئت اإلادلُت  -2  و ؤلا٢لُمُت و هظا له مغصوص بًجابي ٖلى اإلاىٓمت.حٍٗؼ

الخهى٫ ٖلى قهاصاث ٖاإلاُت و امخُاػاث زانت، و ٣ًترن بالتزام اإلاىٓمت الٗضًض مً اإلاٗاًحر ألازال٢ُت  -3

تراٝ بالخهىنُاث و الٗمل الهاص١ و الث٣ت اإلاخباصلت.  في بَاع ؤلاهخاج و الخىػَ٘ و الاؾخسضام و الٖا

 لضولت.يبِ الؿلى٥ اإلانهي الصخص ي الظي ًجب ؤن ًخدلى به اإلااجمىىن ٖلى مهالح ا -4

الاًجابُت وؾلبُت ٧ىؾُلت مً الىؾاثل الىاجخت ٞهم الىاحباث اإلاهىُت و الخظ٦حر بىٓام الجؼاءاث   -5

 لخٟاصي بٌٗ اإلآاهغ اإلاؿل٨ُت.

ٟحن والٗاملحن.يمان الخىاػن بحن ألاخ٩ام  -6 اث وخ٣ى١ اإلاْى  ؤزال٢ُت ويغوعة اإلاداٞٓت ٖلى خٍغ

 عة ما.بػالت الُاب٘ الدؿلُي الظي ًم٨ً ؤن جخه٠ به بصا -7

 ثاهيا: وظائل جشظيخ أخالكياث املهىت.

٠ الىاجح هى الظي ًغا٢ب مً هللا حٗالى ٢بل ؤن ًغا٢به اإلاؿاو٫، وهى الظي جىميت الشكابت الزاجيت - : ٞاإلاْى

ىُت ٢بل اإلاهلخت الصخهُت، ٞةطا ٩ًىن هظا اإلاٟهىم ال٨بحر في هٟـ ٞؿدىجح  ًغاعي اإلاهلخت الَى

ٟحن  ت ؤلاًمان باهلل اإلااؾؿت بال ق٪ ألن اإلاْى مسلهىن لها، ومً وؾاثل جىمُت الغ٢ابت الظاجُت: ٦خ٣ٍى

ُُٟت بك٩ل صخُذ. جي وجدمل اإلاؿاولُت، وؤلا٢ىإ بإهمُت الْى ؼ الخؿً الَى  1 حٗالى، وحٍٗؼ

ًم٨ً للماؾؿت ؤن جسهو م٨خبا  وطؼ أهظمت الذكيلت التي جمىؼ الاحتهاداث الفشدًت الخاػئت:  -

ٟحن، ولهظا الجهاػ ع٢م هاج٠ زام للخبلُٜ بإزال١ اإلا لالهخمامزانا  ت مً  اإلاْى هىت ٣ًىم ٖلُه مجمٖى

                                                      
 .68-67، م 2016والخىػَ٘، ٖمان، صاع اإلاؿحرة لليكغ  الُبٗت الؿاصؾت، بال٫ زل٠ ؾ٩اعهه، ؤزال٢ُاث الٗمل،  1
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ت  ُت بهظه ألاهٓمت ًجب ٖلى ناخب الٗمل والٗامل مٗٞغ ًٖ ؤي زلل في ألازال١، ومً وؾاثل الخٖى

اجه.٦ما ًجب ؤن جىي٘ في م٩ان ْاهغ باإلااؾؿت الثدت للجؼاءاث  ؤخ٩ام هٓام الٗمل بجمُ٘ مدخٍى

ضم جىُٟظ ألاوامغ والالتزاماث اإلا٩ل٠ بها الٗامل.حكخمل ٖلى ألاٞٗا  ٫ واإلاسالٟاث ٖو

ٞةطا هٓغ الٗاملىن بلى اإلاضًغ وهى ال ًلتزم بإزال١ اإلاهىت ٞهم مً باب ألاولى، و٢ض ٢ا٫ اللذوة الحعىت:  -

 " .وليذ غليكم ولعذ بخيركم، فئن أحعيذ فأغيىىوي، وإن أظأث فلىمىويالخلُٟت ألاو٫ للمؿلمحن " 

ٞةطا ا٢خى٘ الٗامل بإن الٗمل ٖباصة وؤن الٗمل وؾُلت للخىمُت للىظيفت:  الفهم الذًني والىػنيجصحيح  -

ىُت واػصهاع البلض، وجدؿحن مؿخىي الضزل ػاص لضًه الالتزام بإزال١ اإلاهىت.  الَى

الخإ٦ض مً جُب٤ُ الىٓام وهى ما ٌٗٝغ باألحهؼة الغ٢ابُت التي حكٝغ ٖلى محاظبت املعؤولين واملىظفين:  -

أسأًخم إرا اظخػملذ غليكم خير مً أغلم ثم أمشجه بالػذل  »٢ا٫ ٖمغ عض ي هللا ٖىه جُب٤ُ الىٓام 

 .«أكىذ كظيذ ما غلي 

غ بطا ٖلمىا ؤن مً ًُىع ج٣ُُما صخُالخلييم املعخمش للمىظفين:  - ىا٫ مما ًدٟؼهم ٖلى الخٍُى دا، ٍو

ُٟه و٦ٟاءاتهم ومىاًَ ببضاٖهم. اث مْى ت مؿخٍى  م٩اٞإجه والخ٣ُُم بٗحن اإلاؿاو٫ ٖلى مٗٞغ

 :أما غلباث جؼبيم أخالكياث املهىت 

ٟحن. -  ٣ٞضان عوح الخٟاهم بحن اإلاؿاو٫ واإلاْى

 ٖضم ٣ٞضان ال٣ٗىباث. -

ضم وحىص ؤو ويىح، ؤو جُٟٗل الىٓام . -  ُٚاب ال٣ضوة الخؿىت ٖو

 خالكياث املهىيت في املىظماث.ألا الشابؼ: الػىامل املؤثشة في  املؼلب

هىا٥ الٗضًض مً الٗىامل ًهٗب خهغها في جإزحرها ٖلى ألازال٢ُاث اإلاهىُت في اإلاىٓماث، وطل٪ ؤن             

ال حٗمل في ٞغاٙ وبهما حٗمل في وؾِ احخماعي وجخإزغ بٗىامل الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، والاحخماُٖت  ؤلاصاعة

ى٣ل  ٠ في الى٢ذ هٟؿه هى اإلاىاًَ الظي ٌِٗل في بِئت اإلاىٓمت ٍو ت للضولت التي حٗمل بها. واإلاْى والخًاٍع

ألازغ الىاضح في ألازال٢ُاث اإلاهىُت  اليها ال٣ُم والٗاصاث الؿاثضة في مجخمٗه، ولٗل مً ؤهم الٗىامل التي لها

 في اإلاىٓماث ما ًلي:

 البيئت الاحخماغيت: -1

٠ البِئت الاحخماُٖت بإنها البِئت التي ججم٘ بحن اإلاجز٫ والحي، والٗمل، واإلاجخم٘ الظي  ًم٨ً              حٍٗغ

ً اججاهاجه.بط  ٌِٗل ُٞه الٟغص وما ٌؿىصها مً ج٣الُض ومٗخ٣ضاث، والتي حؿاهم في حك٨ُل ؾلى٥ الٟغص وج٩ٍى

ًمغ بها الٟغص، مً وا٢٘ ما و اإلاماعؾاث الؿلى٦ُت و جخُىع بخُىع مغاخل الىمى التي جىمى هظه الاججاهاث 

 ٌِٗكه في البِئت.

٠، و             بن اإلاجاباث و الىؾاَت ؤمثلت جبحن مً زاللها مضلى جإزحر البِئت الاحخماُٖت ٖلى ؾلى٥ اإلاْى

ٟحن بإن  خباع ٖىض الخٗامل م٘ اإلاْى ٠ في اإلاى٣ُت الٗغبُت ٖلى وحه الخهىم، ًً٘ في الٖا ٖلُه هجض ؤن اإلاْى

 ل اإلاهالح التي جمـ طل٪ بهلت ال٣غابت ؤوال و الهضا٢ت زاهُا.ًسضم و ًلبي ٧
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٠، و            بن الؿبب ٌٗىص بلى ؤن ألاؾغة ؤو الٗكحرة هي بلىعة الخىُٓم الاحخماعي الظي ًيخمي بلُه اإلاْى

ب  ٗهبُت في ؤن جل٪ الًخٗلم مً زالله هظا الاهخماء بإن الىالء في اإلا٣ام ألاو٫ لِـ مً اإلاهلخت الٗامت ال ٍع

ت جيخ٣ل بلى  ٠.الجهألاؾٍغ ٤ ؾلى٥ اإلاْى  اػ ؤلاصاعي ًٖ ٍَغ

 البيئت الاكخصادًت: -2

٣غ، واعجٟإ مؿخىي               ٠ مً ٚجى ٞو جلٗب ألاويإ الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه اإلاْى

ً ؤ ُُٟتاإلاِٗكُت م٣ابل جضوي مؿخىي الغواجب وألاحىع صوعا ٦بحرا في الخ٩ٍى مً مباصت  زال٢ُاث الْى

لحن، بط ؤن الٟغص في الضو٫ الىامُت له ًجب ؤن ها٦ض ٖلى ؤـً ؤزغ الٗىهغ اإلااصي في ؤزال٢ُاث الٗاموؾلى٥،

حره مً زضماث وؾل٘،  مىخاجه في جدؿحن ؤوياٖهم التي ال جدىاؾب م٘ ما حؿخُُ٘ الضولت جٞى مخُلباجه َو

ض ؤن ًدهل ٖلى الؿلٗت ؤو زضمت، ؤو مً  ولظا ٞةن الاخخماالث الاهدغاٝ ٦ثحرة ؾىاء ٢بل اإلاىاًَ الظي ًٍغ

ضون الخهى٫ ٖلى صزى٫  ٤ ٚحر مكغوٕ. بياُٞت٢بل الٗاملحن الظًً ًٍغ  ختى ولى ًٖ ٍَغ

 البيئت العياظيت: -3

ً اججاهاجه وؤهماٍ ؾلى٦ه،               ٠ جلٗب صوعا مهما في ج٩ٍى ؤن البِئت الؿُاؾُت الظي ٌِٗل ٞيها اإلاْى

٣هض بالبِئت الؿُاؾُت ت  ٍو اإلاىار الؿُاس ي الظي ٌِٗكه اإلاجخم٘ ٦ك٩ل الىٓام الؿُاس ي، ومضي ألاٞغاص بدٍغ

٠ الٗام بدُث جدٟؼ الؿلى٥ ؤلاصاعي  ٗالُت الغ٢ابت ٖلى ؤهماٍ ؾلى٥ ؤلاصاعي للمْى الخٗبحر وهمِ الخ٨م ٞو

 وجغصٕ ؤو حٗا٢ب الؿلى٥ ؤلؤلزالقي.

٠ لها جإزحر ؤ٦بر ٖلى ؾلى٦ه وؤزال٢ُاجه صازل ٖمله، مما ؾب٤ ًخطح لىا ؤن البِئت اإلادُُت باإلا              ْى

٠ الدؿِب والٗمل صازل اإلاىٓمت صون ؤصوى وبُٗضا  ٠ في بِئت مدؿِبت ًىلض لضي اإلاْى ٞمثال بطا وكإ اإلاْى

 1ًٖ ؤزال٢ُاث اإلاهىت صازل اإلاىٓمت وال٨ٗـ صخُذ جماما.

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
ىاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1  .19-18ؤؾامت مدمض زلُل الٍؼ
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 املبحث الثاوي: أخالكياث املهىت الؼبيت.

حٗض ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت ألاؾـ وال٣ىاهحن التي ج٣ىم ٖليها مهىت الُب والتي جدضص ؾلى٦ُاث             

باء واإلاماعؾحن الصخُحن، خُث جبحن وجبرػ ما ٌؿخىحب ٖمله وما ًدٓغ ال٣ُام به، مما ًدٟٔ خ٣ى١  ألَا

ا ت خ٣ى١ اإلاغض ى في جل٣ي ؤخؿً ٖع باء في مماعؾت مهىتهم ب٩ل قٟاُٞت وخٍغ ًت صخُت، وؾيخُغ١ في هظا ألَا

 اإلابدث بلى ٖمىمُاث خى٫ ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت، وآصابها ومجاالث اخترامها ونىع بزاللها.

 املؼلب ألاول: غمىمياث حىل أخالكياث املهىت الؼبيت.

٢ُاتها، ؾىدىاو٫ مٟهىم ٖلم ألازال١ الُبُت وؤزال٢ُاث الُب والٟغ١ بحن ؤهٓمت اإلاهىت الُبُت وؤزال            

 والبىاٖث ٖلى الٗىاًت اإلاٗانغة وؾىدضص مسخل٠ مهاصعها.

  حػشيف غلم ألاخالق الؼبيت: (1

هى الٗلم الظي ًبدث في ألاؾـ ألازال٢ُت إلاماعؾت مهىت الُب بك٩ل ٖام ٦مماعؾت بوؿاهُت ؤو      

باء الؿلى٥ الصخُذ لى عؾم زخهاناث الُبُت اإلاسخلٟت، ويهضٝ ببك٩ل زام في ما ًخٗل٤ باال  ؤمام ألَا

م بُٗضا ًٖ الاهدغاٝ وعاء وفي ٖال٢تهم م٘ اإلاغض ى وهظا الؿلى٥ مبجي ٖلى حضاع منهي ؾلُم و  الىىإػ  ٢ٍى

لمي وج٣جي مخُىع ٦خُىع ٖلىم الُب اإلاسخلٟت  ت، وؤزال١ الُبُت مىيٕى صًىام٩ُي ٖو وألاهىاء البكٍغ

بر حمُ٘ الٗهىع. ىا٦ب حمُ٘ الخُىعاث مهىت الُب ٖو  1ٍو

 الؼب: ثأخالكيا (2

ُت، ٦ما ؤهه ًمى٘   - ٖلم ًًم الىاحباث التي ًلؼم بها الىٓام الُبي جدضصه الجهاث اإلاسخهت وآلاصاب الكٖغ

ٗت وؤنىلها.  2مً ٧ل مدٓىع مىٗه الىٓام ؤو حاء الىهي ٖىه في ٢ىاٖض الكَغ

باء م٘ اإلاغض ى  آصاب" ؤو   - الُب حؼء مً ألازال٢ُاث ًبدث اإلاك٨الث التي ٢ض جيخج حؼء مً حٗامل ألَا

ت مً ألازال٢ُاث اإلاخٗاٝع وم٘ ػمالئهم مً ا ؤَباء  حرهم مً الٗاملحن في الخ٣ل الهحي، وهي مجمٖى ٚو

بل الهُئاث ٖليها َبِبا مً زال٫ مماعؾت مهىت الخُبِب وهي ؤزال٢ُاث و٢ُم زم ا٦دؿابها وجبىيها مً ٢

ت مً  لؿُٟت وؤزال٢ُت والتي جضٖمها ٚالبا مجمٖى ش الُب، واؾدىاصا ل٣ُم صًيُت ٞو الُبُت ٖلى مضاع جاٍع

 ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلاىٓمت للٗمل الُبي".

 :الفشق بين أهظمت املهىت الؼبيت وأخالكياتها (3

                                                      
 .01، م 2012 ،وؤزال١ مهىت الُب آصاب، "إلااطا هضعؽ ٖلم ألازال١ الُبُت" مىٗم الكى٥،  1
 .10، م 2012 ،، ٚؼةؤلاؾالمُتالجامٗت  ،، ٧لُت الُب"ؤزال٢ُاث الُب ٢ُم ومباصت"ًٞل وُٗم وُٗم،   2
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اإلاهىت هي ٖباعة ًٖ جىحهاث ميكإها ال٣ُم واإلاباصت، حٗجي بالخهٝغ الالث٤ ؤزىاء مماعؾت  ؤزال٢ُاث             

 ألاوكُت اإلاهىُت، ؤي ؤن ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت حكحر بلى ما ًيبغي للُبِب ٞٗله.

البا ما ًت ٗاث التي جىٓم ٖمل اإلاماعؾحن للمهىت ٚو ت مً ال٣ىاهحن والدكَغ رجب ؤهٓمت اإلاهىت الُبُت هي مجمٖى

ٖلى اهتها٦ها ٣ٖىباث، ؤي ؤن ؤهٓمت اإلاهىت حكحر بلى ما ٖلى الُبِب ٞٗله وهي جدخاج بلى ج٣ُٗض وجإؾِـ مً 

 زال٫ ؤزال٢ُاث اإلاهىت.

 :البىاغث غلى الػىاًت املػاصشة بأخالكياث املهىت الؼبيت (4

ا خؿاؾا ج٨خىٟه ؤبٗاص مخٗضصة لِؿذ ٣ِٞ مهى              ُت َبُت، وبهما ؤنبدذ ؤزال٢ُاث الُب مىيٖى

ذ خىلها البدىر  ؤًًا ا٢خهاصًت، احخماُٖت، ز٣اُٞت، ٢اهىهُت،خُث ؤٞغصث لها اإلااجمغاث والىضواث وؤحٍغ

جي، ومً بحن الٗىامل التي صٖذ بلى الاهخمام بها  وصعاؾاث وؤوكإث في بَاعها مغا٦ؼ ومٗاهض ٖلى مؿخىي الَى

 1هظ٦غ منها:

 مهىت الؼب: مؤظعت 

ٌ ل٨ً جُىعث        ٧اهذ اإلاماعؾت الُبُت لضي اإلاخ٣ضمحن جىدهغ في ٖال٢ت زىاثُت بحن الُبِب واإلاٍغ

ٗمل في بَاع "  « فشيم ػبي »وؤنبذ الُبِب حؼءا مً   « مؤظعت »مهىت الُب وح٣ٗضث، وؤنبدذ  َو

 " و٧لها ٖىامل جازغ في مسغحاث الٗمل الُبي. إداسي  هظام

  غالكت غمل  »جحىل مهىت الؼب إلى» : 

٧اهذ اإلاٍغٌ بحن الُبِب واإلاٍغٌ في مجملها نلت بوؿاهُت، ل٨نها في ال٣ٗىص ألازحرة جدىلذ بلى ٖال٢ت          

ٌ حٗبحر "ٖم لى الُبِب"  الٗمُل ؤو الؼبىن، ؤو اإلاؿخُٟضل ٞإنبذ ًُل٤ ٖلى اإلاٍغ مً الخضمت الُبُت" ٖو

 ٦ما ؤنبذ للخضمت " ممى٫، مكٗل، مضًغ ". م٣ضم الخضمت"

 الليت املشيع:اظخل 

اإلاٗالج و ًلتزم بخىحيهاجه ل٨ىه ؤنبذ آلان ؤ٦ثر في الؿاب٤ ًً٘ ٧اٞت ز٣خه في َبِبه ٧ان اإلاٍغٌ       

اؾخ٣اللُت في اجساط ال٣غاع اإلاخٗل٤ باإلحغاءاث إلاٗالجخه للخلُٟاث الث٣اُٞت، و التي ججٗله ًماًؼ بحن 

اصة اؾخ٣اللُت اإلاٍغٌ  ًٖ الُبِب و احؿإ الٗال٢ت ؤلاوؿاهُت بُنهما. الخُاعاث ؤصي هظا الخُىع بلى ٍػ

 غذم اللبىل باألخؼاء الؼبيت : 

 ناعوا ًُالبل٨ً ، ؤنها ٢ًاء و ٢ضع جاوػ ًٖ هىاجج ألازُاء الُبُتاإلاغض ى و اإلاجخم٘ ٖامت ًخ٧ان            

ٌ ًٖ ما حؿبب بالخد٣ُ  الاوؿان. خ٣ى١ ل لخملت الٗاإلاُتحؼءا مً ا حلىق املشيع"مً يغع"٤ و الخٍٗى

  :جذهىس ألاوطاع الاكخصادًت  

                                                      
 .11ًٞل وُٗم ًٞل، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1
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مُت بلى ازخال٫ ال٣ُم ألازال٢ُت و الظي قمل ؤصي جضهىع ألاويإ الا٢خهاصًت زانت في الضو٫ الىا             

 مسخل٠ قغاثذ اإلاجخم٘، و لم ٌؿلم منها و لؤلؾ٠ ختى اإلاجخم٘ الُبي.

 :الخلذم في جلىياث الدشخيص و الػالج 

م٘ الخ٣ضم اإلاظهل في ج٣ىُاث حصخُو و ٖالج ألامغاى و بحغاء البدىر الُبُت ح٣ٗضث بحغاءاث و              

م٘ هظا الخضازل و الخ٣ُٗض باهذ ألازال٢ُاث صساغت ألاغظاء، اظخخذام الليزس، جؼىيش الػلاكير جضازلذ مثل 

غ و حٗم٤ خًىعها في اإلاجخم٘ الُبي.  مٗغيت   لالنهُاع ما لم جَا

 الكياث الؼبيت:أخ مصادس  5)

لت في ال٣ضم و بسانت خًاعجىا في بن آصاب اإلاهىت الُ              بُت لِؿذ ولُضة الُىم ؤو الباعخت بل هي مٚى

ٗت  ٣ُباثالخىالٗغا١ بط ٦كٟذ  ها الىاؽ هي قَغ ٗت ٖٞغ ًٖ قغاج٘ ٖغا٢ُت حٗخبر واخضة مً ؤ٢ضم قَغ

ًض٫ صاللت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٖلى بلٙى الُب،  ، و مً ًُل٘ ٖلى الكغاج٘ الٗغا٢ُت ًجض ٞيها مااوسهمى

 .٦ؿغا٢ُٗا ؤو  جىاولذ جل٪ الكغاج٘ ما له ٖال٢ت بالُباٖت مثل: الٛغامت إلاً ٌؿبب

 :ششيػت حمىسابي 

ُٗت مخٗضصة و خؿب َبُٗت الٗهغ وجض٫ ٖلى وحىص يىابِ ٧اهذ جدضص ٢ض            حمٗذ مىاص حكَغ

باء و لِؿذ ال٨هىت  باء و اؾخ٣اللُت اإلاهىت و جدضًضها باأَل باء و ؾلى٥ ألَا و ٢ض خضصث لكغاج٘ ؤحىع ألَا

  1لغؾمي.اجثبذ ال٣ٗىباث اإلاهىُت، و هظا ًض٫ ٖلى وحىص ما ٌكبه الىٓام الضٞاعي الغؾمي ؤو قبه 

 :الؼب اليىهاوي اللذًم   

باء بالخ٣ُض ب٣ؿمه ؤعاص ؤن ًجٗل الُبابت مؿخ٣لت ًٖ الخ٩ىمت  أبىكشاغ          و ل٣اء طل٪ ؤلؼم ألَا

جحن" ؤ٢ؿم باهلل الُٗٓم  أبىكشاغاإلاكهىع ٢ؿم  جم ازتزا٫ ال٣ؿم بلى ال٣ؿم الُبي الظي ًغصصه الُلبت الخٍغ

ا ٖلى اإلاغض ى، مازغا مهلختهم، و ؤن ال ؤٞص ي ؾغا  ُا إلاً ٖلمجي هظه اإلاهىت، ُٖٞى و بم٣ضؾاحي ؤن ؤ٧ىن ٞو

جي ".ألمتي و مسلها  ،ب٣هض ؤلايغاع ، وؤن ؤ٧ىن خؿً الؿحرة م٘ ػمالجي صواءإلاٍغٌ و ال ؤُٖي   َو

 :وصاًا الشاصي ألحذ مػاسفه مً ألاػباء 

.. ٞإو٫ ما ًجب ٖلُ٪ نُاهت الىٟـ ًٖ الاقخٛا٫ باللهى و الُغب، و اإلاىاْبت ٖلى جهٟذ "...              

٣ُا بالىاؽ خاٞٓا لُٛبهم، ٦خىما ألؾغاعهم، الؾُما ؤؾغاع  ال٨خب ًا بجي ؤهه ًيبغي للُبِب ؤن ٩ًىن ٞع

ه و ال ًخجاوػ مىي٘ مسضومت.... .... و ٢ض ؤياٝ الغاػي في الٗلت.و بطا ٖالج اليؿاء ًجب ؤن ٌٌٛ َٞغ

ونِخه اٖلم ًا بجي بن مً اإلاخُببحن مً ًخ٨بر ٖلى الىاؽ ..... ًيبغي ٖلى الُبِب ؤن ٌٗالج ال٣ٟغاء و 

ىُاء ٖلى  غ بما اخخاج بلُ٪ في بطا ٦ىذ في زضمت اإلالى٥ و ألا٧اب و بًا٥ و مٗاقغة الكغاب. ...الؿىاء.ألٚا

 ٖالح٪".و٢ذ جهاصٝ ؾ٨غان ٞغبما جهٛغ في ُٖىه و ٣ً٘ في 

                                                      
 .03م  ،مىٗم الكى٥، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه  1
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 و في وصيخه املخػلمين كال الحكيم حاليىىط:

 ٞهى يامً..." خضًث هبىي قٍغ٠. ومً جُبِب و لم ٌٗلم مىه ٢بل طل٪"...    

ه ًٖ اليؿىة...."، و ٢ض"...و ٖلى الُبِب ؤن ٩ًىن مسلها هلل حٗالى، و ؤن ٌٌٛ      باء الٗغب و  َٞغ ؤعس ى ألَا

اإلاؿلمىن ج٣الُض عاسخت في ألازال١ الُبُت و الؿلى٥ اإلانهي ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ ٢ُم ؤلاؾالم و ًٞاثله و 

م ٣ٞض ؤ٦ضثاؾخمضث  الخٗلُماث ٖلى قٝغ الُبِب و نٟاجه ٖىض الٗغب و  ؤنىلها مً ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٦ظل٪ حٗلُماث الؿلى٥ اإلانهي.

 ملؼلب الثاوي: مجاالث احترام أخالكياث املهىت الؼبيت.   ا 

ؾىداو٫ ببغاػ مجاالث اخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت و التي جخلخو في واحباث الُبِب هدى                       

 هدى مجخمٗه، هدى ػمالءه، اججاه مهىخه و اججاه هٟؿه.اإلاٍغٌ، 

 :واحباث الؼبيب هحى املشيع 

اًت الُبُت الالػمت إلاغياه و التي ج٣خط ي اخخُاحاتهم الُبُت بض٢ت و بج٣ان              ٖلى الُبِب ؤن ٣ًضم الٖغ

 لخد٤ُ٣ مهلخت اإلاٍغٌ مغاُٖا لخ٣ى٢ه و طل٪ بمغاٖاة ما ًلي:

 أوال: حعً مػاملت املشيع. 

- .ٌ  خؿً الاؾخمإ لك٩ىي اإلاٍغ

ت مهما ٧ان مؿخىاه الٗلمي ؤو الاحخماعي.ججىب الخٗالي ٖلى اإلاٍغٌ، ؤو الاؾتهؼاء ؤو  -  السخٍغ

اخترام وحهت هٓغ اإلاٍغٌ زانت في ألامىع التي جخٗل٤ به شخهُا و ال ًمى٘ طل٪ مً جىحُه اإلاٍغٌ الخىحُه  -

 اإلاىاؾب.

ٌ باإلاٍغٌ ٖىض الٟدو. -  الٞغ

ٌ صون بياٞت ٞدىم ال جخُلبها خالخه اإلاغيُت. -  بحغاء ٞدىم َبُت للمٍغ

 ٖلى ما جخُلبه خالت اإلاٍغٌ.لضواء ؤو بحغاء الٗملُاث الجغاخُت الا٢خهاع في ون٠ ا -

ٟهم بالبضاثل اإلاىاؾبت  - ٌ ؤو مً ًىىب ٖىه بالخالت اإلاغيُت و مًاٖٟاتها و حٍٗغ جدغي الهض١ في بزباع اإلاٍغ

 للدصخُو ؤو الٗالج.

ٌ ٖىض بخالخه بلى َبِب آٌٗج٣ضًم اإلاٗلىماث التي  -  زغ.خ٣ض الُبِب ؤنها الػمت لٗالج اإلاٍغ

بصعا٥ ؤن للمٍغٌ خ٤ في ؤن ٌٛحر َبِبه، و ؤن له الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاضوهت في السجل الُبي  -

غ الُبي الظي ٌكغح خالخه اإلاغيُت.  ؤو الخهى٫ ٖلى الخ٣ٍغ

اًخه بلى  - الاؾخمغاع في ج٣ضًم الٗالج للمٍغٌ في الخاالث الاؾٗاُٞت ختى جؼو٫ الخاحت بلُه ؤو ختى جيخ٣ل ٖع

 1ب ٠٦ء.َبِ

جس٠ُٟ آالم اإلاٍغٌ ب٩ل مل ٌؿخُُٗه و ما ًخاح له مً وؾاثل ٖالحُت هٟؿُت و ماصًت، و بقٗاع اإلاٍغٌ  -

اًخه.  بدغنه ٖلى الٗىاًت به و ٖع

                                                      
حي، ؤز 1 اى ُبٗت الثاهُت،ال٢ُاث مؼاولت مهىت الُب، الخؿحن مدمض الٍٟغ  .08م  2009، ،الٍغ
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 ثاهيا: اظدئزان املشيع.

ؤلاوؿان مً زهىنُاجه التي ال ًجىػ ألخض ؤن ًخهٝغ ٞيها بٛحر عياه، و ختى ٩ًىن بطن  بضن         

 1اإلاٍغٌ مكغوٖا ٞال بض ؤن ًخد٤٣ ُٞه الكغوٍ الخالُت:

  ٌت جامت بما ًغاص ال٣ُام به مً بحغاء َبي، ولظا ٖلى الُبِب ؤن ٣ًضم للمٍغ ؤن ٩ًىن اإلاٍغٌ ٖلى مٗٞغ

 ى مُلىب مً اإلاٍغٌ ٞٗله، ؾُترجب ٖلُه مًاٖٟاث ومساَغ.مٗلىماث واُٞت ٖما ؾ٣ُىم به،وما ه

  هم اإلاٗلىماث التي ٢ضمذ له ختى ٌُٗي ؤلاطن ًٖ وعي وبصعا٥ جام ؤن ٩ًىن اإلاٍغٌ ٢اصعا ٖلى اؾدُٗاب ٞو

 صون اؾخٟٛا٫ له.

 :ألامىع الخالُت ٌ  2ؤن ًغاعي ٖىض ؤزظ بطن اإلاٍغ

و مً ًمثله ٢بل ال٣ُام بالٗمل الُبي ؤو الجغاحي جازظ مىا٣ٞت اإلاٍغٌ البالٜ الٗا٢ل ) ط٦غ ؤو ؤهثى( ؤ -

ب ألاؾىان.  إلاؼاولت مهىت الُب َو

 :إرن املشأة 

اإلاغؤة البالٛت الٗا٢لت ؤلاطن بالٗمل الُبي اإلاخٗل٤ بالٗملُاث الجغاخُت مثل: مىاو٘ الخمل ؤو              

الؼوج ؤًًا بال في الخاالث الُاعثت  اؾدئها٫ الغخم مً ؤلاحغاءاث زانت اإلااصًت بلى ال٣ٗم، البض مً مىا٣ٞت

ت ٨ُٞخٟي بطن اإلاغؤة.  ؤو يغوٍع

 :إلارن كاصش ألاهليت 

اإلاٍغٌ الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًإطن بالٗمل الىعي ؤو الىعي ؤو الظي ال ٌٗخمض بةطهه ٧الُٟل ؤو الٗا٢ل            

مً الًغع البالٜ ؤو اإلاىث،  الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞتالٗملُت الجغاخُت، وبطا حٗظع  بةحغاءًىىب ولُه الكغعي 

 ًم٨ً للُبِب ؤن ٣ًىم باإلحغاء الُبي.

 إلارن في الحاالث الاظػافيت: 

ٌ للهال٥ ؤو الخُغ بضعحت ٦بحرة، ًجىػ للُبِب ؤن ٣ًىم بالٗمل الُبي صون           في خالت حٗغى اإلاٍغ

 اهخٓاع ؤلاطن ؾِىٟظ خُاة اإلاٍغٌ ؤو ًجىبه الًغع البلُٜ.

ع.       ػمأهت املشيثالثا:        

  ضم حجب مٗلىماث مهمت جؼوٍض اإلاٍغٌ بما ٨ًٟي مً اإلاٗلىماث ًٖ خالخه الصخُت بىيىح ٖو

ه. وبػالتحؿاهم في َمإهخه   مساٞو

 .جلمـ اخخُاحاث اإلاٍغٌ الىٟؿُت واؾخ٨كاٞها 
                                                      

حي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1  .09خؿحن مدمض الٍٟغ
حي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   2  .10خؿحن مدمض الٍٟغ
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 اإلاٍغٌ الى٢ذ ال٩افي الؾدُٗاب ما ٣ًا٫ له صون اؾخعجا٫. بُٖاء 

 اٖضة اإلاٍغٌ والى٢ٝى بجاهبه وال٣ُام بظل٪ ٞٗال في حمُ٘ اإلاغاخل جإ٦ُض الُبِب اؾخٗضاصه إلاؿ

 ختى في الخاالث ألامغاى اإلاؿخٗهُت. اإلاغى

 .جظ٦حر اإلاٍغٌ بإن اإلاغى ابخالء مً هللا، وؤن ُٞه ج٨ٟحر وعخمت 

        سابػا: حفظ ظش املشيع.

ألاؾغاع والخدضر ٖنها بما ًاصي بلى بن اَإل الُبِب ٖلى ؤؾغاع اإلاٍغٌ ال ًبُذ له ٦ك٠ هظه             

 بٞكائها في الخاالث الاؾخثىاثُت الخالُت:

  :ألامشاض بطا ٧ان ؤلاٞكاء لظوي اإلاٍغٌ مُٟضا لٗالحه، ؤو ُٞه خماًت مً ؤلانابت باإلاغى مثل

 وفي هظه الخالت ٣ًخهغ ؤلازباع ٖلى مً ًم٨ً ؤن ًًاع. املػذًت

 م٘ ؤو صٞ٘ مٟؿضة، ٩ًىن الخبلُٜ للجهاث الغؾمُت بطا جغجب ٖلى ؤلاٞكاء مهلخت عاجخت للمجخ

 اإلاسخهت.

  باء ؤو ؤلاٞكاء لٛغى الخٗلُم، خُث ًم٨ً للُبِب بٞكاء بٌٗ ؤؾغاع اإلاٍغٌ مً ؤحل حٗلُم ألَا

غ بٌٗ ؤحؼاء الجؿم اإلاٍغٌ لٛغى َبي ؤو حٗلُمي. م٨ً للُبِب جهٍى ٤ الهحي ٍو  ؤًٖاء الٍٟغ

  خامعا: مشاغاة أحكام كشف الػىسة.     

الحها، وؤًًا ل٨ك٠ ًٖ ٖىعجه، ٦ما ًدخاج               ًدخاج الُبِب مً ؤحل ال٣ُام بدصخُو ألامغاى ٖو

حرهم.  بلى طل٪ ٚحره ممً ٌؿخٗحن بهم الُبِب في بٌٗ ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالٟدو ألاقٗت ٚو

 ظادظا: سفع املشيع للػالج.   

ٌ اإلاٍغٌ للٗالج ؤن ٌكغح له              اإلاترجبت ٖلى ٖضم اؾخٗماله للٗالج  آلازاع ٖلى الُبِب في خالت ٞع

ضم مبالٛت، ٦ما ٖلُه ؤن ٌسجل ا٢غاع اإلاٍغٌ بظل٪ ختى ًسلي الُبِب  والخُىعاث اإلاغيُت بهض١ ٖو

ٌ الٗالج ماػا٫  مضع٧ا في ٧امل مؿاولُخه، وفي ٧ل ألاخىا٫ ٖلى الُبِب ؤن ًخإ٦ض مً ؤن اإلاٍغٌ الظي ًٞغ

ٌ وجد٤ُ٣ مهلخخه  .٢ىاه ال٣ٗلُت، لخماًت اإلاٍغ

 ظابػا: الاغخزاس غً غالج املشيع.

ًم٨ً للُبِب في ٚحر الخاالث الاؾٗاُٞت ؤن ًمخى٘ ًٖ ٖالج مٍغٌ ألؾباب شخهِخه ٢ض ًاصي بلى             

ُت ؤن ال ًًغ طل٪ بصخت اإلاٍغٌ و بجىصة الخضمت اإلا٣ضمت للمٍغٌ ؤلازال٫ ؤن ًىحض مً ٣ًىم بٗالج ، قٍغ

 اإلاٍغٌ بضال ٖىه.

 :واحباث الؼبيب اججاه مجخمػه 

ًخمخ٘ الُبِب في مجخم٘ بمىي٘ ٖا٫ مً الث٣ت، ولظا ٞاإلاجخم٘ مىذ الُبِب م٩اهت احخماُٖت ٚحر               

ٌ والالتزام الُبِب  مخاخت لٛحره مً ؤٞغاص اإلاجخم٘، ًخى٢٘ اإلاجخم٘ مً الُبِب اؾخسضام م٩اهت لخضمت اإلاٍغ
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لى الُبِب ؤن ٌؿهم في زضمت اإلاجخم٘ مً اث ٖو زال٫ مهىخه، وب٩ل  بمٗاًحر ألازال١ الٗالُت مً جهٞغ

 1خؿب ما ج٣خًُه اإلاهلخت الٗامت وطل٪ مً زال٫: بم٩اهُاجه

  ؤن ًضع٥ ؤن اإلاجخم٘ والبِئت ٖىامل مهمت في صخت الٟغص، وؤن ٌؿاٖض اإلاجخم٘ في حٗامل م٘ مؿبباث

 اإلاغى البِئت الاحخماُٖت.

  ؼ اإلاؿاواة بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ لالؾخٗاصة مً مىاع  ص الصخُت.ؤن ًضع٥ مؿاولُخه في حٍٗؼ

  ت وال٨ٟاءة والهض١ وألاماهت ٖلى ما ؾخجض في مجا٫ ؤن ًماعؽ اإلاهىت ٖلى ؤ٢ص ى صعحت مً اإلاٗٞغ

 جسههه.

  الٗىاًت بصخت اإلاجخم٘ بالخىُٖت الصخُت إلاى٢٘ الُبِب، وجبجي ؤو اإلاكاع٦ت في البرامج الى٢اثُت وخماًت

 البِئت.

 ي جُٟض اإلاجخم٘.ؤن ٣ًىم باإلاكاع٦ت في البدىر وؤلاخهاءاث الُبُت الت 

  في صعاؾت اإلاك٨الث الصخُت ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘ وا٢تراح الخلى٫ لها مثل:  ؤلام٩انؤن ٌؿاهم ٢ضع

 .واإلادظعاثالخضزحن وخىاصر الُغ١ 

  ًيبغي للُبِب ؤن ٩ًىن ناص٢ا وؤمُىا ٖىض بنضاع قهاصاث ووزاث٤ بزباث الخًىع، ٞالُبِب ال جإزظه

بت، في ؤي ًضل غ َبي مٛاًغ للخ٣ُ٣ت، ٞهى ال ًضع٥ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤن حُٛب هىإػ اإلاىصة والٚغ ي بخ٣ٍغ

٠ ًٖ خ٣ُ٣خه بٛحر وحه خ٤ ُٞه حُُٗل إلاهالح اإلاجخم٘.  اإلاْى

  الخبلُٜ ًٖ ألامغاى مثلؤن ًلتزم بمٗاوهت الجهاث اإلاسخهت في ؤصاء واحباتها هدى خٟٔ الصخت :

ت وألامغاى اإلاٗضًت وخٟٔ ألامً، ٢ض ج٩ىن  ت لل٣ًاء مً ؤحل ٞهم خالت اإلاٍغٌ، ؤو الؿاٍع يغوٍع

الٗالج اإلا٣ضم له، وفي خالت ٖلى الُبِب ؤن ٣ًضم جٟؿحرا ناص٢ا للخ٣اث٤ الُبُت، وفي خالت ج٣ضًم 

لى الُبِب ؤن ًضع٥ مؿاولُخه إلاؿاٖضة ال٣ًاء للخهى٫ ٖلى الخ٤ والٗض٫.  ؤصلت لل٣ًاء، ٖو

 هدى اإلاجخم٘ جخمثل في: ألازغي وهىا٥ واحباث  -

  ت ؤن ٌؿاٖض ؤو ٌٌٛ الُغ١ ًٖ يغع ًلخ٤  ال ًجىػ للُبِب ٖىض الٟدو شخو ؾلُب الخٍغ

وبطا الخٔ هظا الصخو ٢ض حٗغى للخٗظًب ؤو  ؤو ٦غامخهؤو ٣ٖله، 2،بؿالمت حؿم هظا الصخو

 ؤزباع الؿلُت ال٣ًاثُت.ؾىء اإلاٗاملت، ًخٗحن ٖلُه 

 ًاخترام خُاة الٟغص و٦غامخه  ٩ًىن الُبِب في زضمت الٟغص واإلاجخم٘ والصخت الٗمىمُت، يم

 ؤلاوؿاهُت صون جمُحز مً خُث الجيـ والؿً.

  خه الخ٣ُ٣ُت و٧ل وز٣ُت ٌؿلمها وحب ؤن جدمل اؾمه ٤ هٍى ًجب ٖلى الُبِب ؤن ًماعؽ مهىخه ٞو

 وجى٢ُٗه.

                                                      
حي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،  1  .13-14خؿحن مدمض الٍٟغ

2 Emmanuel PELLERIN, Le dévoiement de l’obligation d’information en Droit Médical , Thèse Obtention De Docteur En Droit université 

de Paris X ; 2012, P07 . 
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  ال ًجب ٖلى الُبِب اؾخٗما٫ ٖالج حضًض للمٍغٌ، بال بٗض بحغاء صعاؾاث بُىلىحُت مالثمت، ؤو

دٓغ ٖلى الُبِب ؤن ًٟص ي ألاوؾاٍ الُبُت والٛحر  ال٣ُام بجمُ٘ ؤؾالُب الاؾخٗماع اإلاباقغة، ٍو

٤ ٖغويه بالخدٟٓاث الالػمت.   الُبُت حضًضة للدصخُو ؤو الٗالج ٚحر ما٦ضة ؤن ًٞغ

 :واحباث الؼبيب هحى صمالء املهىت 

واإلادبت  ؤلازىةًجب ؤن ج٣ىم الٗال٢ت بحن الُبِب وػمالء مهىخه بمسخل٠ جسههاتهم ٖلى                

باءوالاخترام  ٤ في  وألَا اًت صخت اإلاجخم٘ ًدىٕى ازخهاناتهم الُبُت، ٌٗمل ٍٞغ مخ٩اٞلىن ُٞما بُنهم ٖلى ٖع

٩ىن الُبِب لؼمالثه مثاال لالحخمإ والخٗاون لهالح اإلاغ  وآزغ الى٢اًت  ٣خط ي هظا ؤن ًغاعي في الٗالج ٍو ٌٍ، ٍو

 1ما ًلي:

 .خؿً الخهٝغ م٘ ػمالءه ومٗاملتهم ٦ما ًجب هى ؤن ٌٗاملىن به 

 .ٖضم الى٢ٕى في ؤٖغايهم وا٧ل لخىمهم وجدب٘ ٖىعاتهم 

  ه ججىب الى٣ض اإلاباقغ للؼمُل ؤمام اإلاغض ى، زانت بطا ٧ان ب٣هض نٝغ الىاؽ، ؤما الى٣ض الٗلمي الجًز

 ٣اءاث الٗلمُت واإلااجمغاث الُبُت.ٞال ًخم ؤما اإلاغض ى في الل

  ب، والخغم ٣ه الُبي ؤو مً هم جدذ الخضٍع باء الظًً ٌٗملىن يمً ٍٞغ بظ٫ الىؾ٘ في حٗلُم ألَا

غ مهاعاتهم، ٢ض  ٖلى بٞاصتهم بما ًمل٪ مً زبرة ومٗلىماث ومهاعاث، وبُٖائهم الٟغنت للخٗلم وجٍُى

ليهم وفي هظه ألاخىا٫ ًب٣ى الُبِب مؿاوال ًٖ ًخُلب طل٪ الخضعج في بؾىاص مهام الٗىاًت باإلاٍغٌ ب

 يمان جل٣ي اإلاٍغٌ الٗىاًت ال٩املت وملؼما باإلقغاٝ ال٩افي ٖلى طل٪.

  ٖلى الُبِب ؤن ٩ًىن مؿخٗضا لل٣ُام بمغاحٗت ه٣ضًت لؤلصاء اإلانهي لؼمُل ؤو ػمالء وؤن ٣ًبل بظل٪ ٖلى

م جل٪ ؾلبا ؤو اًجابُا.هٟؿه، وؤن ًجتهض في ؤن ال جازغ الٗال٢ت اإلاهىت ؤو الصخهُ  ت ٖلى هدُجت الخ٣ٍى

  بطا ٧اهذ الضٖىة مً الُبِب اإلاٗالج ٞٗلُه الاؾخجابت لُلب الاؾدكاعة ختى وؤن لم ًدبحن له مبرع

 طل٪.

  مه ألصاء مً ٌٗملىن  وألاماهتٖلى الُبِب ؤن ًخىخى الض٢ت ؤو ًخضعبىن جدذ بقغاٞه ٞال ًبسـ  في ج٣ٍى

م.  ؤخضا خ٣ه، ٦ما ال ٌؿاوي بحن اإلاجتهض واإلا٣هغ في الخ٣ٍى

ٌ ٌٗالجه ػمُل آزغ ٞٗلُه الخ٣ُض بال٣ىاٖض آلاجُت: -  بطا صعي الُبِب إلاٗاًىت مٍغ

 ٖلُه بىٟؿه  َمإهت ٌ اإلاٍغٌ والخ٣لُل مً ٢ل٣ه واؾخٗما٫ الخ٨مت في جدضًض ما ًيبغي ؤن ًُل٘ اإلاٍغ

 وما ًتر٦ه للُبِب اإلاٗالج.

  بًداء ٢ظًٟم  منها اهخٟاى الؼمُل اإلاٗالج ؤو الخِ مً ٢ضعه ؤو الخ٣لُل مما هىخي الخظع مً ؤي ٧لمت ؤو

خإ٦ض طل٪ ٖىض ازخالٝ وحهت هٓغة ًٖ و   حهت هٓغ الُبِب اإلاٗالج.بظله للمٍغٌ، ٍو

  باءٖلى الُبِب ؤن ًدترم ػمالء اإلاهىت مً ٚحر ، وؤن ٣ًضع صوعهم في ٖالج اإلاٍغٌ والٗىاًت به، وؤن ألَا

ًبجي ٖال٢خه بهم ٖلى الث٣ت اإلاخباصلت والخٗاون البىاء إلاا ًسضم مهلخت اإلاغض ى وؤن ًبظ٫ الجهض في 

 وؤزال٢ُاث اإلاهىت. حٗلُمهم وجىحيههم، والخإ٦ض مً التزامهم بمباصت

                                                      
1
حي، مغح٘     .16-15 ؾب٤ ط٦غه، مخؿحن مدمض الٍٟغ
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  اإلاؿدكاع  بجمامفي هٟـ الخسهو ؤو ٚحره بٗض  آزغ ًد٤ للُبِب اإلاٗالج ٖىض الخاحت ؤن ٌؿدكحر ػمُال

 لخىنُاجه. ألاو٫ 

  باء ؤو مً ٌٗىلىنهم بال بطا ؾضصها ٌؿخدؿً ؤن ال ًخ٣اض ى الُبِب ؤحٗابا م٣ابل ٖالحه لؼمالثه ألَا

 َٝغ زالث.

  ؤو مً طوي ٞٗلى الُبِب اإلاؿدكاع الخإ٦ض مً ٖلم الُبِب اإلاٗالج بطا ٧ان َلب الاؾدكاعة مً اإلاغ ٌٍ

إل ٖلى مل٠ اإلاٍغٌ بال بٗض بطن الُبِب اإلاٗالج.  ٢بل مىا٣ٞخه ٖلى اإلاٗاًىت، وال ٌؿٙى الَا

 :واحباث الؼبيب اججاه مهىخه 

 1ًجب ٖلى الُبِب خماًت قٝغ مهىت الُب و٢ضعها وطل٪ مً زال٫ الخالي:             

 اإلاخٟاوي إلاهىت الُب. وبزالنهاإلاهىت بالٗىاًت بؿلى٦ه ومٓهغه الصخص ي  الخٟاّ ٖلى قٝغ 

  باءججىب ما ًاصي بلى اخخ٣اع اإلاهىت ؤو الخِ مً ٢ضع ٗل. ألَا  مً ٢ى٫ ٞو

  ُا مً زال٫ غ اإلاهىت ٖلمُا ومٗٞغ ، و٦خابت اإلا٣االث والخٗلم والضعاؾاث ألابداراإلاؿاهمت في جٍُى

 اإلاؿخمغ.

  ت زاعحت ًٖ ٖضم بؾاء ة اؾخسضام مغ٦ؼه اإلانهي في الخهى٫ ٖلى ؤي امخُاػاث ؤو مىاٞ٘ ماصًت ؤو مٗىٍى

.  الىٓام  والٗٝغ

 .اإلاداٞٓت ٖلى اإلاٗاًحر اإلاهىُت الُبُت والٗمل ٖلى الاعج٣اء بها في ٧ل وكاَاجه اإلاهىُت 

 \و ؤن ال ٣ًٟض ،ٌ ٌ باؾخسضام  الابخٗاص ًٖ ٧ل ما ًسل بإماهخه وهؼاهخه في حٗامله م٘ اإلاٍغ ز٣ت اإلاٍغ

 ؤؾالُب الٛل ؤو الخضلِـ بُغ١ ٚحر هٓامُت، و ٧ل ما مً قإهه بؾاءة إلاهىت الُب.

  ت باإلاساَغ بطا لم ٨ًً مخإ٦ضا مً يغوعاتها و بن ججىب الدؿٕغ في اجساط ؤلاحغاءاث الُبُت مدْٟى

 حضواها جٟى١ اإلاساَغ.

 حرها، و طل٪ بةجبإ مثال ًٖ بجبإ اإلاٗاًحر الؿلُمت للؿلى٥ الصخص ي ؤزىاء مؼاولت ألا وكُت اإلاهىُت ٚو

اث ٚحر الجزيهت و الؿلى٦ُاث الٗىُٟت و بؾاءة اؾخسضام ال٨دىلُاث و ال٣ٗا٢حر ألازغي و ٦ظل٪  الخهٞغ

 جدِ مً ٢ضعه بهٟخه مؿلم ٢بل ؤن ٩ًىن َبِبا.الابخٗاص ًٖ الكبهاث التي 

 ها.ججىب الؿعي بلى الكهغة ٖلى خؿاب ؤزال٢ُاث اإلاهىت و ؤنىل 

    ٤ الهحي مٍغٌ ؤو حاهل ؤو مٍٟغ في مؿاولُاجه اجساط بحغاء مىاؾب بطا ٖلم ؤن ؤخض ؤًٖاء الٍٟغ

 طل٪ بٛغى خماًت اإلاٍغٌ ؤوال و خماًت مهىت الُب زاهُا.

 واحباث الؼبيب اججاه هفعه: 

٦ما ؤن ٖلى الُبِب واحباث وؤزال١ ًيبغي ؤن ًاصيها اججاه الٛحر ٞلىٟؿه ٖلُه خ٤ وطل٪ مً زال٫             

 الخالي:

                                                      
1
حي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،  خؿحن    .19م مدمض الٍٟغ
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 ًخُل٘ ٟي بما ًخاح له مً ما٫ خال٫، ٞال ؤن ًغوى هٟؿه ٖلى ال٣ىاٖت بما عػ٢ه هللا ؾبداهه،٨ُٞخ

 بلى حم٘ ألامىا٫ صون الىٓغ بلى مىاعصها.

 ت  ؤن لب اإلاٗٞغ ؤمغ ز٣ُل ٖلى الىٟـ بال  ، وطل٪الٗمل وبج٣انًدمل هٟؿه ٖلى الاحتهاص في الخٗلم َو

٣ه هللا حٗالى.  ٖلى مً ٞو

  ُٞدغم ٖلى ؤن ٩ًىن ملبؿه خؿىا وعاثدخه خؿىت، وال ق٪ ؤن بؾغاٝؤن ٌٗخجي بمٓهغه صون ،

 طل٪ ًازغ ؾلبا ٖلى ٖال٢ت الُبِب بمغياه وػمالثه ومهىخه. بهما٫

 ؤن اإلاجخم٘ ًمىذ للُبِب م٩اهت احخماُٖت زانت ٦ما ؾل٠ الظ٦غ، ٞباإلا٣ابل ًخى٢٘ مً الُبِب  بما

اجه، ٞٗلى الُبِب الالتزام بمٗاًحر الٗامت لؤلزال١ والبٗض ًٖ الالتزام ب مٗاًحر ؤزال٢ُت ٖالُت في جهٞغ

غها اإلااؾؿاث ختى مىاًَ الكبه ختى ال ًًٓ به الؿىء، ٦ما ؤن ٖلُه اخترام ألاهٓمت الٗامت التي ج٣

 ال ًخٗغى للمؿاءلت ُٞازغ طل٪ ٖلى ؾمٗخه وؾمٗت مهىخه.

  ؤو بدًىع الضوعاث واإلااجمغاث ً إل وال٣غاءة اإلاؿخمٍغ ؤن ال ًخى٠٢ ًٖ َلب الٗلم مً زال٫ الَا

غ مٗلىماث ومهاعاث، وؤن ٌؿدكٗغ  اإلادلُت والٗاإلاُت، وؤن ًضع٥ ؤهمُت الخٗلُم الظاحي في جٍُى

غ هٟؿه وؤن ال ًيخٓغ ٚحره ل٣ُىم بهظه اإلاهمت. اإلاؿاولُت ججاه  جٍُى

  خباع الاهخماء للجمُٗاث الٗلمُت في مجا٫ جسههه إلاا لها مً ؤزغ َُب ٖلى ؤن ًإزظ في ٖحن الٖا

 اجهاله الٗلمي بخسههه.

  ؤن ًإزظ هٟؿه بالجض واإلاثابغة في ٧ل ؤمىعه ؾىاء ُٞما ٌٗىص ٖلى هٟؿه ؤو مٍغًه ؤو مهىخه ؤو حهت

 مجخمٗه بالىٟ٘.ٖمله ؤو 

  ًؤن يهخم بصخخه الجؿضًت والىٟؿُت ٞهي ن ؤخؿً ما ًجب ٖلى ؤلاوؿان اإلاداٞٓت ٖلُه وإلاا لها م

 ؤزغ ٖلى حىصة ما ٣ًضمه مً زضماث إلاغياه ومهىخه ومجخمٗه.

  ٘ؤن ًدمي هٟؿه مً ألازُاع اإلادخملت ؤزىاء مماعؾخه اإلاهىُت ؤن ال ًدؿاهل في ؤزظ ؤي اخخُاَاث جمى

لُه ؤن  بةحغاءاثؤو ج٣لل مً طل٪، وؤن ًخجىب اإلاساَغة في ال٣ُام  ٢ض حٗغيه إلاساَغ مدخملت ٖو

 اؾدثماع مهم للمجخم٘ ًيبغي اإلاداٞٓت ٖلُه.ًضع٥ ؤن صخخه 

 لتزم بها وؤن ًإزظ الترازُو الالػمت مً ؤحل ؤن ًدُِ ٖلما باألهٓمت ال خانت التي جىٓم مهىخه ٍو

 مماعؾت مهىخه.

  ؤن ًُلب اإلاؿاٖضة مً ػمالء اإلاهىت ألا٦ٟاء في خل مك٨الجه التي جازغ ؾلبا ٖلى الخضمت التي ٣ًضمها

 إلاغياه ؤو مجخمٗه ؤو مهىخه.

 ىض بلُه مً مهام الٗىاًت وهى ٖلى الُبِب اإلاخضعب ؤن ًضع٥ ؤهه مؿاو٫ ًٖ اإلاٍغٌ ب٣ضع ما اؾ

مُالب بإن ٠٣ً ٖىض خضوص ٢ضعاجه وما ٌؿخُُ٘ ؤصاءه وؤن ال ًُلب اإلاؿاٖضة وؤلاقغاٝ ممً هم 

 ؤٖلم مىه ٧لما صٖذ الخاحت بلى طل٪.
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 املؼلب الثالث: آداب وأخالكياث مهىت الخؼبيب والػمل الؼبي.  

ٟه، و مغاخله، باإلياٞت بلى آصاب وؤزال٢ُاث مهىت              ؾيخُغ١ في هظا اإلاُلب بلى الٗمل الُبي، حٍٗغ

 الخُبِب وألاؾـ التي ج٣ىم ٖليها.

 أوال: الػمل الؼبي.   

 :حػشيف الػمل الؼبي 

٠ للٗمل الُبي، ال ؾُما م٘ جُىع الُب وحكٗبه ُٞٗٝغ   - ل٣ض احتهض ال٣ٟه ال٣اهىوي في وي٘ حٍٗغ

جب ؤن ٌؿدىض  »بإهه  ظافاجيهألاؾخاط  طل٪ الٗمل الظي ٣ًىم به شخو مخسهو مً ؤحل الٛحر ٍو

 1«وال٣ىاٖض الُبُت اإلا٣غعة في ٖلم الُب  ألانى٫ طل٪ الٗمل ٖلى 

اإلاٍغٌ هى الظي ًمحز الُب ًٖ السخغ والكٗىطة، وطهب البٌٗ  ٞاللجىء بلى الٗلم مً ؤحل قٟاء  -

آلازغ بلى ال٣ى٫ بإن الٗمل الُبي ؤًا ٧ان مً ًماعؾه ال ٩ًىن ؤ٦ثر مً يغوعة لًٟ الٗالج وؤهه ًخٗل٤ 

 .ٌ ت الٗمل ٖلى حؿم اإلاٍغ  بدٍغ

ٟه بإهه   - ب٨ُُٟخه  طل٪ اليكاٍ الظي ًخ٤ٟ »٦ما طهب ألاؾخاط الض٦خىع مدمض هجُب خؿجي بلى حٍٗغ

٤ اإلاجغي الٗاصي لؤلمىع بلى قٟاء اإلاٍغٌ غوٝ مباقغجه م٘ ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٖلم الُب، ؤي ٞو  ْو

وألانل في الٗمل الُبي ؤن ٩ًىن ٖالحُا، ؤي بهضٝ بلى الخسلو مً اإلاغى ؤو الخس٠ُٟ خضزه، ؤو 

 2. «مجغص جس٠ُٟ آالمه

ت الظي  ألازغ في خحن اججه البٌٗ  - ٟهم للٗمل الُبي بلى ال٣ى٫ بإهه " طل٪ الجاهب مً اإلاٗٞغ في حٍٗغ

 3ًخٗل٤ بمىيٕى الكٟاء وجس٠ُٟ اإلاغى وو٢اًت الىاؽ مً ألامغاى " .

  حل الػمل الؼبيامش: 

الٗىامل الٗمل الُبي في يىء الخُىع الهاثل في مجا٫ الٗلىم الُبُت ٢ض احؿ٘ هُا٢ه وؤنبذ  بن             

 جباٖا ُٞما ًلي: بليهاالٗمل الُبي الصخُذ ًمغ بمغاخل مخٗضصة وهي اإلاغاخل التي ؾيخُغ١ 

 مشحلت الفحص: .1

٣هض بها ٦ك٠ الخالت الصخُت               ٌ باالؾخمإ لؿحرجه وهي بضاًت الٗال٢ت الُبِب واإلاٍغٌ، ٍو للمٍغ

ا، دهه ٞدها ْاهٍغ و مً زاللها جخ٩ىن لضي الُبِب ٨ٞغة ًٖ اإلاغى  اإلاغيُت واإلااجمغاث الىعازُت ٖلُه ٞو

                                                      
1 Jean Savetier, Jean- Marie Auby, H, Pequegnat , Traite de  droit médical, lib raies techniques- 1956 ; p 11. 

 .172، م 1988،مدمىص هجُب خؿجي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الخام، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ   2
 66، م 2012 ،ٖلي ٖهام ٖهً، اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُبِب، الُبٗت ألاولى، بحروث  3
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ؤلا٧لُي٨ُُت، ٦مٓهغ اإلاٍغٌ و حؿمه، و الٗالماث ؤو الضالثل و ًخم طل٪ بمالخٓت  4الظي ٌٗاوي مىه مٍغًه،

ُُت ٧الؿماٖت الُبُت اإلاؿاٖضة ٖلى ا٦دكاٝ ؾبب ألالم و ٌؿخٗحن الُبِب في الٟدو ببٌٗ ألاحهؼة البؿ

مُٗىت مهضعه وؤخُاها ٌؿخٗحن الُبِب في الٟدو بُضه ؤو ؤطهه ؤو ُٖىه للخد٤٣ مً وحىص صالثل ؤو ْىاهغ 

الهاصع في  276/92مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  14و هى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ،1وحؿاٖض في وي٘ الدصخُ

غ للُبِب... في اإلا٩ان الظي ًماعؽ ُٞه مهىخه  06/07/1992 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن ؤزال٢ُاث الُب ب٣ىلها" ًجب ؤن جخٞى

 ...."تمهظه اإلاهججهحزاث مالثمت و وؾاثل ج٣ىُت ٧اُٞت ألصاء 

ؤو اؾخسضام  عؾىماث ال٣لب و بحغاء و جخمثل الٟدىم الُبُت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ في الخدالُل الُبُت           

 الُبُت، ؤو مىحاث ٞى١ الهىجُت، ٧لها حؿاٖض الُبِب ٖلى وي٘ الدصخُو الصخُذ. اإلاىاْغ 

 و ًى٣ؿم ال٣ًاء مغخلت الٟدو بلى مغخلخحن: -

ٌ ٢بل بحغاء و جخمث :مشحلت الفحص الخمهيذي . أ ل ؤؾاؾا في بحغاء الٟدىم البُىلىحُت الالػمت للمٍغ

 ؤو بٌٗ ألاحهؼة الُبُت البؿُُت ٧الؿماٖت.ًضًه ؤو ؤطهُه و ُٖيُه الجغاخت ؤو جىُٟظ الٗالج، مؿخسضما 

لبُان خالخه الصخُت، و طل٪  ج٨مُلُت للمٍغٌ و جخمثل في بحغاء ٞدىم مشحلت الفحىص الخكميليت: . ب

 2بىاؾُت وؾاثل َبُت ؤ٦ثر جُىعا، ٧الخدالُل و ألاقٗت و اإلاىاْغ الُبُت و ٚحرها.

 مشحلت الدشخيص: .2

و الٓىاهغ الىاحمت ًٖ الٟدو الُبي و الىخاثج اإلاى٣ُُت اإلاترجبت ٖنها ًً٘  بىاءا ٖلى الضالثل -

الُبِب الدصخُو للمٍغٌ و َبُٗخه و مغ٦ؼه، و مً زمت ًسخاع الٗالج اإلاىاؾب ٞمغخلت الدصخُو 

  3هي اإلاغخلت التي ٣ًغعها الُبِب ماهُت اإلاغى.

اإلاغى الظي ٌٗاوي مىه اإلاٍغٌ  ٖٝغ حاهب ال٣ٟه الدصخُو بإهه" البدث و الخد٤٣ مً هٕى و ٢ض -

ه حاهب آزغالُبِب ؾىاء ٧ان مماعؾا ٖاما ؤو مخس الدصخُو ٖلى ٣ًىم الٗمل  »هها "، ٦ما ٖٞغ

 4.«اإلادضص لؤلمغاى ٖىض اإلاٍغٌ و نٟاتها و ؤؾبابها 

حن باليؿب ت الٗلمو الدصخُو ًخُلب بحغائه جىاٞغ قَغ ُت و البدث ت للُبِب، ؤال وهما:اإلاٗٞغ

 ماهُت اإلاٍغٌ.لخدضًض 

ت الٗلمُت ٣ًخط ي هظا الكٍغ بحغاء الدصخُو بض٢ت و ٖىاًت مغ٦ؼة وبالخىا٤ٞ الششغ ألاول:  اإلاٗٞغ

باء اإلاماعؾحن، بِىمام٘ اإلاباصت الٗلمُت والُبُت  ألازهاثُىن ِٞكتٍر ٞهم الٗىاًت  ؤَباء ل٩اٞت ألَا

 . والض٢ت ال٨بحرجحن بد٨م جسههاتهم اإلاهىُت ٦إزهاجي ؤقٗت.

ت هٕى الششغ الثاوي:  البدث لخدضًض اإلاغى بض٢ت ًجب ٖلى الُبِب بحغاء مالخٓت شخهُت إلاٗٞغ

٤ الخٗٝغ ٖلى خالت اإلاٍغٌ الصخُت وؾىاب٣ه اإلاغيُت ومضي جإزحر الٗىامل  وزُىعة اإلاغى ًٖ ٍَغ

                                                      
 .  61، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلَباء، الُبٗت الثاهُت، صاع النهًت الٗغبُت، مهغ، بضون ؾىت َب٘، م مدمض ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض  4
1
م مىس ى الهغاًغة، الخإمحن مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاججت ًٖ ألازُاء الُبُت، الُبٗت ألاولى، صاع واثل، ٖمان    .36، م 2012 ،ؤخمض ٖبض ال٨ٍغ

جي لؤلقٛا٫ مبرو٥ ههغ الضًً، الخماًت ال  2 ٗت ؤلاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، الضًىان الَى جىاثُت للخ٤ في ؾالمت الجؿض في ال٣اهىن الجؼاثغي و الكَغ

ت، الجؼاثغ   .283م  2003التربٍى
مؤخم  3   37م  اب٤،الهغاًغة، مغح٘ ؾ مىس ى  ض ٖبض ال٨ٍغ
 62، م ب٤ ط٦غهض ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض، مغح٘ ؾمدم  4
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الىعازُت والىٟؿُت والبُئُت في جُىع اإلاغى، ٦ما ًٟغى ٖلى الُبِب لخدضًض اإلاغى بهٟت حُضة 

الك٪، والخد٤٣ مً الخالت اإلاغيُت  إلػالتخسضام ألاحهؼة الٗلمُت في الدصخُو الخضًث، وطل٪ اؾ

حرها مً الىؾاثل الخضًثت،وهظا ما ألا ٖلى مغخلت الٗالج، ٧اؾخسضام   ألا٢ضام٢بل  قٗت والخدالُل ٚو

ٖلى ؤهه " مً خ٤ الُبِب ؤو حغاح  ًىهها( مً مضوهت ؤزال٢ُاث الُب 15ههذ ٖلُه اإلااصة) 

دؿنها ".   ألاؾىان ومً واحبه ؤن ٌٗخجي بمٗلىماجه الُبُت ٍو

 مشحلت الػالج: .3

بٗض الٟدو والدصخُو ٌٗٝغ الُبِب َبُٗت وهٕى اإلاغى ومضي زُىعجه ٖلى الخالت الصخُت              

كٕغ مباقغة في ازخُاع الٗالج اإلاالثم بٛغى الىنى٫ بلى ا لكٟاء، وجس٠ُٟ آلاالم، وهٓغا الجها٫ للمٍغٌ، َو

مغخلت الدصخُو بمغخلت الٗالج، ٞةهه ًهٗب الٟهل بُنهما بؿبب ما ًُغؤ ٖلى خالت اإلاٍغٌ مً جسؿحن ؤو 

  1ٌ.ؾىء ٣ًخط ي الاؾخمغاع في الٗالج ؤو حُٛحره ؤو ب٣ًاٞه، وهظا ًغح٘ بلى حصخُو الُب اإلاخاب٘ لخالت اإلاٍغ

الىؾُلت التي جاصي بلى الكٟاء مً اإلاغى ؤو الخض مً ؤزُاعه ؤو الخس٠ُٟ  »ل٣ض ٖٝغ الٗالج بإهه  -

 2.«مً آلاالم الىاحمت ٖىه ؾىاء بدؿ٨ُنها ؤو بال٣ًاء ٖليها 

٦ما مى٘ ال٣اهىن حٍٗغٌ صخت اإلاٍغٌ للخُغ مً حغاء اؾخٗما٫ ٖالج حضًض و هى ما ههذ ٖلُه  -

ال ًجىػ الىٓغ في اؾخٗما٫ ٖالج حضًض  »مضوهت ؤزال٢ُاث الُب التي ج٣ط ي ٖلُه  مً 18اإلااصة 

ع٢ابت ناعمت ؤو ٖىض الخإ٦ض مً ؤن هظا بٗض بحغاء صعاؾاث بُىلىحُت مالثمت جدذ للمٍغٌ بال 

 .«الٗالج ٌٗىص بٟاثضة مباقغة ٖلى اإلاٍغٌ 

    جحشيش الىصفت الؼبيت: .4

حٗٝغ الىنٟت  حٗض الىنٟت الُبُت الىز٣ُت التي جثبذ وحىص الٗال٢ت بحن الُبِب و اإلاٍغٌ، و   -

 3الُبُت "ؤو الخظ٦غة" بإنها اإلاؿدىض الظي ًثبذ ُٞه الُبِب ما اهخهى بلُه بٗض الٟدو و الدصخُو

ما٫ الُبُت  وبهظا اإلاهُلح ٞهي جخمحز ًٖ باقي ألاوعا١ التي جثبذ ٞيها ؤهىإ مسخلٟت مً ألٖا

 ٧الخدالُل و ألاقٗت، ٦ما حٗض صلُل بزباث للٗال٢ت بحن الُبِب و اإلاٍغٌ.

و ل٣ض ٧ان اإلاكٕغ الجؼاثغي واضخا و ص٣ُ٢ا في مٗالجت هظه اإلاؿإلت و الضلُل ٖلى طل٪ ما ههذ ٖلُه  -

ال ٌؿٙى للُبِب ؤو حغاح ألاؾىان ؤن ًثبذ ٖلى  »مً مضوهت ؤزال٢ُاث الُب ب٣ىلها  (77) اإلااصة

 ت:الىع١ اإلاسهو للىنٟاث ؤو البُا٢اث الصخهُت ؤو الضلُل اإلانهي بال البُاهاث الخالُ

 و الل٣ب و الٗىىان و ع٢م الهاج٠ و ؾاٖت الاؾدكاعة الُبُت. الاؾم  -)1

ُٟخه بهٟت مكتر٦ت.  -2)  ؤؾماء الؼمالء اإلاكاع٦حن بطا ٧ان الُبِب ؤو حغاح ألاؾىان ًماعؽ ْو

اث٠ و اإلااهالث اإلاٗتٝر بها   -3)  .«الكهاصاث و الْى

                                                      
 .65مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م ، مدمض ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض  1
م مىس ى نغاًغة، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   2  .39ؤخمض ٖبض ال٨ٍغ
  .69مدمض ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  3
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مً هٟـ اإلاضوهت ٖلى يغوعة خمل الىزاث٤ التي ٌؿلمها الُبِب إلاٍغًه، و (47) و(13) ٦ما ههذ اإلااصة

ًجب ؤن ًهُٜ الُبِب ونٟاجه بك٩ل واضح ختى ٌؿهل ٖلى اإلاٍغٌ ٞهم الىنٟت و مًمىنها، و 

٣ا للمُُٗاث الخالُت لٗلم الُب. ه٨ظا ٞةن الىنٟت الُبُت جدغع في بَاع ال٣ىاهحن       و اللىاثذ و ٞو

 

 

 الػالحيت: مشحلت الشكابت .5

حٗض الغ٢ابت مً الٗىانغ الهامت في الٗمل لُبي إلاا ًترجب ٖليها مً ؤهمُت في جد٤ُ٣ الٛاًت اإلاغحىة              

مً الٗالج، الؾُما في الٗملُاث جٟاصًا لىخاثج و مًاٖٟاث الٗملُت مً حهت و مً حهت ؤزغي ختى ٌؿخُُ٘ 

بلى خض يمان قٟاء اإلاٍغٌ و هجاح بُبُٗت الخا٫،  اإلاٍغٌ الخغوج مً الُٛبىبت، ل٨ً صون ؤن ًهل طل٪

اًت و بظ٫ الٗىاًت،و ٢ض اؾخ٣غ ال٣ًاء ٖلى ببغاػ ؤهمُت الغ٢ابت  الٗملُت، بل ٣ًخهغ ألامغ ٖلى الاؾخمغاع في الٖغ

مً زال٫ التزام الجغاح بمغاٖاة اإلاٍغٌ و مخابٗت خالخه الصخُت و جُىعاتها و بُٖاء ألاوامغ و الخىحيهاث 

ٞالُبِب ٖلُه ؤزظ الخُُت و الخظع ؤزىاء مٗالجخه و ججب ٖلُه  1بكإهه بٗض بجمام الٗملُت الجغاخُت، الالػمت

اإلاخابٗت والغ٢ابت للخإ٦ض مً ؾالمت ٖمله، و ًغي حاهب مً ال٣ٟه ؤن الُبِب ٌٗض مغج٨با لخُإ ٖىضما ًى٣ُ٘ 

ألامغ الظي جترجب ٖلُه  ًٖ مٗالجت مٍغًه بك٩ل ٚحر مبرع و ٖىضما ًخإزغ ًٖ مغا٢بت مٍغًه، و هى

 2مؿاولُخه.

 الىكاًت: .6

ل٣ض ؤنبدذ الى٢اًت مً ألامغاى في الٗهغ الخضًث، مً ؤهم مغاخل و ٖىانغ الٗمل الُبي الظي               

ٌ ٞدؿب، بل احؿ٘ هضٞه لِكمل الى٢اًت مً ألامغاى، خُث ٧ان للخُىع  لم ٌٗض يهضٝ بلى قٟاء اإلاٍغ

اإلاسخلٟت ؤزغ ٦بحر في ال٣ًاء ٖلى ٦ثحر مً ألامغاى، بل و مدانغجه و مىٗه ٖلى ٚغاع الٗلمي في مُاصًً الُب 

 3جُُٗم ألاٞغاص يض ألامغاى اإلاٗضًت ٢بل جم٨نها مً حؿم ؤلاوؿان.

 ثاهيا: آداب أخالكياث مهىت الخؼبيب.

ًيبغي ٖلى ؤصخاب اإلاهً الُبُت ؤن ًلتزمىا ببٌٗ ألامىع و آلاصاب ٖىض مؼاولت مهىتهم هىحؼها بما             

 4ًلي:

ت للٗالج  -(1 ٪   (ما ؤم٨ىه طل٪ إلاا عوي: ؤن ًبالٜ في اإلاؿاٖع ؤن الخاع٥ قٟاء اإلاجغوح مً حغخه قٍغ

 . )حاعخه

                                                      
اى خىا، اإلاؿاولُت اإلاضهُت لؤلَباء والجغاخحن في يىء ال٣ًاء وال٣ٟه الٟغوس ي واإلاهغي، الُبٗت الثاهُت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، م  1 ، 2011هغ مىحر ٍع

 .430م 
 .70مدمض ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   2
ما٫ الُبُت، صاع   3  .86، م 2011الث٣اٞت، ألاعصن، نٟىان مدمض قضًٟاث، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ ألٖا
ىاوي، مغح٘ ؾؤؾا  4  . 37-36، م ب٤ ط٦غهمت مدمض زلُل الٍؼ
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اإلاٍغٌ هٟؿه ؤو مً ولُه، و طل٪ ألهه ًًمً ًٖ هٟؿه بإزظ البراءة مً ؤن ًسلي جبٗاث هظه اإلاؿاولُت  -(2

ما ًجىُه ٖلى اإلاٍغٌ في ماله ألن زُإه قبُه ٖمض في مىاعص بطا ٧ان اإلاٍغٌ َٟال لم ًبلٜ، ؤو بطا ٧ان 

 مجىىها، ؤو بطا ٧ان بالٛا عقُضا ٌٛحر بطهه و اَإل مىه.

بدىاو٫ ما ال ًخٗاعى م٘ مغيه ؤن ًىصح اإلاٍغٌ بما ًجب ؤن ًلتزم به للمؿاٖضة ٖلى الٗالج و ًىصخه  -(3

حر الٗالج ألاهج٘.و ًخ٤ٟ م٘ خاحاث بضهه و ٌؿهم   في جٞى

 ًٖ ألا٧ل بطا ٧ان الجٕى ًًغبه و مىه الهىم في قهغ عمًان.ؤن ال ًمى٘ اإلاٍغٌ  -(4

ٌ ال٣ُام بما ًاصي بلى ؤلايغاع بصخخه و حؿمه ٧اإلاص ي في الى٢ذ الظي ال ٣ًىي ٖلُه و  -(5 ؤن ال ٩ًل٠ اإلاٍغ

 الغ٦ٌ في الى٢ذ الظي ًجهضه و ًًا٠ٖ مً ٖلخه.

ت الًاعة ؤو التي ٞيها مًاٖٟاث حاهبُت ٢ضع ؤلام٩ان و البدث ًٖ البضاثل في  -(6 ؤن ًخجىب ون٠ ألاصٍو

ض ٖلى خاحخه مً الضواء و ًبظع  ض مً ؤمض اإلاغى و ٞترجه، و ؤن ال ًإمغ بكغاء م ال ًٍؼ الٟترة اإلاُلىبت و ال ًٍؼ

 عي مىه.ؤمىاله بما ٫ صا

غ له الضواء اإلاىاؾب و ًخجىب ما ُٞه مً مًاٖٟاث ٖغيُت حاهبُت، و بال٣ضع الظي ًامً الٗالج  -(7 ؤن ًٞى

 في الٟترة اإلاُلىبت.

 ؤن ال ٨ًغه اإلاٍغٌ ٖلى جىاو٫ الُٗام و الكغاب بل ًل٠ُ به ٖىض طل٪ ٞةطا امخى٘ لم ٨ًغهه ٖلُه. -(8

 اإلاٍغٌ و ًغ٦ؼ ٨ٞغه ٖىض الٟدو لدصخُو اإلاغى بض٢ت.ؤن ٌُٗي اهدباهه ال٩افي و جىحهه بلى  -(9

 ؤن ًخه٠ حصخُهه بالخإوي و ٖضم الاؾخعجا٫ لؤلمً مً الخُإ. -(10

 ؤن ٌكاع٥ اإلاغى همه و مدىخه و ًخدؿـ ٖىاَٟه. -(11

٤ به و ًدؿً ال٣ُام ٖلُه و ٌؿدكٗغ في ٢لبه الغخمت ججاهه. -(12  ؤن ٌك٤ٟ ٖلى اإلاٍغٌ و ًٞغ

ٗا  ؤن -(13 اث اإلاٍغٌ و ًبٗث ألامل و الخٟائ٫ في هٟؿه لُخمازل للكٟاء ؾَغ ٘ مً مٗىٍى بن ٧ان في ٢ضعه ًٞغ

 طل٪.

 1ؤن ًدٟٔ ؤؾغاع مغى اإلاٍغٌ زهىنا بطا ٧ان ُٞه مٗغة و مى٣هت و بؾاءة بلى شخهِخه. -(14

ال و اإلاٍغٌ امغؤة ؤو ؤما ألازال٢ُت ؤزحرة ٞخخٗل٤ باإلاٍغٌ بطا ٧ان ٚحر ممازل ؤي بطا ٧ان الُبِب عح -(15

ال٨ٗـ ٣ٞض وعص ؤهه بطا ؤناب اإلاغؤة مغى ؤو حغاخت في مىي٘ مً مىاي٘ حؿمها و ايُغث بلى الٗالج ٖىض 

 عحل ؤحىبي حاػ طل٪ للًغوعة خُث ال ًم٨ً الٗالج بال بالىٓغ و اإلاٗاًىت.

                                                      
ىاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م   1  .39 -38ؤؾامت مدمض زلُل الٍؼ
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ئت ال حكىبها و بطا ايُغ ٞةن ٖلُه ؤن ج٩ىن ًدل له  ل٨ً ًيبغي ٖلُه ؤن ٠٨ً بهغه ٖما ال -(16 هٓغجه بٍغ

بت.  الٍغ

 و ٦ظل٪ اللمـ و اإلاٗاًىت ٞال ٩ًىن مىه بخلظط، و ٖلُه ؤن ٣ًل مىه ٢ضع ؤلام٩ان بال ما ا٢خًخه الًغوعة. -(17

ض ٖلى  -(18 و  الخاحت للٟدو٦ما ٖلُه ؤن ال ًإمغ اإلاغؤة ب٨ك٠ اإلاىي٘ اإلاهاب ؤو الظي به الٗلت بما ًٍؼ

  الدصخُو و الٗالج.

 

 

 

 الشابؼ: صىس إلاخالل بأخالكياث املهىت الؼبيت. املؼلب

م مً اإلاج          اإلابظولت للخٟاّ ٖلى هؼاهت مهىت الُب و اخترام ؤزال٢ُاتها و الالتزام بأصابها،  هىصاثبالٚغ

بال ؤهه ْهغث هىا٥ اهدغاٞاث ؤصث بلى ؤلازال٫ بها، و ؾىبرع ُٞما ًلي بٌٗ مً نىع ؤلازال٫ بإزال٢ُاث 

 ٞكاء الؿغ اإلانهي، و جؼوٍغ الكهاصاث الُبُت.‘اإلاهىت الُبُت و اإلاخمثلت في الخُإ الُبي و 

  أوال: الخؼأ الؼبي. 

٠ الخُإ الُبي و نىعه ؾىاء اإلاخهلت باألزال٢ُاث الُبُت ؤو بالًٟ الُبي           .ؾىدىاو٫ حٍٗغ

 يي:حػشيف الخؼأ الؼب .1

ه الض٦خىع  -  1بإهه " ٖضم مُاب٣ت ٞٗل ل٣اٖضة ٢اهىهُت ".   Jean Panneauٖٞغ

في حٍٗغ٠ آزغ ؤن الخُإ هى" اهدغاٝ ًٖ الؿلى٥ الىاحب اجساطه لخد٤ُ٣ الىدُجت  و ٢ُل -

٤ ٧ل ٞٗل  ٦ما ٢ُل ؤهه 2اإلا٣هىصة، ؤو جغ٥ بعاصي جترجب ٖلُه هخاثج لم ًغصها الٟاٖل مباقغة بٍُغ

 3ٚحر مباقغ و ل٨ً ٧ان في وؾٗه ججىبها.

ه ؤلاصاعي بىحباث الخُُت والخظع  - ٚحر ؤن الغاجح واإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن الخُإ هى بزال٫ الجاوي في جهٞغ

التي ًٟغيها اإلاكٕغ ٖلى ٧اٞت ألاٞغاص، ُٞما ًباقغوهه مً ؤٞٗا٫ خغنا ٖلى الخ٣ى١ واإلاهالح التي 

ضم خُلىلخه جبٗا لظل٪ صون ال٣اهىن ًدمها  ٖليها، بِىما  الىدُجت اإلاٗا٢ب  إلخضارؾلى٦ه  ب٢هاءٖو

ضم  وم٣ضوعه جى٢ٗها ٧ان مً واحبه  ٖلى ؾلى٦ه اإلااصي لها، ؤو مباقغجه بما ال ًخجاوػ  ؤلا٢ضامٖو

 4الخُُت الىاحبت.

                                                      
 .89، م 2011بًمان مدمض الجابغي، اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت ًٖ ألازُاء الُبُت، صاع الجامٗت الجضًضة، مهغ،   1
 .96، م اب٤،بًمان مدمض الجابغي، مغح٘ ؾ  2
، ؤلا   3 باء و الهُاصلت و اإلاؿدكُٟاث اإلاضهُت و الجىاثُت و الخإصًبُت، الُبٗت ألاولى، ميكإة اإلاٗاٝع ت، ٖبض الخمُض الكىعابي، مؿاولُت ألَا ؾ٨ىضٍع

 .  199، م 1998
 .224م  ب٤ ط٦غه،ؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض، مغح٘ ؾ مدمض  4
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  ؤما الخُإ الُبي ٖلى وحه الخهىم، ُٞىدهغ في ٖضم ج٣ُض الُبِب بااللتزاماث الخانت التي

ل٣ىاٖض الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بمماعؾت مهىت ؤو ؾلبي ال ًخ٤ٟ ا بصاعي جٟغيها ٖلُه مهىخه، وهى ٧ل وكاٍ 

 الُب.

ؿخسلو مً هظا الخٍٗغ٠ ؤن صوع   - مؼصوج في الخُإ الُبي، ٞهى اًجابي باليؿبت للؿلى٥  ؤلاعاصةَو

 5ؾلبي باليؿبت للىدُجت.

  ٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ الخُإ الُبي، ؤًًا بإهه ٧ل مسالٟت ؤو زغوج مً الُبِب في ؾلى٦ه ًٖ ٢ىاٖض

ملُا و٢ذ جىُٟظه للٗمل الُبي ؤو  ا ٖو وألانى٫ الُبُت التي ٣ًط ي بها الٗلم ؤو اإلاخٗاٝع ٖليها هٍٓغ

في خحن  ؿُمت،بىحباث الخُُت وال٣ُٓت التي ًٟغيها ال٣اهىن، متى جغجب ٖلى ٞٗله هخاثج ح بزالله

ه ال٣ُٓت والخبهغ ختى ال ًًغ باإلاٍغٌ.٧ان في ٢ضعجه   6وواحبا ٖلُه ؤن ًخسظ في جهٞغ

  ٦ما ؤن الخُإ الُبي ٢ض ًخجؿض في ه٣و الٗىاًت اإلا٣ٗىلت اإلابظولت في ٖالج اإلاٍغٌ ؤو ه٣و اإلاهاعة ؤو

ترجب ٖلى طل٪ ؤلاهما٫ ؤو الخُ إ مًاٖٟاث بهما٫ في الٗالج مً حاهب الُبِب اإلاٗالج للمٍغٌ ٍو

اة اإلاٍغٌ مباقغة ؤو مؿخ٣بال.  وؤيغاع حؿضًت وهٟؿُت ؤو ًاصي لٞى

  دبحن لىا ؤن اإلا٣هىص بالخُإ الُبي الجؼاجي الٟٗل الظي ًبرع ٖىض بزال٫ الُبِب بىاحباجه اإلاهىُت ٍو

ت خُا٫ مٍغًه، وهظه الالتزاماث جخمثل في بظ٫ الٗىاًت  وبسغوحه ًٖ جىُٟظ الالتزاماث اإلاكتَر

ها ؤنى٫ مهىخه وجسههه وم٣خًُاث ٖلمه بدُث ٌٗخبر مسُئا بن هى لم ٣ًم الُبُت  التي ٌكتَر

ًغإ ُٞه ألانى٫ الُبُت هي جل٪ اإلاباصت وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت، الثابخت  ٣ٍٓت ولمبدظع واهدباه و  بٗمله

لمُا بحن ؤهل مهىت الُب بدُث لم ا ٖو  حٗض مدال للجض٫ واإلاىا٢كت بُنهم. واإلاؿخ٣غة هٍٓغ

  الخؼأ الؼبي:صىس  .2

ًخمحز الخُإ الُبي بدىٕى نىعه ؾىاء اإلاؿخمضة مً ؤخ٩ام ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للمهىت ؤو مً ال٣ىاٖض              

خجؿض ٖمىما ُٞما ًلي:  اإلاؿخ٣غ ٖليها في اإلاجا٫ الُبي ٍو

 صىس ألاخؼاء املخصلت باألخالكياث الؼبيت: . أ

ؿخمض مً مسالٟت الىاحباث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الُبِب بمىحب ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للمهىت، والتي              َو

ت مً الىاحباث حٗض ؤؾاؾا واحباث مغجبُت بما جىخُه اإلاهىت مً ز٣ت واثخمان ٖلى  جل٣ي ٖلى الُبِب مجمٖى

 1حؿض اإلاٍغٌ وعوخه، وؤهم هظه ألازُاء:

 :خؼأ الؼبيب في غذم إغالم املشيع 

ٖلى ؤهه ًجب ٖلى الُبِب ؤو حغاح ألاؾىان ؤن  مً مضوهت ؤزال٢ُاث الُب 43ههذ في هظه اإلااصة               

اصة ٖلى  الم ٍػ ًجتهض إلٞاصة مٍغًه بمٗلىماث واضخت و ناص٢ت بكإن ؤؾباب ٧ل ٖمل َبي و ٌكمل ؤلٖا

                                                      
 .18، م 2004عاثض ٧امل زحر، قغوٍ ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت الُبُت، اإلااؾؿت الخضمُت لل٨خاب، لبىان   5
تمدمىص ال٣بالوي، اإلاؿاولُت الجىاثُت للُبِب، صاع ال٨ٟغ الجامعي،  6  .78، م 2004، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .46، م 2015 ،، بؿ٨غة، حامٗت مدمض زًُغغة ماؾترظ٦م، اإلاؿاولُت الجىاثُت للُبِب، مبً ٞاجذ ٖبض الغخُ  1
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ُبي ٖمىما، و ٦ظا حمُ٘ اإلاساَغ التي ج٩لٟت الٗالج و ٞاثضجه و ٧اٞت اإلاساَغ اإلاخى٢ٗت مً الٗالج ؤو الٗمل ال

ًم٨ً ؤن ًاصي بليها اإلاغى الظي ٌٗاهُه اإلاٍغٌ و الخُىع اإلادخمل له، و هي اإلاساَغ اإلاخى٢ٗت ٖاصة صون 

 اإلاساَغ الاؾخثىاثُت الىاصعة.

  مشيع دون مبرس: إهلارامخىاع الؼبيب غً الػالج أو 

م             ت الُبِب في مماعؾت مهىت الُب و اؾخ٣الله اإلانهي، بال ؤن اؾخٗما٫ ؤن هىا٥  ٞٚغ حؿلُم بدٍغ

ت ال ٩ًىن بال في خضور الٛغى الاحخماعي الظي مً ؤحله اٖتٝر له بمماعؾت هظه اإلاهىت و اإلاخمثل  هظه الخٍغ

ذ ْغوٝ ؤؾاؾا في الضٞإ ًٖ صخت ؤلاوؿان البضهُت و ال٣ٗلُت و الخس٠ُٟ مً اإلاٗاهاة، الؾُما بطا صٖ

ؤو حغاح  ٖلى ؤهه ًجب ٖلى الُبِب 92/276مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  09الخا٫ جضزله، لظا ههذ اإلااصة 

ًا ًىاحه زُغا وق٩ُا ؤو ؤن ًخإ٦ض مً ج٣ضًم الٗالج الًغوعي له، و ال بض مً ؤلاقاعة  ألاؾىان ؤن ٌؿ٠ٗ مٍغ

ي خا٫ ٧ىن هظا ألازحر في زُغ ٖاحل ال ًدخمل ؤي هىا بلى ؤهه بطا ا٢ترن امخىإ الُبِب بيُت ؤلايغاع باإلاٍغٌ ف

 جإحُل الٗالج.

 :خؼأ الؼبيب في غذم مخابػت غالج املشيع 

بمجغص مىا٣ٞخه ٖلى ؤي َلب ( مً مضوهت ٖلى ؤـىه ًلتزم الُبِب ؤو حغاح ألاؾىان 45جىو اإلااصة )            

ُُاث الٗلم الخضًثت، ة الاؾخٗاهت ٖىض مٗالجت بًمان ج٣ضًم ٖالج إلاغياه ًدؿم باإلزالم و اإلاُاب٣ت إلاٗ

( ٖلى ؤهه " ًجب ٖلى الُبِب... ؤن ًدغع ونٟاجه ب٩ل 47الًغوعة بالؼمالء اإلاسخهحن. ٦ما ههذ اإلااصة )

( ؤهه ًم٨ً 50ويىح... ٦ما ًخٗحن ٖلُه ؤن ًجتهض للخهى٫ ٖلى ؤخؿً جىُٟظ للٗالج "، و ؤياٞذ اإلااصة)

ٌ. ؤن ًخدغع مًللُبِب ؤو حغاح ألاؾىان   مهىخه بكٍغ ؤن جًمً مىانلت الٗالج للمٍغ

 صىس ألاخؼاء املخصلت بالفً الؼبي: . ب

 :الخؼأ في الدشخيص 

ا ٖلى حهل ومسالٟا لؤلنى٫ الٗلمُت الثابخت التي ًجب ٖلى               ال ٌك٩ل زُإ َبُا بال بطا ٧ان مىٍُى

ُاث الُب واإلاخ٤ٟ ٖليها مً ٢بل الجمُ٘ بها، وهي الخالت التي ًخم ٞيها ًٖ حهل حؿُم بإول ؤلاإلاام٧ل َبِب 

٣ت  والتي حٗض الخض ألاصوى التي ًخ٤ٟ م٘ ؤنى٫ اإلاهىت الُبُت ٧اإلهما٫ بال٣ُام الٟدو الُبي ؤو ؤن ًخم بٍُغ

حر مخ٩املت، ؤو ٖضم اؾخٗما٫ الىؾاثل الُبُت اإلاخ٤ٟ ٖلى اؾخسضامها في مثل جل٪ ألاخىا٫  ؾُدُت ٚو

وؾ٩ىبي مثال، بال بطا ٧اهذ خالت اإلاٍغٌ طاتها ال حؿمذ باؾخٗما٫ الىؾُلت ٧الؿماٖت الُبُت والٟدو اإلا٨ُغ 

 1ؤو ؤن الٓغوٝ اإلاىحىص بها اإلاٍغٌ ال جاهله لظل٪.

 :الخؼأ في جىفيز الػالج أو الخذخل الؼبي 

ؤن الخلل الخانل في الخُب٤ُ الٟجي مً ٢بل الُبِب ًثحر في هظا الهضص  بلُه ؤلاقاعةبن ما ججضع             

مك٩لت ؤزغي جخٗل٤ بهامل الاخخما٫ الىاعص ؤي ٖمل ٖالجي ؤو حغاحي وهى ما ج٣بله ال٣ًاء الٟغوس ي جدذ 

                                                      
 .50 -49م  ب٤ ط٦غه،بً ٞاجذ ٖبض الغخُم، مغح٘ ؾ  1
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"، بال ؤهه وفي هٟـ اإلاجا٫ ٢غع بك٩ل ناعم ؤن ٧ل بهما٫ ؤو ٖضم اخخُاٍ ؤو  املخاػش الظشوسيتمٟهىم " 

ن قضًض الخٟاهت بك٩ل زُإ َبُا، ومثاله ٢ُام الُبِب بةحغاء ٖملُت لغيُ٘ جدذ مسضع ؾىء مهاعة، وبن ٧ا

م٤ُ ٌٗض مب٨غا حضا لخالخه.  ٖام ٖو

 :الخؼأ في املشاكبت 

٣هض به مغا٢بت اإلاغض ى بٗض اهتهاء الٗملُاث الجغاخُت، وال ٣ً٘ هظا الىاحب ٖلى الُبِب الخسضًغ      ٍو

 ٞدؿب وبهما الُبِب الجغاح الظي ًب٣ى ملؼما بةجبإ مىخهى الخظع في مخابٗت اإلاٍغٌ بٗض اهتهاء الٗملُت.

 ثاهيا: إفشاء العش املنهي.

ت إلباخت بٞكاثه.غ اإلانهي وؾىبرػ لهضص حٍٗغ٠ الؿغ والؿاؾىدىاو٫ في هظا       ألاؾباب الجىاٍػ

 

 :حػشيف العش 

٠ الؿغ بإهه 1 في هٟؿه وحمٗها ؤؾغاع، ؤلاوؿانالؿغ مٟغص ألاؾغاع، وهى ٧ل ما ٨ًخمه             م٨ً حٍٗغ ٍو

ت الخُٟت ٖىض  ٧ًل الى٢اج٘ الخانت بالخُاة الخانت التي هي مسُٟت، والؿغ هى مٗٞغ ت  آلازٍغ وهظه اإلاٗٞغ

 2.م٣ؿمت بحن خامل الؿغ واإلااجمً ٖلُه

 :حػشيف العش الؼبي 

  ه ال٣ٟه بإهه ٧ل ما ٌٗٝغ الُبِب ؤزىاء ؤصاء مهىخه و٧ان في اهدكاعه يغع لصخو ؤو لٗاثلخه بما ٖٞغ

.  بُبُٗت الى٢اج٘ ؤو الٓغوٝ التي ؤخاَذ باإلاىيٕى

  ت والتي ًيبغي ٖضم خٗل٤ الؿغ الُبي ب٩ل اإلاٗلىماث طاث الُبُٗت الؿٍغ للٛحر، بط ؤن  بٞكائهاٍو

ٓهغ هظا الخإزحر  بٞكاء اإلاٗلىماث الُبُت الخانت باإلاٍغٌ ًم٨ً ؤن جغجب ؤزاع ؾلبُت ٖلى اإلاٍغٌ ٍو

ٞه بهٟت واضخت في اإلاجا٫ الُبي،بط ٢ض ًًغ اإلاٍغٌ وطل٪ باإلاؿاؽ بمغ٦ؼه الاحخماعي وقغ 

 3.و٦غامخه

  ٪ؿبب مماعؾت إلاهىخه الُبُت وبمىاؾبتها، و٦ظل بن الؿغ الُبي هى ٧ل ما ٌٗٝغ ٖلُه الُبِب ؤزىاء َو

 بهٟخه عحل ٖاصي.٧ل ما ٖهض به اإلاٍغٌ مً مٗلىماث ؤو زبر باح ب٘ باٖخباعه َبِبا، ولِـ 

ذ ٌؿمذ له بال في الخاالث التي جغزو له ال٣اهىن باإلٞكاء به وطل٪ بمىحب هو ٢اهىو    - ي نٍغ

٤ عيا اإلاٍغٌ هٟؿه.  باإلٞكاء لىحىص مهلخت ٖامت ؤو ًٖ ٍَغ

  حٗخبر ؾغا ٌ بن اإلاٗلىماث والبُاهاث وألازباع التي ونلذ بلى ٖلم الُبِب ًٖ الخالت الصخُت للمٍغ

ت هظا الؿغ. ٣ت التي جىنل بها اإلاٗٞغ ضم بٞكاثه، مهما ج٨ً وؾُلت ؤو الٍُغ  ًجب ٦خماهه ٖو

                                                      
ـ مٗلٝى الِؿىعي، اإلاىجض ألابجضي، الُبٗت الغابٗت،  1  .545، م 1985 ،صاع اإلاكغ١، بحروث ألاب لَى

2 Jacques Hamelin , ANDREDAMIEN, les règles la profession d’avocat , OP. cite. p 309- 310  
٤ُ اؾ٨ىضع، اإلاداماة في الجؼاثغ، مهىت ومؿاولُت، صاع ا   3   .155إلادمضًت الٗامت، الجؼاثغ، م مدمىص جٞى



 الفصل األول                                                                 أخالقيات المهنة الطبية    
 

 24 
 

 ٤ ٨ًك٠ ًٖ اإلاٍغٌ ؤو ٣ًىم بدصخُو اإلاغى لُخىنل بلى مٗغ  ًم٨ً للُبِب ؤن ٞت الؿغ ًٖ ٍَغ

ت الؿغ الُبي في هظه الخالت حاءث بمىاؾبت اإلاماعؾت الُبُت، و٢ض ال٨ك٠ والدصخُو، ٞمٗٞغ

الُبِب بمٗلىماث وبُاهاث ًٖ خالخه الصخُت وؤوصٕ لضًه هظا  بةزباع ًبدث ؤن ٣ًىم اإلاٍغٌ هٟؿه 

 4الخبر.

 الجىاصيت إلباحت العش الؼبي:عباب ال 

خد٤٣ طل٪ بط جدهل ٖلى ٢ض              ًدهل ؤن ًخم بٞكاء الؿغ الُبي وم٘ طل٪ ال ٌؿإ٫ الُبِب، ٍو

٩ىن طل٪ في الخاالث ؤلاصالء ؤما ال٣ًاء، وؤلاباٙل ًٖ ؤلاحهاى، ًلتزم  جغزُو بظل٪ مً ٢بل ال٣ًاء، ٍو

لى٢اج٘ التي اَل٘ ٖليها ؤزىاء مٗالجخه له، ٞةطا صعي الُبِب الُبِب ب٨خمان الؿغ الظي ؤوصٖه بًاه مٍغًه وا

ؤمام ال٣ًاء للكهاصة ٞال ًخدلل مً الالتزام ب٨خمان الؿغ،  بال في الخاالث التي اؾخثىاها ال٣اهىن بىو 

ذ، هظا ختى ولى َلب مىه اإلاد٤٣ ؤو ؤطن له ال٣اض ي بظل٪ وال ٌُٟٗه مً واحب ال٨خمان بال  ؤلاطن  نٍغ

ي وجخمثل هظه الخاالث هىا٥ خاالث ٞيها ال٣اهىن ٖلى بباخت بٞكاء الؿغ اإلانه اخب الؿغ هٟؿه،الهاصع مً ن

 في ألاحي:

ت وعيا اإلاٍغٌ.  أظباب إلاباحت امللشسة ملصلحت ألاشخاص: . أ ت الًغوٍع  ج٣خط ي جىاو٫ ٧ل مً هٍٓغ

  :هظشيت الظشوسة 

ؾغ خهل ٖلُه بؿبب مهىخه، ٦ما في خالت  بٞكاء٦ثحرا ما جٓهغ ْغوٝ ًًُغ ٞيها الُبِب بلى              

ٞلى ٧ان زمت قاب ج٣ضم للؼواج مً ٞخاة و٧ان مهابا بمغى مٗض ٦مغى الاًضػ،و٧ان الُبِب  ٣ٖىص الؼواج

اإلاٗالج ٖاإلاا بظل٪ ؤو ٧ان ٢ض ؤجُدذ له ٞغنت ٞدو ؤخض الخُبحن ٞىحضه مهابا بالؼهغي، ٞهل ٨ًخم هظا 

٤ آزغ ؤن بٞكاء الؿغ؟ ؤم ًجىػ له البىح به مىٗا وصع ء للىخاثج الخُغة التي ٢ض جىجم ًٖ الؼواج، ًغي الٍٟغ

الؿغ مباح في مثل هظه الخاالث ألن ال٣اهىن ًغمي بلى ٦خمان الؿغ، خُث ال ًىحض مؿٙى قغعي ًبُذ ؤلاٞكاء 

ت الًغوعة، ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٣ٞض اهخضي بلى خل بوؿاوي إلاثل هظ ت حضًضة هي هٍٓغ ا ٞهُٛذ هٍٓغ

( مً مضوهت ؤزال٢ُاث الُب ٖلى ؤهه " ًم٨ً بزٟاء حصخُو مغى زُحر ًٖ 51ٞىو في اإلااصة ) ل،اإلاك٩

اإلاٍغٌ ألؾباب مكغوُٖت ٣ًضعها الُبِب" ... بدُث ٩ًىن ٢ض حغم ؤلاٞكاء بطا ٧ان بضون مبرع مكغوٕ، 

ُما ٖضا طل٪، ٣ٞض جىحض ْغوٝ جسخم ٖلى الُبِب بٞكاء الؿغ، وبدُث جهبذ الًغوعة مُٗاع  ا ٞانال ٞو

 بحن ؤلاٞكاء وال٨خمان.

 ع:سطا املشي 

غي ؤٚلبُت ال٣ٟهاء ؤهه  آعاءهىا٥        مخٗضصة بكإن عيا ناخب الؿغ ومضي اٖخباعه  ؾببا لئلٞكاء ٍو

لهاخب الؿغ ؤن ٌٟٗي خامله مً واحب ال٨خمان، وهظه الخالت ال ج٣خهغ ٖلى الخالت التي جىصٕ ٞيها 

ت الٛحر، ٦ما ججضع مالخ ٓت ؤهه اإلاٍغٌ الؿغ بىٟؿه وبهما ًمخض لِكمل الخالت التي ًىصٕ ٞيها الؿغ بمٗٞغ

 بطا حٗضص ؤصخاب الؿغ ُٞجب جىاٞغ عيائهم حمُٗا لئلٞكاء.

                                                      
 244، م ب٤ ط٦غهولُت الجىاثُت لؤلَباء، مغح٘ ؾؤؾامت ٖبض هللا ٢اًض، اإلاؿا   4
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 امللشسة للمصلحت الػامت: إلاباحتأظباب  . ب

ؾغ اإلاهىت جد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت في الخاالث  بٞكاءل٣ض ؤباح اإلاكٕغ لؤلَباء في ههىم مخٗضصة               

 1الخالُت:

 :( مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ٖلى ؤهه " .... وم٘ طل٪ 2/ 301جىو اإلااصة )   إباحت إفشاء مىػا لىكىع الجشيمت

م التزامها باإلباٙل ًٖ خاالث ؤلاحهاى التي جهل بلى ٖلمهم  ٞال ٌٗا٢ب ألاشخام اإلابِىىن ؤٖاله ٚع

بمىاؾبت مماعؾت مهنهم بال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، بطا هم ؤبلٛىا بها ٞةطا صٖىا 

ًُت بحهاى ًجب ٖليهم ؤلاصالء بكهاصتهم صون الخ٣ُُض بالؿغ اإلانهي." ٦ما للمثى٫ ؤـمام ال٣ًاء في ٢

ال ًم٨ً ؤن الُبِب ؤو حغاح ؤؾىان اإلاضٖى لٟدو شخو  »ٖلى ؤهه مً مضوهت  (12) جىو اإلااصة 

ت ؤن ٌؿاٖض ؤو بٌٗ الُغ١ ًٖ يغع جلخ٤ بؿالمت حؿم هظا الصخو  .«ؾلُب الخٍغ

ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض ؤٖٟى الُبِب مً الالتزام بال٨خمان، بل ؤهه مً زال٫ هظه الىهىم ًدبحن لىا       

 حٛلُبا للمهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت.٢ض وحب في بٌٗ الخاالث البىح بالؿغ و طل٪ 

 :٢ض جٟغى يغوعاث الصخت الٗامت ًٖ الُبِب ٦ك٠  إباحت إلافشاء حفاظا غلى الصحت الػامت

( مً ٢اهىن 301الخالت لل٣ٗىبت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة )الؿغ الُبي صمً ؤن ًسً٘ في هظه 

( مً ٢اهىن خماًت الصخت والتي ج٣ط ي 54 ال٣ٗىباث، و هى ما طهب بلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة )

بإهه " ًجب ٖلى ؤي َبِب ؤن ٌٗلم ٞىعا اإلاهالح الصخُت اإلاٗىُت بإي مغى مٗض شخهه وبال 

تؾلُذ ٖلُه ٣ٖىباث  ًٖ  باإلباٙلت "، ًخطح لىا مً هظا الىو ؤن اإلاكٕغ ٢هغ الالتزام وحؼاثُ بصاٍع

 1ال٣اهىن. ألمغ الؿغ بل ٌٗخبر الُبِب في هظه الخالت مىٟظا  بٞكاءألامغاى اإلاٗضًت، وال ٌٗض طل٪ 

 ثالثا: جضويش الشهاداث الؼبيت.  

 ٣ٖىباث م٣غعة. ؾيخُغ١ ُٞما ًلي بلى مًمىن الكهاصة اإلاؼوعة وما ًترجب ٖليها مً            

 :مظمىن الشهادة املضوسة 

 بن مىيٕى الكهاصة ًخٗل٤ بةزباث ؤو هٟي وا٢ٗت ؤو ٖاهت ٖلى زالٝ الخ٣ُ٣ت وجإزظ خاالث زالر:                

 جخًمً الكهاصة ؤمغا مؼوعا مسالٟا للخ٣ُ٣ت ؤو ججٗل وا٢ٗت صخُدت ؤو هٟي مغى ؤو ٖاهت ؤو  ؤن

اة، بإن ًثبذ الُبِب في قهاصة مغيا  ٟاءٞو ىُت ؤو قهاصة  إٖل لخ٣ضًمها ؤمام  عجؼ مً الخضمت الَى

 2اإلادا٦م ؤو ه٣ل سجحن بلى مؿدكٟى زاعجي.

                                                      
 .70، م ب٤ ط٦غهبً ٞاجذ ٖبض الغخُم، مغح٘ ؾ  1
 . 72-70، م ب٤ ط٦غهؾ بً ٞاجذ ٖبض الغخُم، مغح٘  1
 .74-72م  ب٤ ط٦غه،بً ٞاجذ ٖبض الغخُم، مغح٘ ؾ  2
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  مجاملت ومغاٖاة للخاَغ لِـ بال، ٦ما ؤ٦ضث ؤن ًهضع الُبِب ؤو حغاح ألاؾىان الكهاصة مً باب

غ مٛغى ؤو ؤًت قهاصة  58طل٪ اإلااصة )  ( مً مضوهت ؤزال٢ُاث الُب ب٣ىلها " ًمى٘ حؿلُم ؤي ج٣ٍغ

 مجاملت ." 

  مت التزوٍغ ض ؤو ُُٖت ؤو مىاٞ٘ ؤزغي وبال جدىلذ مً حٍغ ؤن ًهضع الُبِب قهاصة بضون م٣ابل ؤو ٖو

مت الغقىة.    بلى حٍغ

 مت ال ج٣ىم بال ٖمضا ؤي ًخىاٞغ ال٣هض الجىاجي بن التزو الُبِب ٖلى الٟٗل اإلا٩ىن  بعاصةٍغ حٍغ

غاى  ت الُبِب أٚل مت مٗٞغ مت وهى حُٛحر الخ٣ُ٣ت م٘ ٖلمه بظل٪ وال ٌؿخلؼم ل٣ُام هظه الجٍغ للجٍغ

٤  بصعا٦همىه، بل اإلاهم  بلُهاؾخٗمالها مً الصخو اإلاؿلمت  الخغة  بعاصاجهبإهه ؾلم بُاها مؼوعا ٞو

 بٟغى اإلاداباة.

غ البُان وحؿلُمه  - غ مىظ لخٓت جدٍغ بلى مؿخٗمله ؾىاء ؤلخ٣ذ هظه الكهاصة  ٞال٣هض الجىاجي مخٞى

يغعا ؤم ال بٟغص ؤزغ ؤو بالهالح الٗام ؤي ؤن الُبِب ٩ًىن ٖاإلاا ٨ًظب ألامغ الظي جًمىخه الكهاصة 

ٟاء مً زضمت  في قإن خمل ؤو ٖاهت وال يهم الٛغى الظي ؤُُٖذ مً ؤحله، ٣ٞض ٩ًىن مً ؤحل ؤلٖا

ت مثال ؤو لترجِب خ٣ى١ ب  3.ضون وحه خ٤ ٧الخ٤ في الُٗلت اإلاغيُتٖامت ٧الخضمت الٗؿ٨ٍغ

 

 

 

 

 :الػلىباث امللشسة 

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث وهي  (226) في هو اإلااصة  الُبُتل٣ض خضص اإلاكٕغ ٣ٖىبت جؼوٍغ الكهاصاث             

جىػ ٖالوة ٖلى طل٪ ؤن ًد٨م ٖلى الجاوي بالخغمان  مً خ٤ ؤو ؤ٦ثر الخبـ إلاضة مً ؾىت بلى زالر ؾىىاث ٍو

مً ؾىت ٖلى ألا٢ل بلى زمـ ؾىىاث ٖلى ألا٦ثر، وجخمثل جل٪ الخ٣ى١ في  (14) مً الخ٣ى١ الىاعصة في اإلااصة 

مت، الخغمان مً خ٤  اث٠ واإلاىانب الٗمىمُت التي لها ٖال٢ت بالجٍغ الٗؼ٫ ؤو ؤلا٢هاء مً حمُ٘ الْى

ىن مؿاٖضا مسلٟا ؤو زبحرا ؤو قاهضا ٖلى ؤي الاهخساب ؤو الترشح ومً خمل ؤي وؾام، ٖضم ألاهلُت ألن ٩ً

ـ وفي بصاعة  ٣ٖض ؤما ال٣ًاء بال ٖلى ؾبُل الاؾخضال٫، الخغمان مً الخ٤ في خمل ا ؤؾلخت وفي الخضَع

مضعؾت ؤو الخضمت في ماؾؿت الخٗلُم بىنٟه ؤؾخاطا ؤو مغا٢با، ٖضم ا ؤهلُت ألن ٩ًىن ونُا ؤو ٢ُما وؾ٣ٍى 

 .خ٣ى١ الىالًت ٧لها ؤو بًٗها

 

 
                                                      

3
ٌ ٖنها في يىء ال٣ٟه وال٣ًاء، صاع ال٨ٟغ الجامعي،   تقٍغ٠ الُبار، حغاثم الخُإ الُبي والخٍٗى  .14 – 148، م 2003 ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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 خاجمت

مً زال٫ صعاؾدىا لهظا الٟهل جىنلىا بلى ؤهه مهما حٗضصث حٍٗغ٠ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بال ؤهه مٗٓمها             

ههذ ٖلى ؤنها مجمٕى اإلاباصت واإلاٗاًحر التي حٗخبر ؤؾاؾا لؿلى٥ ؤٞغاص اإلاهىت اإلاؿخدب والتي ًخٗهضون بالتزامها 

ضم الخغوج مً ؤخ٩امها ومً هظه اإلاباصت هظ٦غ منها:  لىالء، الث٣ت، الهض١، ألاماهت، وعوح الاهًباٍ، اٖو

 اإلاؿاولُت.

بها هظ٦غ منها: الٓغوٝ الاحخماُٖت،  ؤلازال٫هىا٥ ٖضة ٖىامل جازغ في ؤزال٢ُاث اإلاهىت و٢ض جاصي بلى             

 وألاويإ الا٢خهاصًت والبِئت الؿُاؾُت.

ؼ ؾمٗت اإلاىٓمت ٖلى              وختى الضولي،  وؤلا٢لُمياإلاؿخىي اإلادلي جخمثل ؤهمُت ؤزال٢ُاث اإلاهىت في حٍٗؼ

غ بِئت  باإلياٞت ؿاٖض ٖلى  مىاجُتبلى يبِ ؾلى٥ اإلانهي الصخص ي ألٞغاص اإلاىٓمت مما ًٞى ٤ َو لغوح الٍٟغ

اصة   الجمُ٘.ما ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى  ؤلاهخاحُتٍػ
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            ٠ ها ٧ل خؿب م٩اهخه وهٓغجه بال ؤن مٗٓمها  وعصث ٖضة حٗاٍع لؤلزال١ الُبُت وازخلٟذ مٗٞغ

باء ؤزىاء ؤصاءهم إلاهىتهم  ؤحمٗذ ٖلى ؤنها مجمٕى ألاؾـ واإلاباصت التي جدضص الؿلى٦ُاث التي ًيبغي بها ألَا

وطل٪  ألازحرة آلاوهتالىاحب الامخىإ ٖنها. ول٣ض ؤزظث ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت اهخماما ٦بحرا في  والؿلى٦ُاث

بحن الُبِب  بوؿاهُتهدُجت ٖضة ٖىامل ؤهمها جدى٫ مهىت الُب بلى ٖال٢ت ٖمل بٗضما ٧اهذ في مجملها نلت 

ضم ٢بىله باألزُاء الُبُت زانت م٘ الخُىع اإلالخّى في ج٣ىُاث  بياٞتواإلاٍغٌ، بلى اؾخ٣اللُت اإلاٍغٌ ٖو

 الدصخُو والٗالج.

الُبُت اخترامها في ٖضة مىايُ٘ ؤهمها ٖال٢ت الُبِب بمٍغًه ومضي ٢ُامه جخجلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت             

اججاهه و٦ُُٟت مٗاملخه له، ٦ما جٓهغ في ٖال٢خه م٘ ػمالثه في اإلاهىت ومضي اخترامه لهم وحٗاوهه  بىاحباجه

ال٢ُاتها مٗهم واؾخجابخه الؾدكاعاتهم، ٦ما جٓهغ في مضي اخترامه إلاهىخه ومضي مداٞٓخه ٖليها والتزامه بإز

. ضم اؾخسضامه لها ُٞما ًدىافى م٘ ال٣اهىن والٗٝغ  ٖو

٦ما جخجلى ؤلازال٫ بإزال٢ُاث اإلاهىت في ٖضة مىايُ٘ ؤهمها الخُإ الُبي وبٞكاء الؿغ اإلانهي بياٞت              

 بلى جؼوٍغ الكهاصاث الُبُت.

ىا ٖلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت الُبُت وؤهمُتها ومجاال              ت صوعها في بٗضما حٗٞغ ث اخترامها هداو٫ مٗٞغ

  جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت الصخُت وهظا ما ؾيخُغ١ بلُه في الٟهل اإلاىالي. 
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 جمهيد

غُو التي جدكى اهخماما هبحرا في اإلااظعاث الصخُت، ًلىم اإلاىا ؤهمحهذ مً  ألاداءبن نملُت جلُُم              

 ً نً الىاط الزًً ًخهامل مههم بشيل ملطىد او مً دون كطذ،  ؤساءالفشد في خُاجه و بشيل معخمش بخيٍى

مه لًشع اخخُاس خالق للظ شهشه ًخخلف ولُا نً  ًشجلي بلى دسحت نالُت مً ألاهمُت. فالفشد نىذ جلٍى

م اللاثمحن نلى بهجاص رلً الهمل ؤي اجخار كشاس الخخُاس  اخخُاسه لؿبِب في مهالجخه،بل ؤن ألامش ًمخذ بلى جلٍى

ماث مً بحن نذد مً ألاؾباء كبل الششوم في الخلذم لخللي الهالج. الؿبِب،  ًخم بهذ بحشاء ظلعلت مً الخلٍى

م الفشد ألداء الؿبِب، و مذا اوسجام رلً ألاداء الزي  و لهل الجىهش الزي كام نلُه هزا اللشاس هابو مً جلٍى

 ٌهبر نىه بيخاثج مخىكهت مو ؾلبه ؤو خالت صخُت التي حعخىحب الهالج.

هزا ألامش الزي ًيىن نلى معخىي الفشد ًمىً ؤن ًيخلل بلى معخىي اإلااظعت الصخُت التي نىذما ًخم             

م ؤدائها اججاه جدلُم سيباث و خاحاث ألافشاد الزًً ًخهاملىن  م ألاداء جلٍى مهها، و بؿبُهت الخاٌ فإن جلٍى

م الفشد إلاً  ا نً جلٍى ً مً ؤبىاء اإلاجخمو. اإلااظعت الصخُت ًخخلف ولُا ؤو حزٍس ًدُؿه مً ؤفشاد آلاخٍش

م ألاداء اإلااظعت الصخُت في غىء نذد ماششاث ونذد مً ألاوشؿت التي جادي مً كبل  خُث ًلىم جلٍى

 ؤكعامها اإلاخخلفت التي جمخذ مً ألاكعام و الشدهاث الؿبُت بلى الشهب الخذمُت في اإلااظعت الصخُت.

هزا الفطل لذساظت جلُُم ألاداء و ؤداء اإلااظعت و دوس ؤخالكُاث اإلاهىت و مً هزا اإلاىؿلم خططىا             

 الؿبُت في جدعحن ؤداء اإلااظعت الصخُت مً خالٌ زالر مباخث:

  املبدث ألاول: أداء املؤصضت.

 املبدث الثاوي: جلىيم ألاداء في املؤصضت الصحيت.

  الصحيت.دور أخالكياث املهىت في جدضين أداء املؤصضت  املبدث الثالث:
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 املبدث ألاول: أداء املؤصضت.

اهخم الهذًذ مً الباخثحن مً خالٌ دساظاتهم باألداء بال ؤهه لم ًخم الخىضل بلى بحمام خٌى مفهىم             

مدذد لألداء، ورلً الخخالف اإلاهاًحر واإلالاًِغ اإلاهخمذة في دساظت ألاداء وكُاظه، وبالشيم مً هزا الخباًً بال 

له اإلااظعت في جدلُم ؤهذافها، ؤن ؤيلب الباخثحن ٌهبرون نً ألاداء مً خالٌ مذي هجاح الزي جدل

ف ؤداء وجطيُفاجه، ومدذداجه ومهىكاجه.  وظيخؿشق مً خالٌ هزا اإلابدث بلى حهٍش

 املطلب ألاول: مفهىم ألاداء املؤصضت ومددداجه.

 الفرع ألاول: مفهىم أداء املؤصضت.

  ا باليعبت للمىكماث وله الهذًذ مً اإلافاهُم اإلاخهذدة اإلاهاوي وكذ اخخلف ٌهذ ألاداء مفهىما حىهٍش

ت فمنهم مً ًشي ألاداء بإهه " اإلاخشحاث ؤو  الباخثىن في ؾشح مفهىمه خعب اخخالف الخلفُاث الفىٍش

ىظاثل الالصمت لزا فهى مفهىم ٌهىغ هال مً ألاهذاف والألاهذاف التي ٌععى الىكام بلى جدلُلها 

 1لخدلُلها ".

  ًووغو هال مMiller & Romilly  ؤن ألاداء مدطلت كذسة اإلاىكمت في اظخًالٌ مىاسدها وجىحيهها هدى

ت  جدلُم ألاهذاف اإلايشىدة، فاألداء هى اوهياط لىُفُت اظخخذام اإلاىكمت إلاىاسدها اإلاادًت والبشٍش

 2هذافها.واظخًاللها بالطىسة التي ججهلها كادسة نلى جدلُم ؤ

  ىت مىه فىثحرا ما اظخخذمذ بهؼ بن مفهىم ألاداء يالبا ما ًخخلـ مو بهؼ اإلافاهُم التي حهخبر كٍش

اإلاطؿلخاث للذاللت نلى مفهىم ألاداء منها الىفاءة والفهالُت لزلً ظىف هداٌو حهٍشف هزًً 

 اإلاطؿلخحن: 

ت وما جازش : هي مدطلت جفانل ميىهاث ألاداء الىلي للمىكمت بما جدخى الفعاليت - ٍه مً ؤوشؿت فىُت وبداٍس

فُه مً مخًحراث داخلُت وخاسحُت، ؤو هي حهكُم مهذٌ الهاثذ نلى الاظدثماس بيافت الؿشق، ؤو هي كذسة 

 اإلاىكمت نلى جدلُم ؤهذافها الدشًُلُت.

 : هي كذسة نلى الخطٌى نلى ؤهبر كذس مً اإلاخشحاث مً خالٌ اإلاذخالث اإلاخاخت.الكفاءة -

مىً جىغُذ ألاداء مً مىكىس الىفاءة والفهالُت في الشيل اإلاىالي.            ٍو

 

 

 

 
                                                           

لي للماظعت الخذمُت، دساظت خالت ووالت العفش و العُاخت، مزهشة لىُل شهادة ماحعخحر،  1 ؿت هىاٌ، ؤزش الاجطاٌ في سفو ألاداء الدعٍى  بىهٍش

 .120، ص 2011حامهت الجضاثش
 .38، ص 2009واثل مدمذ ضبخي بدَسغ وؾاهش مدعً الًالبي، ؤظاظُاث ألاداء وبؿاكت الخلُُم اإلاخىاصن، داس واثل لليشش،   2
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 ألاداء مً مىظىر الكفاءة والفعاليت.  (:II- 2) الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و في جدعحن ؤداء اإلااظعت، دساظت خالت وىهذوس، مزهشة لىُل شهادة نمش جُمجًذًً املصدر: ، دوس بظتراجُجُت الخىَى

 ،49، ص 2012ماحعخحر حامهت مدمذ خُػش بعىشة 

 الفرع الثاوي: مددداث ألاداء. 

ألاداء هى ألازش الطافي لجهىد الفشد التي جبذؤ باللذساث وبدسان الذوس واإلاهام وهزا ٌهني ؤن ألاداء هى             

بهخاج الهالكت اإلاخذاخلت بحن ول مً الجهذ، اللذساث وبدسان الذوس واإلاهام اإلاخىؾئت به فِشحر الجهذ بلى الؿاكت 

يخ فض جذفهه اج هزا الجهذ مً الخطٌى الفشد نلى الخى الهللُت والجعماهُت التي ًبزلها الفشد ألداء مهمخه ٍو

لزلً، ؤما اللذساث فُلطذ بها الطفاث الصخطُت للفشد والتي ٌعخخذمها ألداء وقُفخه، فُما ٌشحر بدسان 

الزي ًىحه الفشد حهىده في الهمل مً خالٌ مجمىنت مً ألاوشؿت والعلىهُاث الذوس ؤو اإلاهمت بلى الاججاه 

 في ؤداثه إلاهامه.التي ًلىم بها الفشد 

وليي ًدلم الفشد معخىي مً ألاداء البذ مً وحىد جيامل وخذ ألادوى مً ؤلاجلان في ول ميىن مً            

ميىهاث ألاداء، بمهنى ؤن الفشد برا بزٌ حهىدا فاثلت وواهذ لذًه كذساث ال بإط بها ووان مذسوا لذوسه فةن 

سؤط اإلااٌ 

 الهامل

 اإلاىاد ألاولُت

 املعلومات

 

 ؤلاهخاج

 الشبذ

اللُمت 

 اإلاػافت

 رقم األعمال

 الفهالُت الىفاءة

 حعظيم جدهيت

 ألاداء

ت و الىمىا الظخمشاٍس  

في سؤط ماٌ الهامل، اإلاىاد ألاولُت، اإلاهلىماث ، بِىما الفهالُت نلى حهكُم  حهمل الىفاءة نلى جذهُت

همل ألاداء نلى اظخخذام ول مً الىفاءة و الفهالُت  ؤلاهخاج، الشبذ، اللُمت اإلاػافت، سكم ألانماٌ َو

 مً ؤحل جدلُم الىمى والاظخلشاس.
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حهىدا هبحرة و ًخمخو بلذساث مخفىكت بال ؤهه يحر مذسن  معخىي ؤداثه ظُيىن ملبىال، ؤما برا وان ًبزٌ

كذساث مخفىكت والفهم الالصم لذوس الزي ًلىم به بال ؤهه ال ًبزٌ الجهىد الالصمت في الهمل، لذوسه، ؤو ؤن لذًه 

. وفي بهؼ ألاخُان كذ ًبزٌ الهامل الجهذ  فةن معخىي ؤداثه نادة ما ًلُم هإداء مىخفؼ ؤو يحر ملبٌى

زلً مو جمخهه بلذساث فاثلت وفهما حُذا إلاهمخه بال ؤهه ًطادم بهؼ الهىامل الخاسحت نً هؿاق الالصم ل

ظُؿشجه ًمىً لها ؤن جازش نلى معخىي ؤداثه والتي هىسدها في الهىطش اإلاىالي.
1 

 املطلب الثاوي: جصييفاث ألاداء ومضخىياجه.

 الفرع ألاول: جصييفاث ألاداء.

مىً جىحذ نذة              جطيُفاث لألداء ولهل هزا ٌهىد هما ؤششها في بذاًت اخخالف اججاهاث الباخثحن، ٍو

 .جطيُف ألاداء اظدىادا بلى نذة مهاًحر ومً ؤهم اإلاهاًحر: مهُاس مطذس ألاداء، مهُاس شمىلُت واإلاهُاس الىقُفي

  أوال: خضب معيار املصدر.

2:اء داخلي وؤداء خاسجيوفلا لهزا اإلاهُاس ًمىً جلعُم ؤداء اإلااظعت نلى ؤد -
 

 :ٍيخج نً جفانل مخخلف ؤداء ألاهكمت الفشنُت للماظعت ؤي مخخلف ألاداء و   ألاداء الداخلي

ت في ألاداءالجضثُت في  اإلاىكمت، وألاداء الخلني الزي ًخهلم بجاهب  البششي ؤي اإلاىاسد البشٍش

 .الاظدثماساث وألاداء الىلي خاص باإلمياهُاث اإلاالُت اإلاعخهملت

 ها الخدىم في فهى ًيخج نً اإلادُـ الخاسجي للماظعت، وبالخالي فةن اإلااظعت ال ًمىن ي:ألاداء الخارج

اثج حُذة جخدطل نليها اإلااظعت نل هى ألاداء الىاجج نً ًكهش هزا ألاداء هخهزا ألاداء، خُث كذ 

ذ حجم اإلابُهاث اإلااظعت هدُجت جدعً في  حًحراث البِئت اإلادُؿت باإلااظعت ظبُل اإلاثاٌ كذ ًٍض

ت مً ؾشف الذولت، خُث ؤن هزه الخًحراث كذ حهىغ  ألاوغام الاكخطادًت ؤو هدُجت بناهاث جدفحًز

نلى ألاداء بًجابا ؤو ظلبا، وبالخالي ًجب نلى اإلااظعت كُاط وجدلُل هزا ألاداء. ألهه ًمىً ؤن ٌشيل 

 دىم فُه هما هى الخاٌ باليعبت لألداء الذاخلي. تهذًذا لها فهي ال جخ

   . ثاهيا: خضب معيار الشمىليت  

 3ًمىً جلعُم ألاداء خعب اإلاهُاس بلى ألاداء هلي وحضجي:            

 :نها    ألاداء الكلي ًخمثل في الىخاثج التي ظاهمذ حمُو نىاضش اإلااظعت ؤو ألاهكمت الخدخُت في جيٍى

نىطش لىخذه في جدلُلها، الخهشع ألداء الىلي للماظعت حهني الخذًث نً كذسة دون اهفشاد حضء ؤو 

 اإلااظعت نلى جدلُم ؤهذافها الشثِعت بإدوى الخيالُف اإلامىً وؤخعً حىدة.

                                                           
ت   1 ت، الذاس الجامهُت للؿبو واليشش والخىصَو، ؤلاظىىذٍس ت مدمذ خعً، بداسة اإلاىاسد البشٍش  .216، ص 2000ساٍو
لي وؤزشه نلى جدعحن ؤداء اإلااظعت، مزهشة لى  2  .117ص  ،2007ُل اإلااحعخحر، حامهت معُلت، مدمذ ظلُماوي،الابخياس الدعٍى
3
،، مجلت الهلىم ؤلاوعاهُت،"الىفاءة والفهالُت مفهىم وجلُُم ألاداء بحن"نبذ اإلالًُ مضهىده،    .89، ص 2001 حامهت خُػش بعىشة، الهذد الاٌو
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 :نلى خالف ألاداء الىلي، فةن ألاداء الجضجي هى كذسة الىكام الخدتي ؤو ول نىاضش في   ألاداء الجسئي

 بإدوى الخيالُف اإلامىىت. اإلااظعت نلى جدلُم ؤهذافه

  خضب املعيار الىظيفي.ثالثا:  

م واإلاىاسد              خعب هزا اإلاهُاس جلعم ألاداء بلى ؤداء الىقاثف ألاظاظُت وهي ؤلاهخاج، اإلاالُت، الدعٍى

خم جلعُم ألاداء بلى ت ٍو  1: البشٍش

 :أداء الىظيفت املاليت 

خمثل في كذسة اإلااظعت نلى جدلُم الخىاصن اإلاالي، وبىاء هُيل مالي فهاٌ، باإلغافت بلى جدلُم              ٍو

اإلاشدودًت وحهكُم الهاثذ نلى الاظدثماس بانخباسه ؤخذ ؤهم ؤهذاف اإلااظعت، لزا فةن البهذ اإلاالي لألداء الىلي 

بـ اإلايافأث اإلامىىخت إلاعحري اإلاشدودًت وحهكُمها. مما ؾشح فىشة س خالٌ جدلُم  للماظعت ًخدلم مً

اإلااظعت بذجم اإلاشدودًت التي ظاهمىا في جدلُلها، ؤي جيىن مخىاظبت ؾشدًا مهها، وبالخالي ٌهملىن نلى 

 حهكُم مشدودًتها ؤهثر فإهثر.

 :أداء وظيفت الدضىيم 

م منها: حجم اإلابُهاث،                ًخدذد هزا ألاداء مً خالٌ مجمىنت مً ماششاث اإلاخهللت بىقُفت الدعٍى

 الخطت العىكُت، سغا الهمالء، وشهشة اإلااظعت ومذي جمىكهها في رهً اإلاعتهلىحن.

 :أداء وظيفت إلاهخاج 

ٌ بهخاج مىخجاث ًخدلم نىذما جدلم اإلااظعت بهخاحُت مشجفهت ملاسهت مو اإلااظعاث ألاخشي مً خال     

بجىدة نالُت وبخيالُف ؤكل حعمذ لها باإلاىافعت، باإلغافت بلى جخفُؼ الخهؿل الىاججت نً جىكف ؤو 

 الخإخش في جلبُت الؿلبُاث.

 :أداء وظيفت ألافراد 

ً اإلاىاسد               وجىحيهها بما  ألاخشي ٌهخبر اإلاىسد البششي ؤهم مىسد في اإلااظعت ومً خالله ًخم جدٍش

ٌعمذ بخدلُم ؤهذاف اإلااظعت، وهزا ٌهني ؤن بلاء واظخمشاس اإلااظعت مشهىن بإداء الهامل البششي فيها 

خُث ؤن فهالُت اإلاىسد البششي ال جيىن بال برا وان الصخظ  روي اإلاهاساث الهالُت،  اسونلى الىفاءاث واخخُ

ظاط خلم اللُمت اإلاػافت باس اإلاىسد البششي ؤاإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب والىكذ اإلاىاظب، ونلى انخ

 للماظعت.

 

                                                           
1
 .119هشه، ص 1مدمذ ظلُماوي، مشحو ظبم ر 
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 الفرع الثاوي: مضخىياث ألاداء. 

اث لألداء ًمىً للماظعت مً خاللها الخهشف نلى معخىي ؤداءها،               جىحذ مجمىنت مً اإلاعخٍى

اث في:  1وجخمثل هزه اإلاعخٍى

 :دت، وهزا الالتزام ًبحن الخفىق في ألاداء غمً نلى مذي  ألاداء الاصخثىائي البهُذ والهلىد اإلاٍش

 الىاضر مً كبل ألافشاد ووفشة العُىلت واصدهاس الىغو اإلاالي للماظعت.

  ًيىن فُه الخطٌى نلى نذة نلىد نمل هبحرة، امخالن بؾاساث راث هفاءة وامخالن  :ألاداء البارز

 مشهض ووغو مالي مخمحز.

 يبني مدى صالبة األداء، واتضاح الرؤية املستقبلية إىل جانب التمتع بالوضع املايل اجليد   :األداء الجيد جدا
 للمؤسسة.

 :ًيىن فُه جمحز لألداء وفم اإلاهذالث العاثذة مو جىاصن هلاؽ اللىة والػهف في  ألاداء الجيد

 اإلاىخجاث ؤو الخذماث وكانذة الهمالء مو امخالن وغو مالي معخلش.

 :ًمثل ظحروسة ؤداء بذون اإلاهذٌ، وحًلب هلاؽ اللىة نلى هلاؽ الػهف في اإلاىخجاث   ألاداء املعخدل

 ؤو كانذة الهمالء مو ضهىبت في الخطٌى نلى ألامىاٌ الالصمت للبلاء والاظخمشاس.

 :والزي ًمثل ألاداء دون اإلاهذٌ الىثحر مو وغىح لىلاؽ الػهف في حمُو اإلاداوس   ألاداء الضعيف

با، فػال نً وح ىد ضهىباث خؿحرة في اظخلؿاب ؤلاؾاساث اإلااهلت مو مىاحهت اإلاشاول خؿحرة جلٍش

 في الجىاهب اإلاالُت.

 املطلب الثالث:العىامل املؤثرة في ألاداء وأصاليب جدضيىه.  

 الفرع ألاول: العىامل املؤثرة في ألاداء.  

إلاىكمت ما حشًُل نذة نىامل جازش في ًجب ؤن ًإخز اإلاعئىلىن في انخباسهم نىذ جلُُم ألاداء               

 ألاداء ومً بُنها ما ًلي:

الاخخالف اإلاىحىد واإلالخىف في حجم الهمل كذ ًازش نلى ألاداء، فاإلاىكمت التي حهالج حجما هبحرا مً  (1

 الهمل كذ جدخاج بلُه ؤخشي لذيها حجم ؤكل مً هفغ الهمل.

بر ؤن اللذس الػئُل مً ألانماٌ يحر  هخاجؤلا وحىد ؤو نذم وحىد ألانماٌ اإلاخإخشة كذ جازش في مهذٌ  (2

، اإلاىجضة ٌهخبر بطفت نامت ؤمشا نادًا ومخؿلبا لخإمحن جذفم الهمل اإلاعخمش للهاملحن في اإلاىكمت

خخلف حجم اإلاشيىب مً اإلاخإخشاث بر ًخىكف نلُه زباث اوعُاب الهمل وهمُت دسحت الخللباث  ٍو

عبب الىلظ في الهمل اإلاخاح وكذ الاه ، ونلى ؤلاهخاجخكاس لذي الهاملحن اهخفاع في مهذٌ فُه، َو

                                                           
 .386 -385، ص 2007،خالذ مدمذ بً خمذان وواثل مدمذ ضبخي بدَسغ، ؤلاظتراجُجُت والخخؿُـ الاظتراجُجي، داس الُاصوسي، ألاسدن  1
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مثل هزا اإلاهذٌ  ؤلاهخاجالىلُؼ فةن الهمل اإلاخإخش نً اإلاهخاد ًمىً ؤن ٌعبب حعجال و مهذال ؤنلى 

خىلذ نىه اهخفاع في هىنُت اإلاىخج النهاجي.  1اإلاخعجل كذ ال ًمىً جدلُله داثما، ٍو

نلى نىامل نذة  ؤلاهخاجاشش نلى ألاداء ًخىكف مهذٌ راث ؤزش مب وؤلاحشاثُتالخدعِىاث الخىكُمُت  (3

فالخهذًل الخىكُمي مثال: الزي ًٌحر مً جذفم وجخابو  وؤلاحشاثُتمنها مالثمت الترجِباث الخىكُمُت 

ت ) خل  مدل ألانماٌ  آلالتالهمل نادة ما ًترجب نلُه حًُحرا في مهذٌ الاهجاص، ومُىىت الهملُت الُذٍو

ت(  واضخا في مهذٌ ؤلاهخاج، وباإلاثل فةن اخخطاس خؿىاث الهمل في نملُت ما  جشجب اسجفاناالُذٍو

 ًللل مً اإلاىاسد اإلاؿلىبت إلنهاء وخذة الهمل.

فلذ  للىخذاث مً حشاء الكشوف اإلادلُتألاداء في الهملُاث اإلاخمازلت فُدباًً بدعب اإلاىكو الجًشافي  (4

بعبب الكشوف اإلادلُت ختى ولى ؤدوى هفغ اليشاؽ في مىاؾً مخخلفت بىفغ  ؤلاهخاججدباًً مهذالث 

 ً الذسحت الىفاءة مً رلً مثال: في نملُت ما ٌعخىحب خطش وحسجُل ألافشاد الذاخلحن واإلاًادٍس

لذولت ما خُث هاالء ألافشاد كابلىن للخذ، كذ ًدباًً مهذٌ الخطش وحسجُل بدعب ما برا وان 

ت، فذسحت الخفخِش اإلاؿلىبت نىذ  الخطش ًخم في اإلاىاوئ ت ؤو الهبىس نلى الخذود البًر ت ؤو الجٍى البدٍش

ول مىكو مً هزه اإلاىاكو واهخكام جشفم خشهت الذخٌى واإلاًادسة واخخالف اللًاث اإلاعخخذمت نىذ 

 .ؤلاهخاجول مىكو، ولها مخًحراث جازش نلى مهذٌ 

، فمهذالث ألاداء همُت بؿبُهتها، لإلهخاج هىنُت وخذة الهمل الخام، كذ جلط ي بلى مهذالث مخخلفت (5

 لإلهخاجوكذ جدخىي نلى مخًحراث نً هىنُت الهمل اإلاىجض، وكذ جكهش نملُت ما مثال مهذال حُذا 

 2لىنها مً الىاخُت الىىنُت كذ جخمثل في ؤداء سديء.

شي بهؼ الباخثحن ؤن هىان ؤسبهت نىامل جازش في ألاداء ًمىً اهجاصها فُما ً          لي:ٍو

 .دكت اإلاهلىماث التي نلى ؤظاظها جخخز الهذًذ مً كشاساث الىلل والترفُه 

  ظلىن اإلاشئوظحن بةنادة الىكش في جطشفاتهم ليىنهم ٌهذون الدجض ألاظاط للمىكمت والجضء الفانل

 في جلُُم ألاداء.

 .جفهُل الهملُت الخىكُمُت التي مً خاللها ًمىً مشاحهت خؿـ وهكم الهمل 

  ش اث ألاداء باإلاىكمت التي نلى ؤظاظها وانخمادها نلى هخاثجها بخلُُم ألاداء  جدعحن وجؿٍى معخٍى

 3الىلي للمىكمت.

     

 

                                                           
الجضاثش إلاحن نلىؾي، جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث وجإزحرها نلى جدعحن ألاداء الاكخطادي اإلااظس ي، سظالت ماحعخحر في نلىم الدعُحر، حامهت   1

 .143، ص 2002 -2001
  .08ظابم، ص إلاحن نلىؾي، مشحو  2

3
ا  خ، الٍش ت، داس اإلاٍش  .325، ص 2003العهىدًت، ع، الهشبُت دٌعلش حاسي، بداسة اإلاىاسد البشٍش
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  الفرع الثاوي: أصاليب جدضين ألاداء. 

ش وجدعحن               جخهذد ؤظالُب ومذاخل جدعحن ألاداء، فلذ ًخم الخدعحن مً خالٌ الاهخمام بخؿٍى

م ؤظالُب مخخلفتقشوف الهمل ونادة ما ًيىن  اث ألاداء  الخدعحن نً ؾٍش حهشف اإلااظعت نلى معخٍى

في هُفُت الىضٌى باألداء بلى رلً اإلاعخىي فخدعحن ألاداء هى الاهخلاٌ باألداء الفهلي  ألافػل، وبالخالي البدث

مً الىغو الزي هخجذ نىه الفجىة بلى ؤداء ؤفػل ؤو بلى معخىي ألاداء اإلاهُاسي ؤو اإلاؿلىب الىضٌى بلُه، 

مشة حشيل نملُت ؤظاظُت وؤهه مو جىالي الخإزحراث العلبُت والاًجابُت، جطبذ نملُت جدعحن ألاداء غشوسة معخ

ومً هىا جبرص » بفشع ؤهثر لخدلُم ألاهذاف   لعُؿشة نلى ؤداء اإلااظعت بما ٌهذفي وشاؽ اإلااظعت، وبزلً ا

اث ألاداء  شيل جدعحن ألاداء الىلي « بداسة ألاداء همفهىم خذًث ًجهل اإلااظعت ظُؿشة نلى معخٍى َو

ًخهامل مو مجمل الهىاضش اإلاازشة في ألاداء بًشع  للماظعت نىطشا ؤظاظُا في مفهىم بداسة ألاداء، وهى 

اه اإلاشجفو، ورلً في مىاحهت اإلاخًحراث التي جىقُفها لشفو معخىي ألاداء ؤو مو اهخفاغه واإلادافكت نلى معخى 

جىاحه اإلااظعت في جدلُم ؤهذافها ظىاء مً داخلها ؤو مً خاسحها، التي جخل بالخىاصهاث والخىكهاث، وبالخالي 

ء اإلاهُاسي الزي وغهخه اإلااظعت ظىاء ظلبُا ؤو اًجابُا مما ًجهل جدعحن ألاداء غشوسة خخمُت نلى ألادا

 للماظعت.

جخخلف ؤظالُب جدعحن ألاداء وجخفاوث مً اإلاداوالث الفشدًت يحر اإلاخؿؿت وهطل بلى مداوالث             

 اإلاذاخل ما ًلي: ؤهم بهؼبنادة البىاء الشامل والشاجو آلان ومً 

  دة الشاملت.الجى 

 .إعادة الهىدصت 

 أوال: الجىدة الشاملت.  

حهذ الجىدة الشاملت مً ؤهم اللػاًا التي تهخم باإلااظعت التي حععى لشفو وجدعحن معخىي ؤدائها،             

خم ظُاظتها ؤلاظتراجُجُت،  هزه اللػُت ؤظاظها ألاظلىب الزي جخهجه اإلااظعت في بىاء هكمها الذاخلُت، ٍو

اث الشغا للهمالء بهذف الا » برن هي اث ؤداء مجمىنت مً ألاظالُب التي ظتهذف ؤنلى معخٍى سجلاء بمعخٍى

واإلاجمىناث فةداسة الجىدة الشاملت هي هكام فهاٌ لخدلُم الخيامل بحن حهىد وافت ألاؾشاف « اإلااظعت 

داخل اإلااظعت، والتي جخىلى بىاء الجىدة وجدعُنها والخفاف نليها، بالشيل الزي ًمىً مً جلذًم ظلهت ؤو 

ؤنها باخخطاس نملُت الخدعحن اإلاعخمش والتي مً خاللها  خذمت بإكل جيلفت مو جدلُم الشغا اليامل للضبىن،

جخمىً اإلااظعت مً بىاء كانذة ؤفػل لخذمت صباثنها، وهزا ما ًخؿلب بالػشوسة ؤهمُت حهىد ألافشاد 

 1والهملُاث والىخاثج هدى جدلُم معخىي حىدة ًللى سغا الضبىن وبزلً الخدعحن اإلاعخمش لألداء.

ظعاث بهزا اإلافهىم هدُجت فشلها في الخفاف نلى هفغ معخىي ألاداء وللذ اهخمذ الهذًذ مً اإلاا   

 فلعفت الجىدة ومً ؤبشصها: بجباموحعحر هخاثج الذساظاث التي حهذ اإلاضاًا التي جدللها اإلااظعت مً وساء 

                                                           
ب، اللاهشة  1 ش ألاداء وججذًذ اإلاهلىماث، داس يٍش  .88، ص 1998 ،نلي ظلمي، جؿٍى
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ض هفاءاث الهملُاث الذاخلُت. -  حهٍض

 جدعحن ألاوغام الخىافعُت. -

 خعً اظخًالٌ اإلاىاسد. -

ض سغا الهاملحن. -  حهٍض

 جدعحن الهاثذ اإلاادي والاحخماعي. -

 جدعحن ضىسة اإلااظعت. -

هزه اإلاضاًا التي جدللها اإلااظعت مً خالٌ الجىدة الشاملت ظدعمذ لها بخدعحن ؤدائها، هدُجت ؤنها        

نملُت معخمشة وسيم حهذد مذاخل الجىدة الشاملت، بال ؤنها جخفم في مبادئها الهامت، والتي ًمىً جلخُطها في 

 ت العخت الخالُت:اإلاباد

 .الترهحز الضبىن 

 .الترهحز نلى الهملُاث والىخاثج 

 .مشاسهت الهاملحن والهمل الجماعي 

 .ش اإلاعخمش في الجىدة  الخدعحن والخؿٍى

 .ؤهمُت اإلاهلىماث اإلاشجذة 

 .الىكاًت واإلاشاكبت اإلاعخمشة بذال مً اإلاشاحهت والفدظ 

 ثاهيا: إعادة الهىدصت.   

الهىذظت بإنها " نادة الخطمُم الجزسي لهملُاث ألانماٌ بًُت الخطٌى نلى جدعِىاث  حهشف بنادة            

ت هزه الخدعِىاث جخم في نىامل الىكذ، الخيلفت، الخذمت وبالخالي جدعحن ألاداء، فةنادة الهىذظت  1"حزٍس

ت الخا لُت، وبنادة الخطمُم الهملُاث ال ٌهني جىُُف وحهذًل الىقاثف والهُاول والخىىىلىحُا ؤو اإلاىاسد البشٍش

مىً ؤن ًؿبم نلى اإلااظعت هيل، هما ًمىً ؤن ًؿبم نلى وقُفت ؤظاظُت ورلً لخدعحن  ليل ما ظبم ٍو

 2ألاداء الىلي للماظعت.

مىً الخفشكت بحن بنادة الهىذظت والجىدة الشاملت، فةداسة الجىدة الشاملت حععى بلى جدعِىاث بغافُت      ٍو

ت للهملُاث ونُه فةداسة ؤو متزاًذة في الهملُاث الخ الُت، ؤما بنادة الهىذظت فهي تهخم باإلاشاحهت الجىهٍش

مجمىنت مً  بةحشاءجلىم  ألاخحرةبنادة الهىذظت، هزه  الجىدة الشاملت ًمىً ؤن جيىن حضءا مً مششوم

ت في الهملُاث، وبالخالي جدلُم الخدعِىاث ومهذالث فاثلت في ألاداء والجىدة والع  شنت.الخهذًالث الجزٍس

 وحشيل نملُاث بنادة الهىذظت مً الهىاضش ألاظاظُت الخالُت:            

                                                           
ت 1 ت، داس الجامهُت، ؤلاظىىذٍس  .66، ص 2003 ،حما الذًً مدمذ اإلاشس ي، ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت للمىاسد البشٍش
اع،  2  .12، ص 1999هاًيل هاظش، هخاثج بنادة الهىذظت، داس آلافاق، الٍش
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 بنادة الخفىحر في ألاظاظاث والىغو اإلاالي. -

 بنادة الخطمُم الجزسي. -

 الترهحز نلى الهملُاث. -

 جدلُم هخاثج باهشة. -

 جشهحز نلى الضبىن. -

 شمٌى اإلااظعت هيل. -

ضبىن، هُيل جىكُمي مذنم جخػمً زالر مالمذ: الترهحز نلى الوالخالضت ؤن بنادة الهىذظت                

وللذ ظانذ حهىد نملُاث بنادة الهىذظت  سيبت في بنادة الخفىحر في همُت ؤداء اإلااظعت مً البذاًت، لإلهخاج

م الخًحراث التي ؤخذزتها ؤهمها:  في جدلُم اهجاصاث راث حىدة وظشنت، رلً نً ؾٍش

 وفهالُت. بهخاحُتكُم اإلااظعت مً كُم الخماًت والخدفل بلى كُم  حًُحر  -

 مً حسجُل ألاداء والخىم نلُه بلى كُادجه. ؤلاداسةحًُحر دوس  -

اث. -  حًُحر الهُيل الخىكُمي مً الشيل الهشمي الخللُذي بلى الشيل اإلاعؿذ كلُل نذد اإلاعخٍى

و ونلُه فةنادة الهىذظت ظىف حًحر ؤظلىب ؤو ؾ              لت ؤداء اإلااظعت بلى ألاخعً بشيل ظَش ٍش

 وحىهشي في مجاالث ألاداء.

سيم حهذد الفىاثذ اإلاترجبت نلى جؿبُلها بال ؤن هىان بهؼ  ألاظلىبحنبن ول مً  ؤلاشاسةوججذس              

بُلها التي جمىً جؿ ألاخشي  ألاظالُباإلاخاؾش واللُىد التي ًجب اجخارها بهحن الانخباس، وهىان الهذًذ مً 

لخدعحن ألاداء الىلي للماظعت للخطٌى نلى معخىي ؤداء ؤفػل، ولعذ فجىة ألاداء وللذ كمذ بش يء مً 

اث ألاداء  الخدالُل بالخؿشق بلى ألاظلىبحن ألاهثر شُىنا ولىً جؿبُلها ًخؿلب هكام فهاٌ ٌشخمل حمُو معخٍى

 1اإلااظعت.

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت بالخجضثت معخًاهم، مزهشة لىُل ماظتر ُفلؿم  1 ت ؤخمذ، هكام جلُُم اإلاىسد البششي في اإلااظعت، دساظت خالت اإلااظعت الىؾىُت لخىصَو ألادٍو

 .13، ص 2012/2013امهت نبذ الخمُذ بً بادٌغ حمعخًاهم، نلىم الاكخطادًت ونلىم الدعُحر، ؤوادًمي، جخطظ بداسة واكخطاد اإلااظعت، كعم
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 الثاوي: جلىيم ألاداء في املؤصضت الصحيت. املبدث

 املطلب ألاول: مفهىم جلىيم ألاداء في املؤصضت الصحيت.
  م ألاداء اهخماما هبحرا لذي اللاثمحن نلى بداسة اإلااظعاث اإلاخخلفت إلاا لها مً جإزحر جدخل نملُت جلٍى

ٍم ألاداء ال ًىكش بلُه نلى ؤهه نلى الىخاثج النهاثُت، ونلُه فةن ألامش الزي ًجب ؤلاشاسة بلُه بإن جلى 

ت ألاخشي التي جبذؤ مً جدذًذ ألاهذاف زم وغو  نملُت معخللت نً بلُت اإلاشاخل في الهملُاث ؤلاداٍس

الخؿت ؤو بشامج لخدلُم ألاهذاف ووغو الىكم الشاملت للمىكمت لخىفُز الخؿت، وجإحي نملُت 

م ألاداء، هزا ألامش ٌهىد بلى اللٌى بإن الشكابت ومخابهت جىفُز الخؿت التي جلىد في النهاًت بل ى جلٍى

م هما: م ألاداء ًشجبـ بىىنحن مً الخلٍى  جلٍى

م الىخاثج اإلاخدللت لبلىى ألاهذاف اإلاخؿؿت.ألاول   : ًخهلم بخلٍى

مىاسد ؤو كىي  : ًشجبـ بالىىاحي الىقُفُت التي جخطل بىفاءة اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت ظىاء واهذالثاوي

ت ؤو مهذاث.  بشٍش

  بن نملُت جلُُم ألاداء هي جدلُل شامل وفدظ اهخلادي لخؿـ وؤهذاف وؾشق الدشًُل واظخخذام

وبُان الاهدشافاث التي جدذر  ألاهذافاإلاىاسد بىفاءة وفهالُت، وبالخالي فهي مخابهت معخمشة لخىفُز 

واكتراح ظبل الهالج لها، هما ؤن نملُت جلُُم ألاداء جخم في ؤي وكذ مً ؤوكاث الهمل  ؤظبابهاوجدذد 

ظىاء نىذ الاهتهاء مىه ؤو في مشخلت مً مشاخله ؤو ؤزىاء ؤداثه، وحهخبر هزه الهملُت في حىهشها ملاسهت 

اف ومطذسا للمهلىماث ومً خاللها ًىجر اللاثمىن نلى الخلُُم مً مهشفت مذي جدلُلهم لألهذ

 1اإلاخؿؿت لها.

هخبر ألاداء ؤخذ ؤهم الهىاضش في الهملُت              التي جشهض نلى اظخخذام ألامثل لهزه الهىاضش،  ؤلاهخاحُتَو

اجه  بألُتبشليها اإلاادي اإلاخمثل في الجاهب الفني اإلاشجبـ  ؤلاهخاحُتوهى ما ٌهشف بالىفاءة  جىفُز الهمل ومعخٍى

ً، ؤما الشم الثاوي فهى اإلاخهلم بالهىطش ؤلاوعاوي في ؤداء الهمل، وبزلً هجذ والخىىىلىحُا اإلاعخخذمت في رل

ؤن بهخاحُت الفشد هي دالت لها نذة نىامل ؤهمها ألاداء والزي ًمثله الهىطش البششي، هزلً الخىىىلىحُا وهي 

 الهىطش اإلاادي والفني في اإلاهادلت الخالُت:

 إلاهخاحيت = ألاداء + الخكىىلىحيا.

 = ) اللذسة + الشيبت (.ألاداء 

 = ) اإلاهذاث + ألاظالُب (. الخكىىلىحيا

                                                           
 .184 -183خعً نلي، مهاًحر العؿدُت في بكامت وبداسة اإلاعدشفُاث، داس واثل لليشش، نمان ،ص   1
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خُث ؤن اللذسة جشهض نلى حاهبي اإلاهشفت واإلاهاسة للفشد في ؤداء الهمل ؤما الخىىىلىحُا لها شلحن هما             

للخىىىلىحُا  الجاهب اإلاادي ؤو اإلاُياهُيي اإلاخمثل في اإلاهذاث، والجاهب الفىشي الزي ٌهشف بالجاهب اإلاهىىي 

 واإلاخمثل في ألاظالُب اإلاعخخذمت في الهملُت ؤلاهخاحُت.

  م ألاداء فإن اإلافهىم في هزا الجاهب ًشجبـ بلى خذ هبحر ًخهلم ألامش في اإلااظعاث الصخُت لخلٍى

 بنذادبمذي كذسة هزه اإلااظعاث في جدلُم ؤهذاف الشناًت الصخُت التي حععى بلى بلىيها مً خُث 

وؤهذافها في الىخاثج  بظتراجُجُتها، ومعخىي جىىم الخذماث الصخُت اإلالذمت وحهىغ البرامج الصخُت

م خالت معخمشة ومهبرة نً بشامجها اإلاىحهت  اإلاخدللت مً ظحر نملها، وؤن ججهل مً نملُت الخلٍى

ض نالكتها  مو الجمهىس بما جمخلىه مً هلاؽ كىة والخذ مً هلاؽ الػهف التي حهتزي جلً هدى حهٍض

م ألاداء في اإلاىكماث الصخُت ًىطب هدى جدعحن البرامج والخذماث الهالك ت. برن فإن مفهىم جلٍى

الصخُت اإلالذمت بما جدخاج مً مىاسد مخخلفت ولخهبر نً خلُلت ما جلىم به مً ؤنماٌ والععي 

 لبلىى ما هى ؤفػل مً رلً.

 ت مما ظبم ًخطر بإن مفهىم ألاداء ًشجبـ بلى خذ هبحر بلُاط ألاداء اإلادل م نً اللىي البشٍش

الهاملت في اإلاىكمت، مً خُث نملهم وظلىههم وهفاءتهم في اللُام بإداء ؤنمالهم الخالُت، ومذي 

م ألاداء  جدملهم إلاعاولُاتهم خُاٌ الىقاثف التي ٌشًلىنها، وهزا ٌهني بإن الهذف مً انخماد جلٍى

خؿـ وكُاط معخىي الاهدشاف هى الىضٌى بلى جدذًذ مذي جؿابم الىخاثج اإلاخدللت مو الهذف اإلا

 1الخاضل نً ألاداء اإلاخؿـ.

م ألاداء مً خُث الجىهش ال جخخلف نما برا واهذ مىحهت                هدى وبؿبُهت الخاٌ فإن فىشة جلٍى

ألافشاد ؤو هدى ؤنماٌ اإلاىكمت هيل، بال ؤن وحه الاخخالف ًمىً في اإلالاًِغ اإلاهخمذة وحجم اإلاخًحراث اإلاشاد 

في كُاط ألاداء، لزلً فإن كُاط ألاداء للمىكمت هيل ًمىً ؤن ٌهبر نً مذي اججاهها وخعً بداستها  جإشحرها

 إلاىاسدها اإلاخخلفت ججاه الىضٌى بلى ألاهذاف اإلاخؿؿت لها.

  ف ًدبحن لىا ؤن مػمىن نملُت الخلُُم حشحر بلى الخطٌى نلى خلاثم وبُاهاث مً خالٌ هزه الخهاٍس

كُمت  وبنؿاثهخُث ٌعانذ نلى جدلُل وفهم جلذًشي إلاعخىي ألاداء اإلاىفز مدذدة مً ؤداء الهامل، 

مهُىت مو هى مؿلىب جإهُذه مو فهم ظلىن الفشد مً خالٌ كُامه بهمله، ؤي جلذًش معخىي هفاءة 

 الفشد الفىُت والهملُت لخىفُز الىاحباث واإلاهام التي ًخؿلبها نمله.

  مً خالله جدذًذ مذي هفاءة ؤداء الهاملحن ألنمالهم، وهى ًمىً اللٌى ؤن جلُُم ألاداء هى هكاما ًخم

ألاداء الىقُفي لفشد ما والخىم نلى كذساجه واظخهذاداجه اإلاهاًحر اإلاعخهملت في كُاط هفاءة  بخذي

 للخلذم ومىه ًمىً جبُان ؤهذاف جلُُم ألاداء والتي هىحضها فُما ًلي:

 واإلاىكمت.جىفحر مهلىماث ؤداثُت ٌعخفُذ منها الفشد  -

 مهشفت الفشد بمعخىي ؤداثه. -

ت (. -  جفهُل وشاؾاث اإلاىكمت ) مهام بداسة مىاسد البشٍش

                                                           
 .364، ص 1994 ،ضالر نىدة ظهُذ، بداسة ألافشاد، ميشىساث الجامهت اإلافخىخت، ؾشابلغ  1
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اهدشاف مىاؾً اللىة والػهف والىخاثج وجدذًذ معبباتها، فهلى معخىي ألافشاد مهشفت  -

 الىفاءاث الهالُت وجذنُمها، ومهشفت ألافشاد ألاداء اإلادذود ونالحه.

 1واإلالُاط، فليل خعب ؤداثه. الىضٌى نلى الهذالت باإلاهُاس  -

  هما ًمىً حهٍشف جلُُم ألاداء نلى ؤهه " نملُت كُاط مىغىنُت لدجم ومعخىي ما جم اهجاصه

 باإلالاسهت مو اإلاؿلىب اهجاصه هما وهىنا ".

  وجشي الباخثت ؤن جلُُم ألاداء نباسة نً نملُت كُاط مىغىنُت مىحهت ألوشؿت اإلاعدشفى، لفدظ

لخدلُم ؤهذاف مهُىت مً خالٌ ملاسهت ما  اإلاىفزة وفانلُتها داخل اإلاعدشفىمذي هفاءة ألاوشؿت 

جم اهجاصه فهال مو مهاًحر مىكمت الصخت الهاإلاُت اإلاىغىنت معبلا مً خُث الىم والىىم، مو دساظت 

 ؤلامياهُاث اإلاخاخت لخؿبُم هزه اإلاهاًحر.

ُف صخُدت وجيىن معانذا بن جؿبُم نملُت جلُُم ألاداء بشيل صخُذ ًيخج نىه كشاساث جىق -

 إلداسة الجخار كشاساث هثحرة جخظ اإلاىقفحن.

ٌهخبر ؤهثر سحاال ألانماٌ بإن هكام جلُُم ألاداء الفهاٌ ًيىن همعدىذا سظمُا ٌعانذن نلى  -

 2جدذًذ وجصخُذ ؤظباب غهف ألاداء وجخؿُـ اإلانهي للمىقف.

 ه.املطلب الثاوي: أهميت جلييم ألاداء وطرق املعخمدة علي     

 الفرع ألاول: أهميت جلييم ألاداء.     

م ألاداء في اإلاىكماث الهامت حهذ مً اإلاعاثل الشاثىت خاضت برا واهذ مخشحتها              بن نملُت جلٍى

لِعذ مىخجاث مادًت وهزا ًىؿبم جماما نلى اإلاعدشفُاث التي جلذم حشىُلت مخىىنت وهبحرة مً الخذماث 

 للمدخاححن لها مً ألافشاد.

هزا الخهلُذ ال ًمىو مً اظخخذام مخخلف ألاظالُب والؿشق التي مً شإنها ؤن حعاهم في نملُت             

مىً كُاط  م ألاداء، ظىاء وان رلً لهمىم اإلاىكمت الصخُت ؤو الهاملحن فيها ٍو ش وانخماد مهاًحر لخلٍى جؿٍى

م ألاداء باالحي:  وجإشحر نملُت جلٍى

 ش مهاًحر ألاداء للهامل مً  بليهاحن في اإلاعدشفى وحهلها بمثابت ماششاث واحبت البلىى ؤو الىضٌى جؿٍى

 كبل الهاملحن فيها.

 .3ملاًِغ ألاداء ًمىً ؤن جيىن ملابل للمهاًحر التي جم وضفها ألداء اإلاخؿـ 

 .حهل ألافشاد الهاملحن في اإلاعدشفى بهشفىن داثما متى ًيىن ؤدائهم ؤكل لُفترع ؤن ًيىن نلُه 

ش ألاداء في الهمل مً خالٌ الؿشق  برن   - م ألاداء ًىطب هدى جؿٍى الهذف الشثِس ي مً نملُت جلٍى

 الخالُت:

                                                           
ت، داس الجامهاث  1 ت، ؤلاظىىذٍس  .285، ص 2001 ،ضالح الذًً نبذ الباقي، بداسة اإلاىاسد البشٍش
ىوغ مىس ى، جلُُم ألاداء ، بِذ ألافياس لليشش والخىصَو،   2  .179 -157، ص 1999سوبشث باواٌ ٍو
تؤخمذ مدمذ اإلاطشي، بداسة اإلاعدشفُاث،   3  .83 -81، ص 1994 ،، داس حامهت ألاصهشؤلاظىىذٍس
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مىنهم الىضٌى  - ت خاضت بإداء الهاملحن ٍو واظخخذام هزه اإلاهاًحر للُاط  بليهاوغو ملاًِغ مهُاٍس

 معخىي ألاداء لهم.

ت حذًذة بهذف الاسجلاء لم لذي الهاملحن إلنادة وغو ملاًِغ مهكُاط معخىي ألاداء اإلاخد - ُاٍس

  بمعخىي ألاداء ألانلى.

ش مشترن للبلُاث الهاملحن مو وغو خؿت للمهذاث اإلاعخهملت باججاه  - الهمل باججاه بخذار جؿٍى

ض هلاؽ اللىة لهزه اإلااظعت.  اظدثماس الؿاكاث ؤلاهخاحُت اإلاخاخت فيها ألكص ى خذ ممىً وحهٍض

م إلاهشفت فُما برا واهذ ألاهذاف كُاط سدود ألافهاٌ اإلاخخلفت واإلاخدللت  - مً وساء نملُت الخلٍى

 اإلاخؿؿت كذ جم اهجاصها فهال بالشيل الصخُذ ؤو دون رلً.

بن ؤهمُت جلُُم ألاداء مشجبؿت ولُا بإهمُت اإلاىكمت وما جلذمه إلاجخمهها مً مخشحاث حشيل ظمهتها  -

والخيلفت وصمً  والىُف، والجىدةوجخمحز بها، جلُُم ألاداء نملُت جلُُم الهمل اإلاىفز مً خُث الىم 

لت ؤداء اإلاىفزًً ألنمالهم وؤظالُبهم  الخىفُز، لزلً فةن هزه الهملُت تهخم بالخهشف نلى ؾٍش

اإلاعخخذمت. باإلغافت بلى كُاط اهجاصاتهم الهملُت كُاظا باإلاعخىي اإلاؿلىب جدلُله، هما ؤن جلُُم 

 1دتهم مً فشص الترفُه وصٍادة ألاحش.ألاداء ٌهني كذستهم نلى الخلذم في نملهم ومذي اظخفا

بن لهملُت جلُُم ؤهمُت في نملُت اجخار اللشاساث الصخُدت خطىضا ما ًخهلم بالجىاهب  -

اث ألاداء مً خالٌ جذفم اإلاهلىماث في  ادة معخٍى ت،هلشاساث الترفُه والىلل التي حعهم في ٍص ؤلاداٍس

دشافاث ومهالجتها وجىحُه بداسة اإلاىكمت بلى الىكذ اإلادذد لها باإلغافت بلى ؤهمُتها في جدذًذ الاه

ش كذساجه  الهىطش البششي ودوسه الؿبُعي في الهملُاث ؤلاهخاحُت مما ًخؿلب سناًت وجدعحن وجؿٍى

ادة اللذسة ؤلاهخاحُت  ب، ولخلُُم ألاداء ؤهمُت باسصة في بخُاء اإلاىافعت بحن ؤلاداساث وألافشاد لٍض بالخذٍس

 حهضس حهضص وشاؾاث اإلاىكمت. وجدعُنها وجششُذ جيلفت، هما

 الفرع الثاوي: الطرق املعخمدة في جلىيم ألاداء.  

م ألاداء لهمل اإلاىكمت الصخُت ؤو الهاملحن فيها، هىان نذد مً الؿشق التي              ًمىً انخمادها في جلٍى

مىً بحمالها باالحي:  ٍو

 كياش وضبت ألاداء: 

ألاظالُب انخمادا في كُاط ألاداء والزي ًمىً ؤن ًإخز ؤشياال ٌهذ هزا ألاظلىب مً ؤهثر               

ت مىفشدة ؤو مجخمهت ًخم في غىء بحشاء مىاصهت في ألاداء مذد مخخلفت،  بخطاثُت ونلى شيل مذسحاث جىشاٍس

 وكذ جإخز هزه اإلالاًِغ دسحاث مخخلفت منها: اإلاعخىي اإلاشيىب به، اإلاعخىي الؿمىح...الخ.

 

                                                           
1
ت الشاون الصخُت بمدافكت الؿاثف، ظىسٍا، حامهت ظاهذ ولُمىدغ الهاإلاُت، ص    نبذ الىهاب حبحن، جلُُم ألاداء في ؤلاداساث الصخُت بمذًٍش

23. 
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 :كائمت الفدص 

هزا ألاظلىب ًخخلف نً ألاظالُب الىمُت ألاخشي في كُاط ألاداء بر ًلىم نلى ؤظاط اخخُاس نباسة       

م ألاداء  ؤو حملت مهُىت مثل: الشؤي اإلاؿلىب خُاٌ الخالت اإلاهشوغت، ويالبا ٌعخهمل هزا ألاظلىب في جلٍى

ؿت ؤو الفهالُاث الؿبُت مو اإلاشض ى ؤو اإلاشاحهحن للمعدشفُاث الظخخالص ؤسائهم خٌى نذد مً ألاوش

لاط الخإزحر اإلاخدلم نً رلً ألاداء.اإلالذمت لهم  ، ٍو

 أهظمت ملارهت للعاملين 

م ٌهخمذ ؤظاظا نلى سؤي الشثِغ ألانلى نً ؤداء الهاملحن الزًً جم حهُنهم،      هزا ألاظلىب في الخلٍى

ومذي معاهمت ول واخذ منهم في اهجاص الهمل اإلاؿلىب ولهل مً ؤبشص اإلاأخز نلى هزا ألاظلىب ؤهه ًخػو 

 1الحتهاداث شخطُت ؤهثر مما هى نلُه في اإلالاًِغ ألاخشي.

 :جدديد ألاهداف 

هزا ألاظلىب ًخىافم مو اإلافطىد بمطؿلر ؤلاداسة باألهذاف ؤي ؤن كُاط معخىي ؤداء الهاملحن في             

 اللعم ؤو الشهبت ؤو الشدهت الصخُت ًشجبـ بملذاس معاهمتهم في بلىى ألاهذاف اإلالشسة لهم.

   املطلب الثالث: جلييم ألاداء الكلي للمضدشفى وإداراجه.

 ألاول: جلييم ألاداء الكلي للمضدشفى. الفرع

جدخاج اإلاعدشفُاث شإنها شإن اإلاىكماث ألاخشي ؤلاهخاحُت والخذمُت ؤن ًخدعً باظخمشاس مً              

ؤدائها وكذساتها ؤلاهخاحُت لِعذ فلـ لػمان بلاءها في بِئت جىافعُت بل هزلً لخدعحن كذساتها الخىافعُت 

شحر مفهىم ألاداء بلى كذسة  اإلاعدشفى نلى جدلُم ومىىاتها العىكُت وجدلُم ؤهذافها بىفاءة وفهالُت، َو

خػمً هزا اإلافهىم خمعت ؤبهاد جاخز بهحن الانخباس هزه اإلالاًِغ وجلُُم ألاداء الىلي للمعدشفى  ؤهذافه ٍو

 هزه ألابهاد هي: 

 :إلاهخاحيت  

فها وكُاظها       حهخبر ؤلاهخاحُت في كؿام اإلاعدشفُاث مً اإلافاهُم اإلاهلذة التي ًطهب الاجفاق نلى حهٍش

ويالبا ما ٌعخهمل همشادف للىفاءة، فبِىما حشحر الىفاءة همفهىم للخطٌى نلى ؤهبر مشدود  بحن الباخثحن

مً مىاسد اإلاعخخذمت إلهخاج معخىي مً اإلاخشحاث، فةن ؤلاهخاحُت جخهامل مو الىخاثج اإلاخدطل بًؼ 

                                                           
ت وؤخالكُاث اإلاهىت، الجضاثش، دًىان الىؾن  1 للمؿبىناث ي ظهُذ ملذم، الىقُفت الهمىمُت بحن الخدٌى والخؿىس مً مىكىس حعحر اإلاىاسد البشٍش

 .47، ص 2010 ،الجامهُت
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ادة ؤلاهخاحُت لخدلم الًشع اإلالطىد مً الخذمت الاظدشفاثُتً الىكش ن ، وبمهنى آخش فةن ما برا وان ٍص

   ؤهبر مً اإلاخشحاث الاظدشفاثُت ال ٌهني بالػشوسة معخىي ضخي ؤفػل.

بن حهٍشف وكُاط ؤلاهخاحُت اإلاعدشفى هي كػُت مهلذة هكشا بلى الخىكهاث الفشدًت واإلاجخمهُت            

ً فةن حضءا خٌى ما ًفترع ؤن جلىم به اإلاعدشفُاث وهى جدعحن اإلاعخىي الطخي للمجخمو اإلاخذوم، لزل

مهما مً اإلادطلت التي جخهامل مهها نىذ كُاط ؤلاهخاحُت هي مذي معاهمت اإلاعدشفُاث في جدلُم الهذف 

الاظدشفاء التي ؤهخجتها اإلاعدشفى، وجخػمً ؤلاهخاحُت بهذًً هما:  جدعحن اإلاعخىي الطخي ولِغ هم ؤًام

 1ؤلاهخاحُت الىمُت وؤلاهخاحُت الىىنُت.

 :إلاهخاحيت الكميت 

 الىاط اإلاخذومحن. نذد -

 مجمل ؤًام الاظدشفاء. -

ش، مىقف، ممشغت. -  ؤًام الاظدشفاء ليل ظٍش

 وعبت ألاشًاٌ ألاظشة. -

 مهذٌ ؤلاكامت في اإلاعدشفى. -

ش. -  نذد الخاالث اإلاشغُت ليل ظٍش

 :إلاهخاحيت الىىعيت 

واإلاخهاسف نليها وجدكى بشغا  كذسة اإلااظعت نلى جلذًم خذماث جيسجم مو اإلاهاًحر اإلاهىُت اإلالبىلت              

 اإلاٍشؼ، وهىالً زالزت مذاخل لخلُُم ؤلاهخاحُت الىىنُت.

 امللاييط الهيكليت جركس على الخصائص الداخليت للمضدشفى وخصائص العاملين فيه: . أ

 وحىد نذد وافي مً الهاملحن واإلااهالث والخبراث اإلاؿلىبت. -

 وحىد اللجان اإلاخخططت. -

 والىمارج ويحرها.  Proceding And Manuelللمعدشفى مثل ؤدلت الهمل وحىد ظُاظت مدذدة وواضخت  -

 :بعض ألامثلت على معايير الخاصت باملدخالث 

 ؤظش ليل مىاؾً. 4ًجب  . أ

ش الىاخذ  . ب ش، ًجب ؤن ال جلل اإلاعافت اإلاخططت للعٍش في نشف اإلاشض ى التي جىاحذ بها ؤهثر مً ظٍش

 متر مشبو. 6نً 

 .4ال جلل وعبت اإلامشغاث بلى ألاظشة نً  ؤن . ث

 ًجب جىافش ما ًلي: . ث

  ش. 30فني مخخبر ليل  ظٍش

                                                           
1
م، دساظت فهالُت هكام جلُُم ؤداء الهاملحن في اإلااظعاث الاكخطادًت، الجضاثش، حامهت مىخ   (، ص  2011/2012ىسي كعىؿُىت ) بىبشؾخ نبذ الىٍش

23- 24. 
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  ش. 50فني ؤشهت ليل  ظٍش

  ش. 100باخث احخمام ليل  ظٍش

  ش. 50فني حًزًت ليل  ظٍش

 : Process امللاييط العائدة لعمليت الخدىيل . ب

خؿابم مو مهاًحر اإلاهىُت اإلاخفم نليها،  وجشهض               نلى فُما برا واهذ ألاوشؿت جخم بشيل مىاظب وحُذ ٍو

لت ًخم وغو مهاًحر  ط ي. وخعب هزه الؿٍش هشف رلً مً خالٌ نمل الخذكُم الؿبي والخذكُم الخمٍش َو

خم جدذ ًذ هزه اإلاهاًحر للهملُاث وألاوشؿت ليل الدصخُطاث اإلاشغُت لًاًاث ملاسهت ألاداء الفهلي مهها، ٍو

 1هما ًلي:

 ألاؾباء الهاملحن في اإلاعدشفى نلى مهاًحر الشناًت اإلاثلى. بحمام -

 اظخهاسة اإلاهاًحر في معدشفُاث شبيهت. -

 باالنخماد نلى الخبرة التراهمُت للمعدشفى والبُاهاث العابلت. -

 طريلت املخرحاث النهائيت: . ج

ىفزة قي ؤخذزذ حًُحر نلى معخىي الطخي للعيان ونلى جشهض نلى فُما برا واهذ ألاوشؿت اإلا              

 معخىي الطخي للفشد فهلى اإلاعخىي الطخي للعيان جاخز اإلااششاث الخالُت:

 بخطاثُاث الىفُاث/ والخًُحر نليها. -

 كُاط ألاداء الىقُفي لألفشاد اإلاهالجحن/ وعبت الخهؿُل وؤلاناكت. -

 .بعبب الًُاب نً الهمل (الخًُِب نً الهمل ) نذد ؤًام الهمل الػاجهت  -

ؼ خالُا ومعخلبال والزي ٌهضي بلى الشناًت       ؤما نلى صخت الفشد فُىكش بلى الخًُحر في الصخت اإلاٍش

 الاظدشفاثُت وجاخز اإلااششاث الخالُت:

 جدعحن في ألاداء الاحخماعي والىفس ي. -

 جدعحن في ألاداء اإلاادي. -

 مىاكف اإلاشض ى. -

 الصخُت التي اهدعبها اإلاٍشؼ. اإلاهشفت -

 .بعض ألامثلت على املعايير الخاصت بالعملياث وألاوشطت في املضدشفى 

الفدىضاث الدصخُطُت الخاضت باإلاشض ى الزًً لهم مىنذ إلحشاء نملُاث حشاخُت، ًجب الاهتهاء  . أ

 منها كبل دخٌى اإلاٍشؼ للمعدشفى.

ؼ ًذخل اإلاعدشفى كبل الع . ب  قهشا. 12انت جلذًم وحبت يزاثُت ليل مٍش

ش اإلاٍشؼ ول ًىم نلى ألاكل. . ث  ًخم اظدبذاٌ ؤيؿُت ظٍش

                                                           
ذ جىفُم ه  1  .35-28، ص 2008 لليشش والخىصَو،  بزشاءالشاسكت،  -، نمانلؿبهت ألاولىاطحراث، بداسة اإلاعدشفُاث،فٍش
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حمُو ألاوسجت التي ال جضاٌ خالٌ الهملُاث الجشاخُت ًجب بسظالها بهذ الهملُت فىسا بلى داثشة  . ث

 اإلاخخبراث إلحشاء الفدظ.

 

 :بعض ألامثلت الخاصت باملخرحاث 

ذ وعبت ألاوسجت العلُمت نً  . أ  ليل حشاح. %5ًجب ؤن ال جٍض

 ؤًام. 7و 8مهذٌ بكامت اإلاشض ى ًجب ؤن ًيىن بحن  . ب

 للمشض ى الزًً ؤدخلىا بلى اإلاعدشفى. 15 ال جلل وعبت الاظدشاساث الؿبُت نً . ث

ذ وعبت الخؿإ الذواجي نً  . ث ؼ. 10000ليل  2ًجب ؤن ال جٍض  مٍش

ذ الخيلفت ؤلاحمالُت لُىم الخذمت نً  . ج  دًىاس. 30ؤن ال جٍض

ذ خىادر اإلاشض ى داخل اإلا . ح  مٍشؼ. 300ليل  1عدشفى نً ؤن ال جٍض

ذ وعبت الشياوي اإلاشض ى نً حهاص الخمٍشؼ نً  . خ مً مجمىم اإلاشض ى الزًً ادخلىا بلى  %1ؤن ال جٍض

 اإلاعدشفى.

 :وعبت اإلاذخالث بلى اإلاخشحاث. الكفاءة 

 .ملاييط الكفاءة 

 .ولفت وخذة ؤلاهخاج الىاخذة / الُىم اإلاشض ى/ الفدظ اإلاخبري 

  ش .نذد الهاملحن / للعٍش  اإلاشًٌى

 .وعبت ؤشًاٌ ألاظشة 

 .مخىظـ مذة ؤلاكامت 

 :حشحر بلى فُما وان الهاملحن ًخبىىا مىاكف اًجابُت ججاه ؤوشؿت اإلاعدشفى    الرضا الىظيفي

 1وؤنمالهم.

 :ملاييط الرضا  
 .مىاكف الهاملحن ججاه ؤنمالهم وواحباتهم 

 .مهذٌ جشن الهمل 

 .الخإخحر في جىفُز ألاوشؿت 

  اإلاشفىنت مً الهاملحن ) الخكلماث(.نذد الشياوي 
 :كذسة اإلااظعت نلى جبني وبدخاٌ الخًحراث اإلافشوغت ؤو اإلاهضي بها ظىاء مً   إلابداع والخغيير

مىنها  الذاخل ؤو الخاسج.الخًُحر وؤلابذام والخجذًذ ًمىو الهبىؽ في ألاداء وبالخالي ٌعمذ للماظعت ٍو

 مً الاظخمشاس والهؿاء.

 

 

                                                           
ذ جىفُم هطحراث، مشحو ظبم رهشه، ص   1  .45 -39فٍش
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 مراخل عمليت الخغيير وملاييضها. :(II- 1) جدول ركم ال

 امللاييط مراخل عمليت الخغيير

 الشدود نلى اظخماساث اظخلطاء الهاملحن. اداسن اإلاشيلت. . ؤ

 الشدود نلى اظخماساث اظخلطاء الهاملحن. جدذًذ اإلاشيلت. . ب

 وحىد بشامج جىىىلىحُا. الخىفُز. . ج

الهاملحن في اظخماساث اظخلطاء مىاكف  اللبٌى والخبني. . د

 الخًُحر.

 

  الفرع الثاوي: معايير جلييم أداء إدارة املضدشفى.

ت، ووقاثفها ) جخؿُـ، جىكُم، جىحُه               جخدمل بداسة اإلاعدشفى معاولُت اللُام بالهملُت ؤلاداٍس

خهماٌ وجىقُف والشكابت ( ونىذ اللُام بهزه الىقاثف جخخز ؤلاداسة اللشاساث وجشظم العُاظاث اإلاخهللت باظ

اإلاىاسد اإلاخاخت، وبلذس ما جيىن هزه ؤلاداسة ماهلت وفانلت بلذس ما جدعً اظخهماٌ اإلاىاسد وجدلم ألاهذاف 

 بىفاءة وفانلُت ولخلُُم ؤداء بداسة اإلاعدشفى هىالً ؤسبهت ميىهاث جاخز بهحن الانخباس: 

 الخخؿُـ والخىكُم. -

 الفانلُت والىفاءة. -

 حىدة الخذماث. -

ت. اللىي  -  البشٍش

 أوال: الخخطيط والخىظيم:    

 .معيار خطت املضدشفى 

 هل هي غمً بشهامج ضخي مخيامل وشامل. . ؤ

 معخىي الخذماث. -

 الخؿت الصخُت للمىكمت. -
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لت اإلاذي للمعدشفى جخػمً خذمت باإلاعدشفى وخطاثظ اإلاىخفهحن. . ب  هل ًىحذ خؿت ؾٍى

لت اإلاذي . ت  .وحىد خؿت ؤو خؿـ ؾٍى
 ي.وحىد دساظاث الخلُُم الزاح . ر

 .) جرابط املضدشفى مع الىخداث الخارحيت ) خدماث املرض ى الخارحين والعياداث 

 وعبت الخاالث اإلادىلت مً الشناًت ألاولُت بلى الهُاداث الخاسحُت باليعبت لهذد الخاالث الىلي. -

 وعبت ؤلادخاالث اإلادىلت مً الشناًت ألاولُت باليعبت لهذد ؤلادخاالث الىلي. -

ش. -  مهذٌ الخلاٍس

 مهذٌ الىذواث واللجان واإلااجمشاث التي ٌشاسن فيها الهاملىن. -

 :جرابط وجىاصم ألاكضام 

 نذد اللجان اإلاشترهت لألكعام. -

 كُاط هكام الاجطاالث ألافلي. -

 نالج الهُادة الخاسحُت باألحىدت. -

ً الهام والؿبي. -  نالج الخمٍى

 نالج الخذماث. -

 :هظام املعلىماث 

 الخفل والاظترحام (.اإلالفاث الؿبُت ) دكتها وظهىلت  -

 دكت ؤلاخطاثُاث وجىاظلها. -

ت لألكعام. - ت والعىٍى ش الشهٍش  الخلاٍس

 مذي اظخخذام اإلاهلىماث واإلااششاث الاظدشفاثُت. -

 جىفحر البُاهاث واإلاهلىماث نً: -

 خطاثظ اإلاىخفهحن. (1

اساث وؤلادخاالث. (2  ؤظالُب الٍض

 مهذالث آلاساء. (3

 خعاب الخيالُف. (4

 كعام.الخىضُف الؿبي لألفشاد وألا (5

 ثاهيا: الفاعليت والكفاءة:         

 .الاصخخدام ألامثل لألصر 

 وعبت ؤشًاٌ ؤظشة ) كعم / جخطظ / شهش (. -

ت (. -  مخىظـ البلاء للمٍشؼ ) كعم / جخطظ / مجمىنت نمٍش

ت (. -  مخىظـ نذد ؤًام البلاء كبل الهملُت ) نملُت / مجمىنت نمٍش
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 سناًت مجزلُت. -

 1هكام الهملُاث الجشاخُت. مخىظـ -

 :صهىلت املىال 

 مً العيان. ؤلفمهذٌ الهملُاث الجشاخُت ليل  -

اساث للهُادة الجشاخُت ليل  -  مً العيان. ؤلفمهذٌ نذد الٍض

ت ليل  -  مً العيان. ؤلفمهذٌ نذد فدىضاث اإلاخبًر

 مً العيان. ؤلفنذد ؤًام الهالج ليل  -

 باإلاعدشفُاث. الذخانمهذٌ  -

 مً العيان.وعبت ألاظشة ليل  -

 :معدالث الخكاليف 

ت (. -  خالت دخٌى ) جخطظ / مجمىنت نمٍش

ت (. -  ًىم معدشفى ) جخطظ / مجمىنت نمٍش

اسة الهُادة الجشاخُت. -  ٍص

 فدظ مخبري. -

 وحبت يزاثُت. -

اسة الهُادة الؿىاست. -  ٍص

 :ألاحهسة ومعداث 

 خؿت ضُاهت وكاثُت ودوسٍت. -

 نذد مشاث الخهؿل. -

 الافتراض ي.الاظخخذام باليعبت للهمش  -

 كُاط جدلُم ؤهذاف اإلاىغىم لخذمت اإلاىخفهحن. -

 كُاط فانلُت هكام خذماث. -

 وحىد هكام الهملُاث بالهُادة الخاسحُت. -

 وحىد هكام ابخذاء الشناًت اإلاجزلُت بهذ الخشوج. -

 ثالثا: حىدة الخدماث:       

 :رضا املىخفعين 

ت ) للىصاسة  -  للصخف (. –نذد الشياوي العىٍى

 سغا اإلاىخفهحن.اظخلطاءاث  -

                                                           
 .219 -215، ص 2016 حامذ لليشش والخىصَو،داس  الؿبهت ألاولى، نمان، مطؿفى ًىظف، بداسة اإلاعدشفُاث،  1
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 كابلُت الخذماث الاحخمانُت. -

 :مراكبت الجىدة 

 لجان ألاكعام ولجان اإلاعدشفى. -

 لجىت الىفُاث وألاوسجت. -

 وعبت وفُاث الخخزًش. -

 وعبت وفُاث ما بهذ الجشاخت. -

 رابعا: اللىي البشريت:      

 مهذالث الخىقُف ) جخطظ / وقُفت (. -

بُت ) فئت وقُفُت / مذة دوسة (. مهذالث -  الاهخشاؽ في دوساث جذٍس

 مهذٌ بحشاء البدىر ليل فئت وقُفُت. -

 مهذالث اإلاشاسهت في اللجان الهملُت باألكعام. -

 الهذد ؤلاحماٌ ) جخطظ / هىم (. -

 مهذٌ اإلالُذًً في دساظاث نلمُت. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                        تقييم األداء في المؤسسة الصحية
 

62 
 

 

 

 

 

 املؤصضت الصحيت, املبدث الثالث: دور أخالكياث املهىت في جدضين أداء

 كيم وأخالكياث الفرد واملىظمت داخل املؤصضت وجأثيرها على ألاداء.املطلب ألاول: 

مً خالٌ ما جم جىاوله في اإلابدث العابم بإن ألاداء له نالكت وزُلت بحن كُم الهاملحن داخل              

اإلااظعت وألاخالق كذ اسجإًىا ؤن هىؿلم مً نالكت اللُم باألداء وبالخالي الىضٌى بلى ألاخالق باألداء خُث 

تجادي مىهجُت اللُادة  ٍا في مالمذ الىكام ألاخالقي العاثذ وؤظلىبها في الخفانل مو اإلاىقفحن دوسا مشهض  ؤلاداٍس

رلً ًدخم وحىد نالكت جشبـ بحن ألاخالكُاث في اإلاىكمت هدُجت لالسجباؽ بحن ألاخالكُاث والعلىن، فةن 

واللُم، نلى انخباس ؤن اللُم حهبر نً مجمىنت كىانذ و مهاًحر لعلىن جمىً الفشد واإلاىكمت مً جمحز بحن 

فُه وما هى يحر مشيىب فُه،وبحن ما هى واثً وما ًيبغي ؤن ًيىن نلُه وبحن ما هى مشيىب  الطىاب والخؿإ

 1الخاٌ.

هما ًمىً وحىد نالكت وؾُذة بحن اللُم التي ًدملها ألافشاد الهاملىن في اإلاىكمت وؤخالكُاث             

للُم اإلاخهللت ألانماٌ بر ؤن يالبُت مىكماث ألانماٌ جشيب في ؤن ًخىافش لذي الهاملحن فيها الخذ ؤنلى مً ا

 2بإخالكُاث ألانماٌ بًُت جدلُم حىدة نالُت وهىنُت ؤفػل في  ألاداء.

له في الذساظاث الخىكُمُت بطىسة              جخمثل كُم اإلاىكمت بالثلافت الخىكُمُت،وهى مفهىم لم ًجذ ؾٍش

واضخت وممحزة في نهاًت الدعهُىاث مً اللشن اإلااض ي، هما جدذد ألاظلىب الزي ًيخهجه هاالء الهاملحن في 

ظلبا ؤو بًجابا نلى ؤداء الهاملحن،  إلاشئوظيهم ومىكماتهم. وجازش اإلاخشحاث الثلافت الخىكُمُت وبداساتهمكشاساتهم 

ت اليعبُت وجازش في ظلىن الهاملحن وجماظً البىاء الاحخماعي  الظُما ؤن خطاثطها جدعم باالظخمشاٍس

 للمىكمت، الزي ًادي بلى جدلُم ؤهذاف اإلاىكمت بىفاءة وفهالُت.

لهزه اللُم جإزحرا ملمىظا بذون شً ؤن لللُم دوسا باسصا في حشىُل وججعُذ زلافت اإلاىكمت،هما ؤن       

نلى ؤداء ظىاء واهذ هزه اللُم مً مىسوزاث ألافشاد ؤهفعهم ؤو مىكماتهم،هما جازش اللُم نلى مخشحاث 

 نلى كُمهم الزاجُت. بًجاباألانماٌ التي ًلىم بها الهاملىن داخل اإلاىكمت الصخُت ًازش ظلبا ؤو 

                                                           
، ملخلى بداسة اإلاىكماث: الخدذًاث "مىكماث ألانماٌ ؤخالكُاث الىقُفت الهامت وؤزشها نلى ؤداء"ؤجماس ؤمحن خاجي، مدفىف خمذان الطىاف،  1

 .26 -23، ص 2009الهاإلاُت اإلاهاضشة، الجامهت الخؿبُلُت، ألاسدن، 
ت، مطش الجامهُت،مطؿفى مدمىد ؤبى بىش، ؤخالكُاث وكُم الهمل في اإلاىكماث اإلاهاضشة، الؿبهت ألاولى، الذاس   2  .54، ص 2010، ؤلاظىىذٍس
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ت ؤداة فهم ؤنمم               بحن اإلاذًش ومىقفُه فُما ًخهلم باألظاط اإلاىؿلي للهمل وفم حهخبر اللُم ؤلاداٍس

ً و اإلاىقفحن نلى  ت هإداة الخل اإلاشىالث خُث جمىً اإلاذًٍش ؤظلىب مهحن، ًمىً اظخخذام اللُم ؤلاداٍس

الترهحز نلى ؤوحه الاخخالف و الدشابه في كُمهم، فخمىً اإلاذًش مً حًُحر ؤظلىبه ؤلاداسي بما ًخالءم مو كُم 

 حن و رلً لخدعحن ؤدائهم.اإلاىقف

بن ؤداء الهاملحن داخل اإلااظعت الصخُت ًيىن ميسجما وميعلا مو كُمه، فهلى ظبُل اإلاثاٌ بن             

الهاملحن الزًً ًدملىن كُم الاظخلاللُت في الهمل ظُهملىن نلى هدى ًدلم جلً الاظخلاللُت، وبرا عجض 

لهمل، فةن هىنُت ألاداء ظىف جىخفؼ. وخحن جيىن كُم الهاملىن نً جدلُم الخافض اإلاادي مً خالٌ ا

اإلاىقف شبيهه، ًلُم اإلاىقفحن في هفغ اإلاجمىنت الهمل فةن رلً ًذفهه للخفانل مههم في نذة ؾشق 

خدعً ؤدائه لهمله، وفي اإلالابل فةن اإلاىقف الزي ًشي ؤهه نلى خالف  في اًجابُت، وبالخالي ظىف ًشجفو ٍو

ىدى مخخلف ًادي هزا الشهىس باالخخالف الطشام، وخحن ًلو الطشام ًلل اللُم مو مجمىنخه ًخطشف ب

عىء ألاداء. خىكف، وبالخالي ًخذوى َو  الاهجزاب هدى اإلاجمىنت ٍو

ًجب نلى اإلاىكماث ؤن جىضر كُمها للهاملحن خاضت الهاملحن في اإلاعخىي الخىفُزي، ورهش بإن            

واإلاىقفحن  ؤلاداسةُجت لػهف الاجطاالث مً جىغُذ كُم اإلاىكمت بحن هي هد ؤلاهخاحُتاإلاشاول اإلاشجبؿت بخذوي 

 1والهماٌ الزًً ًلىمىن بإداء ألانماٌ الخىفُزًت.

مً خالٌ ول ما ظبم هجذ ؤن هىان جإزحر مباشش لللُم نلى ألاداء وبالخالي ٌعخلضم رلً وحىد جإزحر             

 جىاولىاها ظابلا حضءا مً ألاخالكُاث.هما مً ألاخالق نلى ألاداء بما ؤن اللُم 

 ي: برامج جدضين وجلييم أداء املؤصضت أخالكيا.املطلب الثاو

بشامج جدعحن ؤداء اإلااظعت ؤخالكُا جمثل مجمىنت مً هبحرة مً ألاوشؿت التي جماسظها اإلاىكماث             

ض الىشامت ؤلاوعاهُت وظمهت اإلاىكمت  والىمى والخلذ م والاصدهاس اإلااظعت، لزلً فةنها جمثل ألانماٌ بهذف حهٍض

ض كذسة اإلاىكمت نلى ؤلاًفاء بمخؿلباث معاولُاتها الاحخمانُت وألاخالكُت ججاه اإلاجخمو  اإلاذاخل الخذًثت لخهٍض

 الذاخلي والخاسجي للمىكمت، مً هزه البرامج ما ًلي:

 :برامج جلييم أداء العاملين 

هإفشاد ومجامُو ؤو ناملحن فىُحن هى مً ضمُم نمل  بداسة اإلاىاسد بن جلُُم ؤداء الهاملحن ؤخالكُا      

ترجب نلُه ؤمىس مهمت حذا جخهلم باألحىس والتركُت ويحرها. هما ؤن نملُت  جلُُم ؤداء ًفترع  ت ٍو البشٍش

م، لزلً ًفترع ؤن جيىن بحشاءاث غمً بؾاس  ؤن ًيىن مخياملت بدُث جخػمً الخلُُم واللُاط والخلٍى

مه مً خطاثظ الفشد ألاداثُت سظمي وبمها ًحر راث كذسة نلى بنؿاء مهنى مدذد إلاا ًشاد كُاظه وجلٍى

                                                           
تالهلىم الاكخطادًت  ، مجلت"ؤزش اللُم الصخطُت للهاملحن في ؤداء فشق الهمل"حىاد مدمذ نلي،  نالُت  1  ، ، بًذاد63، الهذد 17، مجلذ وؤلاداٍس

 .56-45، ص 2011الهشاق، 



 الفصل الثاني                                                        تقييم األداء في المؤسسة الصحية
 

64 
 

والعلىهُت ومداولت ؤن ٌهؿي هزا الىكام جطىسا نً اخخمالُت جىشاس العلىن وألاداء في اإلاعخلبل لًشع 

 فاثذة الفشد واإلاجخمو واإلاىكمت.

ء ًمىً للمىكمت ؤن جخدمل معاولُاتها الاحخمانُت نملُت جلُُم ألادا وبحشاءاث آلُاث بؾاسوفي            

 2وجدبنى ظلىهُاتها ؤخالكُت جشض ي بمخخلف ألاؾشاف وهي والخالي: 

ؤن ججتهذ اإلاىكمت بىغو اإلاهاًحر دكُلت لخلُُم ألاداء مدعمت بلذستها نلى ججعُذ الجاهب اإلاىغىعي  -

 والعلىوي والزاحي في مخخلف ألانماٌ.

نً الخدحز في الخلُُم مً خالٌ الخإهُذ نلى جىفش الخطاثظ اإلاىغىنُت وؤلاوعاهُت ونذم  الابخهاد -

 .جإزحرهم بهىامل الذًً واللشابت والطذاكت ويحرها

بن ؤهم التزام ؤخالقي في نملُت الخلُُم ؤداء الهاملحن هى مىغىنُت والابخهاد نً بنؿاء جلُُم  -

 1و ًدعم جلُُم بإن ًيىن وظؿا للجمُو.مدعاهل للجمُو ؤن ًيىن مدشذدا مو الجمُو ؤ

ؤن ال ًشهض نلى ؤداء ألاخذار و يهمل ألاداء خالٌ العىت بإهملها خُث ًيىن هزا الخلُُم حضثُا ال ًمثل  -

 مهُاسا ضادكا ٌهخمذ نلُه.

ت مخخلف ألاظالُب ألاداء مو الاؾالم الذاثم نلى ما ٌعخجذ في هزا     - ؤن حعخخذم بداسة اإلاىاسد البشٍش

اٌ خاضت ألاظالُب اإلاؿىسة للُاط الاهجاص الزي ًخطف باإلبذام الفىشي للهاملحن، بمهنى ؤن اإلاج

ً الزًً ًلذمىن ؤفياس حذًذة.  اإلاىكمت جيافئ اإلاىجٍض

 برامج جدضين هىعيت خياة العمل: 

للمىكمت ألن جيىن مشهض حزب واظخلؿاب  ؤلامياهُتحهؿي البرامج الخذًثت لىىنُت خُاة الهمل               

ضداد مً خالٌ رلً الىالء والالتزام مً حاهب الهاملحن وجيامل وجفانل مو  الهاملحن وميان مىاظب للهمل ٍو

 ؤهذاف اإلاىكمت.

للبرامج الخللُذًت لخدعحن هىنُت خُاة الهمل  بغافتللذ اظخدذزذ الىثحر مً البرامج الخذًثت              

ت وبشامج الهمل الجماعي  بداسةج ضُاهت مثل: بشام الجىدة الشاملت ويحرها، جمثل خالُا  وبداسةاإلاىاسد البشٍش

جدعحن هىنُت خُاة الهمل، بما ؤن بشامج جدعحن هىنُت الهمل  بظتراجُجُت بؾاسخضمت مً البرامج جىغو في 

ض الىشامت والىمى والاصدهاس  ؤلاوعاهُت جمثل مجمىنت مً ألاوشؿت التي جماسظها مىكماث ألانماٌ بهذف حهٍض

ض كذسة اإلاىكمت مىً ؤلاشاسة لبهؼ الجىاهب اإلاماسظت للهاملحن، لزلً فةنها جمثل ؤهم مذاخل لخهٍض ، ٍو

 ألاخالكُت والاحخمانُت مً خالٌ هزه البرامج وهي واآلحي:

                                                           
2
 Schuler. R , Managing Human Ressources , West Publishing Co ,New York, U.S.A, 1995, P 306.   

 
1
، داس واثل لليشش، نمان، ت، الؿبهت الثالثألانماٌؾاهش مدعً مىطىس الًالبي، ضالر مهذي مدعً الهامشي،اإلاعاولُت الاحخمانُت وألاخالكُاث   

 .268، ص 2010، ألاسدن
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مً  وؤلاسهاقالهمل مهنى مخجذدا جلل فُه خاالث الػًـ الىفس ي  وبنؿاءحهل ميان الهمل حزابا  -

 خالٌ الترهحز نلى البرامج.

جىكُمُت وحهضص اججاهاث كُم مشترهت بدُث ًطبذ  البرامج حعانذ في خلم زلافت بن ألاوشؿت هزه -

دا.  ميان الهمل حزابا ومٍش

ض الاوسجام بحن بِئت الهمل  - حعاهم هزه البرامج في جللُل مً خذة اهدشاس ألامشاع مً خالٌ حهٍض

هاث الخاضت بها.والبِئت الهامت والترهحز نلى م  خؿلباث والالتزام بالدشَش

ؤن حععى مىكماث ألانماٌ بلى جىفحر حى الشاخت واإلاخهت في ميان الهمل مً خالٌ مجمىنت هبحرة مً  -

 اإلاماسظاث منها:

 .فهالُاثًجب ؤن جدخفل اإلاىكمت بإًام اإلاىاظباث الخاضت وجلُُم ألاوشؿت اإلاالثمت جخخللها  . ؤ

 نمل هادت وودي.حصجُو الشوح وبشانت الجى  . ب

الاخخفاالث باالهجاصاث التي جدللها الششهت ظىاء مً خالٌ خفالث معاثُت ؤو خفالث الشىش والخلذًش  . ث

 الهاملحن.

 حشىُل لجان احخمانُت لىغو البرامج الفهالُاث لألوشؿت الاحخمانُت اإلاخخلفت. . ر

ت في ميان الهمل بما ًيشش فيها مً مىاغُو حعا . ج هم في بشانت الجى مً اإلاشح الاهخمام باليششاث الجذاٍس

 بالهاملحن. ؤلاسشادو 

 املطلب الثالث: أثر الالتزام بأخالكياث املهىت على جدضين أداء.

جلىم الىقُفت الهامت بخلذًم خذماث للمجخمو واإلاىقف هى حضء مً اإلاجخمو لزا ًجب ؤن ًدلم             

اإلاىقف بلى اظخًالٌ وقُفت لخدلُم مطالخه  الخىافم بحن اإلاطالر الصخطُت واإلاطالر الهامت، فلذ ًلجإ

 الصخطُت.

بن نذم التزام بإخالكُاث الىقُفُت ظىف ًادي بلى غهف دوس الخيىمت ألهه ًللل مً اإلاطذاكُت           

العلبُت الىاشئت نً فلذان الذكت التي حهىغ بشيل  آلازاس وظشنت اإلاىكمت في ؤرهان الجمهىس فػال نً 

وجبذًذ  وؤلاكلُمُتاكخطادًت جخمثل في مهاملت اكخطادًت  ؤزاس العُاس ي، وهىان  مباشش في نذم اظخلشاس 

 اكخطادًت واللاهىهُت والاحخمانُت. آلازاس  بخالٌالثرواث واإلاعانذاث واللشوع بهذ 

 1وهىان مجمىنت مً اإلابرساث جذفو بلى اإلاىكماث نلى اخخالف ؤهىانها باججاه جدعحن ألاداء هي:           

 م باإلاهاًحر ألاخالكُت ظىف ًادي بلى جىمُت كذساث الهاملحن وجدفحزهم نلى ألاداء.بن التزا -

ًاخترام خلىق ومطالر  - هضص مً مياهتها لذي صباثنها. آلاخٍش ادة الثلت باإلاىكمت َو  ظىف ًادي بلى ٍص

                                                           
1
 .199 -192ؾاهش مدعً مىطىس الًالبي، وضالر مهذي مدعً الهامشي، مشحو ظبم رهشه، ص   
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ت  ألاخالكُتالالتزام باإلاهاًحر  - م واخذ غمان خٍش واإلاهىُت ٌهضص مً ألاداء الخىكُمي مً خالٌ الهمل هفٍش

الهاملحن ظىف ٌهضص مً والئهم اججاه اإلاىكمت الزي ٌهمل فيها وبالخالي جدعحن ؤداءهم والخفىحر 

 باليعبت للمىكمت.

 داء.جؿىس اللذساث اإلاهىُت والخهشف نلى آخش اإلاعخجذاث في مجاٌ نمله ظىف ًادي بلى جدعحن ألا  -

ادة ألاسباح وجدلُم الشفاهُت الاحخمانُت للمىكمت والخللُل مً الكىاهش  - بن ؤخالكُاث اإلاهىت تهذف بلى ٍص

 العلبُت وحهؿُل ألاداء الزي ٌهضص ظمهت اإلاىكمت.

حعاهم في الاهخمام بالعلىن ألاخالقي ومهالجت اإلاشىالث ألاخالكُت بحن ؤؾشاف اإلاىكمت وجلىي    -

ض مهىت ؤلاداسة ليىنها جدمي ؤلاخعاط باالهخماء وو  ش الهمل ؤلاداسي وحهٍض الء اإلاىكمت، وحعاهم في جؿٍى

  ظمهتها ومياهتها وخلم اللىانذ الهمل ؤلاداسي.

البذ مً الخماظً في اإلاىكمت والهاملحن فيها خلم حى للجزاهت لذي الهماٌ، وؤن اإلاهنى الىاظو هى  -

ذوهاث ؤخالكُت حهضص وحهشف اللُم الخىكُمُت وجخلم الالتزام بالىاحباث الاحخمانُت وؤداءها، وهىان م

 بِئت جذنم ظلىن ؤخالقي وجاهذ نلى دنم سوح الالتزام لذي الهاملحن.

وبنؿاء ضىسة بن ؤخالكُاث اإلاهىت جازش نلى ظلىهُاث الهاملحن وحهؿي لهم كشاساث  معدىذة             

ا بمبادت الهمل الصخُذ والعلىن ألاخالقي واخترام  للمىكمت والاهخمام بإداء، وبن الالتزام ٌهؿي دفها كٍى

مهاًحر الجىدة وخذمت اإلاعتهلً وسفاهُت الهاملحن، ونذم خشق اللىانذ اللاهىهُت التي جذنم العلىن ألاخالقي 

 في اإلاىكمت.

عاهم في خلم الشهى           س ولهزا ؤضبذ الاهخمام بإداء اإلااظعت الصخُت الزي ًدلم لىا سفاهُت اإلاجخمو َو

هضص مً كُمتها الاحخمانُت والاكخطادًت. هؿي للماظعت ضىسة في اإلاعخلبل َو  واهخماء للمىكمت َو
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 خالصت

مً خالٌ دساظدىا لهزا الفطل جىاولىا مفهىم ألاداء، مدذداجه بغافت بلى الهىامل اإلاازشة وؤظالُب             

ماظعت ومذي هجاخها، ال ًمىً للماظعت جدلُم ؤهذاف اإلاعؿشة فهى الهمىد الفلشي ألي جدعِىه وجلُُمه،

ادجه والشفو مً معخىاه هزا ٌعمذ للماظعت  بال بىحىد ؤداء ملذم مً كبل اإلااظعت، خُث حهمل نلى ٍص

 بالخمُحز والاسجلاء،

نملُت جلُُم ألاداء داخل اإلااظعت هإخذ ؤهم ألاظالُب رو ؤهمُت هبحرة في مجاالث الهمل في  حهخبر             

اث ؤداء.  اإلااظعاث ألن هخاثجه حهىغ معخٍى

كذ خاولىا في خخام هزا الفطل ؤن دوس ؤخالكُاث اإلاهىت في جدعحن ؤداء اإلااظعت الصخُت دوسا             

ادي بلى  اًجابُااإلاهىت نالكت وزُلت ومخًحرة جازش  مهما ٌهضص كذسة اإلااظعت، ولألخالكُاث نلى ألاداء اإلااظعت ٍو

 فو معخىي ؤداء اإلااظعت. س  جدلُم حىدة نالُت
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 جمهيد

فصل ألاٌو والثاوي الجاهب الىـسي مً مىطىق دوز أزالكُاث اإلاهىت في جدظين أداء بلدما جىاولىا في ال

اإلاإطظاث الاطدؼفائُت اللمىمُت، وكد وكم  ئخديهره الدزاطت كلى  ئطلاغاإلاإطظت الصحُت ازجأًىا 

ازخُازها كلى اإلاإطظت الاطدؼفائُت اللمىمُت خمادو خظين ببلدًت طُدي كلي والًت مظخواهم باكخبازها مً 

مثل بالىالًت فُما ًخللم باألداء اإلاإطظت الري ًللب دوزا فلاال في اللؼاق الصحتأهم الهُاول الصحُت  ،ٍو

 ء اإلاجخمم كادز كلى ألاداء ألافظل في مجاالث الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت.ألاداء مهمت بازشة لبىا

بدُث طىداٌو مً زالٌ هره الدزاطت ملسفت مدي اخترام أفساد اإلاإطظت وزاصت اإلامازطين الصحُين 

 اإلاإطظت.ألزالكُاث اإلاهىت كلى مظخىي هره اإلاإطظت ودوزها كلى جدظين أداء 

ازل اإلاإطظت وان الوسض مىه حمم اإلاللىماث والبُاهاث التي جسص اإلاإطظت ومً أحل ذلً كمىا بتربص د

وما جلىم به لخدظين أداء ألازالقي والاحخماعي لدي أفساد اإلاإطظت وذلً بالسحىق ئلى الىزائم الدازلُت 

للمإطظت، باإلطافت ئلى مدي جؼبُم أزالكُاث اإلاهىت الؼبُت واخترامها كلى مظخىي اإلاإطظت مً زالٌ 

ساء اطخبُان وحه للؼاكم الؼبي والؼبه الؼبي، ئطافت ئلى اإلالاًىت واإلاالخـت الصخصُت إلالسفت مدي ئطهام ئح

 ذلً في بلىن مظخىي ألاداء.

وكد زصصىا في هرا الفصل لهره الدزاطت الخؼبُلُت مً زالٌ ئطلاغ الجاهب الىـسي كلى اإلاإطظت    

 دظهُل الدزاطت كظمىاه ئلى مبدثين:اللمىمُت الاطدؼفائُت خمادو خظين بظُدي كلي ول

 جلدًم املؤسست محل التربص.: املبحث ألاول 

املبحث الثاوي: الدراست امليداهيت حىل دور أخالكياث املهىت في جحسين أداء املؤسست الصحيت على 

 مسخىي املؤسست العمىميت حمادو حسين بيدي على.
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 ألاول: جلدًم املؤسست محل التربص. ملبحثا

طىداٌو في هرا اإلابدث ئطلاغ الجاهب الىـسي كلى اإلاإطظت اللمىمُت  الاطدؼفائُت خمادو خظين    

 بظُدي كلي.

 بطاكت فىيت عً املؤسست.املطلب ألاول: 

 حعٍزف املؤسست العمىميت الاسدشفائيت حمادو حسين بسيدي على. -1

د مً اإلاظدؼفُاث كبر زبىق الىػً لخسفُع مً الظوؽ اإلاتزاًد مً كملذ الحيىمت كلى جدػين اللدً

ولم ػسق والًت  45أبسشها " خمادو خظين " الري ًلم في دائسة طُدي كلي والتي بدوزها جلم كلى بلد 

م  07مظخواهم وحلخبر اإلالس السئِس ي لهرا اللؼاق. ًتربم كلى مظاخت كدزها  هىخازاث ًددها مً الؼماٌ الؼٍس

م اإلاإدي ئلى بلدًت حجاج ومً الوسب دائسة طُدي كلي، افخخدذ اإلاإدي ئ لى بلدًت جاشكاًذ ومً الجىىب الؼٍس

وكلى ػٌى هره الفترة كام  2013م وامخدث الدزاطت اإلاُداهُت زالٌ الظداس ي الثاوي لظىت 1990اإلاإطظت كام 

الخاصى بمُدان البدث الجاهب الظلىوي بمجخمم البدث وجددًد مجمىكت مً اإلالؼُاث الباخث بمالخـت 

 مً أحل الدكت في حمم البُاهاث.

بيظبت هثافت دوائس  03بلدًاث و 10وظمت مىشكين كلى  213183ٌوؼي هرا اللؼاق الحاحاث الصحُت      

أما باليظبت لإلػاز اللاهىوي فهي كبازة كً مإطظت ذاث ػابم ادازي ًخمخم وظمت ولم.  250طياهُت 

ت والاطخلالٌ اإلاالُُسظم لىصاًا الىالي مصىف مً الصىف ب س  72د بلدزة اطدُلاب -بالصخصُت اإلالىٍى طٍس

 فان جىشَم اإلاإطظاث اللمىمُت الاطدؼفائُت وان والخالي:

 مظدؼفى مظخواهم. -

 مظدؼفى طُدي كلي. -

 ين جادلع.مظدؼفى ك -

حلخبر اإلاإطظت اللمىمُت الاطدؼفائُت " خمادو خظين " هويرها مً اإلاإطظاث اللمىمُت ألازسي ػسكذ كليها  

ئلى ًىمىا هرا. فُما ًسص الاطم واهذ حظمى اإلاظدؼفى  1990حويراث مخلددة ومسخلفت مىر افخخاخها طىت 

مى كلى الؼهُد " خمادو خظين " زخمه اللمىمُت بظُدي كلي وبم مسوز كدة طىىاث هير اطمها أصبدذ حظ

دوائس وهي طُدي كلي هلُادة، وبلدًت طُدي  03.باليظبت لللؼاق وان اللؼاق صحُا ٌؼمل 2015هللا كام طىت 

، |أصبدذ مإطظت كمىمُت 2007هاجين الازسجين وهرا وان في طىت  ئمياهُاثلخظس كؼلاػتلىلص 

اإلاإطظت اللمىمُت  ئوؼاءاإلاخظمً  2005/ 05/ 20اإلاإزر في  140 -07اطدؼفائُت بىاءا كلى اإلاسطىم الخىفُري زكم 

ت حؼمل بلدًاث طُدي كلي، كؼلاػت وطُدي لخظس وول مإطظخين ومإطظت  كمىمُت صحُت حىاٍز

اطدؼفائُين ٌظيرها مدًس ًترأطها مدًس الصحت والظيان لىالًت مظخواهم، ئطافت ئلى هرا ٌؼمل الخوُير 

 الخويراث الخالُت: 2012الخسصصاث خُث أطُفذ طىت 

 أمساض اإلاظالً. -
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 أمساض الودد. -

 أمساض الخأهُل الىؿُفي. -

 جصفُت الدم. -

 أمساض ألاػلت. -

هما شود اللؼاق بظُازة ئطلاف مخىللت مخسصصت في هلل اإلاٍسع إلاسخلف اإلاىاػم اإلاسفلت بؼبِب كام 

 وممسض وكابلت.

 علي. اللدرة الاسديعابيت ملسدشفى سيدي :(III- 1)جدول ركمال

 اللدرة اسديعاب املصلحت الاخخصاص

 47 الؼب الدازلي

 03 الؼب ألاػفاٌ

 03 الجساخت اللامت 

 03 أمساض اليظاء والخىلُد

 03 حساخت ألاػفاٌ 

 73 حساخت اللـام

ت  03 ألامساض الصدٍز

 03 ػب اللُىن 

الاطخعجاالث الؼبُت 

 الجساخُت

14 

 03 ؤلاولاغ الؼبي

 03 ألامساض اإلالدًت

 701 املجمىع

 مظخيبؽ مً وزائم مدل الدزاطت. املصدر: -

ت وأزسي اطدؼفائُت وباإلطافت ئلى اإلاصالح اإلاروىزة في الجدٌو أكاله هىان  مظدؼفى ملظم ئلى مصالح ئداٍز

مصالح أزسي منها: حساخت ألاطىان، ؤلادماج، جصفُت الىلى، كظم اللملُاث، الصُدلُت، مسبر الدازلي، هما 

دُلاب اإلاسض ى وزفم مً مظخىي  جم جدكُم اإلاظدؼفى مإزسا بمسهص إلايافدت الظسػان، وهرا لظهس كلى اط

الصحت باإلاىؼلت. أما مً هاخُت حلداد اللمل واإلاظخسدمين دازل اإلاظدؼفى هدزحه في الجدٌو ألاحي خظب 

 الخسصص:
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 حعداد املىظفين ملسدشفى سيدي علي. :( III- 0)الجدول ركم

 العدد الصىف

 02 اإلامازطين ألازصائُين

 02 ألاػباء اللاملىن 

 30 ألاطىانكدد حساخى 

 30 ألازصائُىن في كلم الىفع اللُادي

 002 الؼبه الؼبُىن 

ىن   02 اإلاىؿفىن ؤلاداٍز

 42 الخلىُىن اإلاهىُىن 

 710 املجمىع

 اإلاصدز: مظخيبؽ مً وزائم مدل الدزاطت. -

 ومكىهاتها.املطلب الثاوي: معاًير جصييف املؤسست الصحيت 

 ألاول: معاًير جصييف املؤسست الصحيت. الفزع

اث "أ" و"ب" و "ج" و  ًخم الخصيُف خظب دزحت الخللُد وهرا الخسصص اللالج اإلالدم، وذلً خظب مظخٍى

 1"د"  وذلً هما ًلي:

  :املسخىي أ (Niveau A  ) 

كالحاث كالُت في الخسصص، وجلدم كلى مظخىي مإطظاث الاطدؼفائُت مخسصصت، جلم في اػاز         

مىؼلت صحُت، جخمثل مهام مثل هره اإلاإطظاث في وؼاػاث الىكائُت وهرا ألامساض الصلبت، هأمساض 

 ،وهي مإطظاث ذاث أهمُت وػىُت.الخوأمساض الىلى.... الللب الظسػان

  :املسخىي ب (Niveau B ) 

ت وػىُت، وملسها ًيىن كلى  كالحاث مخسصصت، ًخم جأمُنها فلؽ كلى مظخىي مإطظاث اطدؼفائُت حهٍى

 مظخىي ملس الىالًت أو وطؼها.

  :املسخىي ج (Niveau C ) 

                                                           
ت2012ًىاًس  15اإلاىافم ٌ  1433صفس  21كساز وشازي مؼترن في  1  ، ًددد ملاًير الخصيُف " م، ق، ا" واإلاإطظاث اللمىمُت للصحت الجىاٍز

ت،  دة السطمُت للجمهىزٍت الجصائٍس ل  04وجصيُفها، الجٍس  ألخيام، اإلاادة ألاولى: جؼبُلا 20هجسي / اللدد  1433اإلاىافم ٌ حمادي أولى  2012أفٍس

 .24ص  2007ماًى طىت  19اإلاىافم ٌ 1824حمادي ألاولى  02اإلاإزر في  140 -06مً اإلاسطىم الخىفُري زكم  23اإلاادة 
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س، وبها الخسصصاث  240كالحاث كامت زاصت بمظدؼفُاث الدوائس وهي كادة مظدؼفُاث جدخىي كلى  طٍس

ألاهثر أهمُت باليظبت الخخُاحاث الظيان في هرا اإلاظخىي وهي: الؼب الدازلي، الجساخت، كظم الىالدة.... 

 وهيرها.

  :املسخىي د (Niveau D) 

 كالحاث اطخعجالُت ذاث كاكدة اطدؼفائُت ) كاكت اللالج، مساهص صحُت، كُادة مخلددة الخدماث(.

 طاهً. 10.000كاكت اللالج خىالي -

طيان  20.000مساهص صحُت كلى مظخىي بلدًاث، أو اللسي أو الخجملاث الظياهُت التي جدخىي كلى  -

با، وجإمً اليؼاػاث الخاصت بالىكاًت والخاصت منها الخللُذ، والىـافت اإلادزطُت.  جلٍس

 طاهً، وؼاػاتها كالحُت وأهثر احظاكا. 20.000اللُاداث اإلاخلددة الخدماث خىالي -

 املؤسساث الصحيت: جصييف 

 املؤسساث العمىميت الاسدشفائيت: -1

ت والاطخلالٌ اإلاإطظت الاطدؼفائُت اللمىمُت هي  مإطظت كمىمُت ذاث ػابم ئدازي جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

اإلاالي وجىطم جدذ وصاًا الىالي، وجخيىن مً هُيل للدصخُص واللالج والاطدؼفاء، وئكادة الخأهُل الؼبي، 

اث "أ" و"ب" و"ج" . 1واخدة أو مجمىكت بلدًاثحوؼي طيان بلدًت   ، وجصىف في اإلاظخٍى

 :جخمثل في الخىفل بصفت مخياملت ومدظلظلت بالحاحاث  مهام املؤسست الاسدشفائيت العمىميت

 الصحُت للظيان، وفي هرا ؤلاػاز جخىلى مهام آلاجُت:

الؼبي وجؼبُم البرامج طمان جىـُم وبسمجت جىشَم اللالج الؼفائي والدصخُص وئكادة الخأهُل  -

 الىػىُت للصحت.

 طمان خفف الصحت وميافدت ألاطساز وآلافاث الاحخماكُت. -

 طمان جدظين مظخىي مظخسدمي اإلاصالح الصحت وججدًد ملازفهم. -

ت:ت للصحت ااملؤسست العمىمي -0  لجىاٍر

ت والاطخلالٌ اإلاالي وجىطم جد ئدازي هي مإطظت كمىمُت ذاث ػابم  ذ وصاًت جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

مىشكت كلى  271مجمىكت مً الظيان،وكددها  الخدماث حوؼيالىالي، وجخيىن مً مجمىكت كُادة مخلددة 

اث "أ" و "ب" و"ج" و"د".  كدد الىالًاث الىػً، وجصىف في  اإلاظخٍى

  ت:مهام  جخمثل في الخىفل بصفت مخياملت ومدظلظلت فُما ًأحي: املؤسست العمىميت للصحت الجىاٍر

 لالج اللاكدي.الىكاًت وال -

 الفدىص الخاصت بالؼب اللام واإلاخسصص اللاكدي. -

 ألاوؼؼت اإلاسجبؼت بالصحت ؤلاهجابُت والخسؼُؽ اللائلي. -

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            30، 29، 28اإلاسحم طبم ذهسه ص  140 -07ألخيام اإلاسطىم الخىفُري زكم  جؼبُلا 1اإلاادة  1
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 جىفُر البرامج الىػىُت. -

 1املؤسست الاسدشفائيت املخخصصت: -0

ت والاطخلالٌ اإلاالي، جخيىن مً هُيل واخد أو  ئدازي هي مإطظت كمىمُت ذاث ػابم  جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

جب أن ًرهس في حظمُتها الازخصاص اإلاىافم لليؼاػاث اإلاخىفل  كدة هُاول للخىفل بمسض ملين، ٍو

اث "أ" و "ب" و "ج" وملـم اإلاإطظاث الاطدؼبها.  فائُت جصىف في اإلاظخىي "ج".وجصىف في اإلاظخٍى

 الاسدشفائيت املخخصصت: مهام املؤسست 

 جىفُر وؼاػاث الىكاًت والدصخُص واللالج وئكادة الخىُُف الؼبي والاطدؼفاء. -

ت واإلادلُت للصحت. -  جؼبُم البرامج الىػىُت والجهٍى

 اإلاظاهمت في أي ئكادة جأهُل مظخسدمي مصالح الصحت وجدظين مظخىاهم. -

 املؤسست الاسدشفائيت الجامعيت: -7

ت والاطخلالٌ اإلاالي.هي مإطظت كمىمُت ذاث ػا  بم ئدازي جخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

 :مهام املؤسست الاسدشفائيت الجامعيت 

جخىفل بمهام كدًدة جخمثل في الدصخُص، الىؼف، اللالج، الىكاًت، الدازطت والبدث وذلً بالخلاون 

ً في الللىم الؼبُت.  مم اإلاإطظاث الخللُم أو الخيٍى

 الاسدشفائيت.الفزع الثاوي: مكىهاث املؤسست 

م اليؼاػاث اإلاىحىدة في اإلاظدؼفى  لها كً ػٍس ًخيىن اإلاظدؼفى هىـام مفخىح مً مدزالث التي جم جدٍى

 ئلى مسسحاث زم ملازهت هره ألازيرة مم ألاهداف اإلاىطىكُت في ؿل البِئت اإلاىحىدة.

 جخمثل في اللىاصس الالشمت للُام اإلاظدؼفى بيؼاػاتها اإلاسخلفت وهي حؼمل ما ًلي: :املدخالث 

 جخمثل ألاهداف اللامت للمظدؼفى الترحمت الحلُلُت : ألاهداف العامت وألاهداف املحددة والبرامج

 اإلاظدؼفى لخلبُت هره ئدازةلالخخُاحاث الصحُت، وحلخبر بمثابت الخؼىغ السئِظُت التي حظترػد بها 

 اإلادددة. أهدافكصيرة حظتهدف لخدلُم  أمادالاخخُاحاث وذلً وطم زؼؽ ذاث 

 ؼمل بىاء ألازاض ي، الخ :العىصز املادي ت.....الخ هما ٌؼمل ألامىاٌ َو جهيزاث الؼبُت، ألاهرًت وألادٍو

ت جدفلها بالؼيل اإلاىاطب.  وجىىق مصادزها واطخمساٍز

 ت  :عىصز املعلىماث ىلظم ئلى هىعي، مللىماث كً البِئت الدازلُت للمظدؼفى وحلخبر طسوٍز ٍو

لخلسف كلى جلُُم حىدة الخدماث الؼبُت واججاهاث الخيالُف، أما مللىماث كً البِئت الخازحُت 

 للمظدؼفى فخلخبر مفُدة لخلسف كلى الاخخُاحاث الصحُت إلاىؼلت الخدمت.

                                                           
 .34ه ص س مسحم طبم ذه 140 -97ىم الخىفُري اإلاسط  1
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 ل اإلادزالث ئلى اإلاسسحاث وبالخالي حؼمل حمُم : وهي جمثل اإلاسخلت التي ًخم فاليشاطاث يها جدٍى

اللملُاث التي جىديها ألاكظام اإلاسخلفت باإلاظدؼفى وفم جىـُماث للىصٌى ئلى هخائج جدلم في النهاًت 

 ألاهداف اللامت للمظدؼفى ًمىً جصيُف اليؼاػاث ئلى هىكين:

 الخدمت الؼبُت للمظخفُدًً : وهي اليؼاػاث اإلاخلللت بخلدًم اليشاطاث املسدشفى ألاساسيت

لت مباػسة.  وهرا الىىق ٌظاهم في جدلُم ألاهداف اللامت بؼٍس

 وهي مخلللت بدظهُل الخدمت الؼبُت للمظخفُدًً مً اليشاطاث املسدشفى املساعدة :

سها وهي جسدم اإلاسض ى واإلاظخفُدًً وهي وؼاػاث ذاث ػبُلت  اإلاظدؼفى واللمل كلى جؼٍى

ت جسدم ؤلادازة الللُا وألاكظام. زدمُت، ووؼاػاث ذاث ػبُلت  اطدؼاٍز

 جىدصس اإلاسسحاث الىاججت كً وؼاػاث اإلاظدؼفى ألاطاطُت واإلاظاكدة في اإلاسسحاث املخزحاث :

اإلاخلللت بدالت اإلاسض ى كىد الخسوج وجصىز خالتهم كىد الاهتهاء مً اإلالالجت ، ومسسحاث مخلللت 

سحاث اإلاخلللت بىفاًت ئدازة اإلاظدؼفى اإلاخمثلت في بجىدة الخدمت الؼبُت اإلالدمت باإلطافت ئلى اإلاس

ازاث اإلاسض ى وكائد أًام اللالج ملازهت بخيلفت اللالج.  كائد  ٍش

 ظخفاد منها حصخُص  :الخغذًت العكسيت هي جصىز هخائج وؼاػاث اإلاظخسدمين في اإلاظدؼفى َو

وجلُُم وملالجت اإلاؼىالث اإلاخلللت بخلدًم الخدمت، وجخم هره اللملُت هخائج وؼاػاث أي مسسحاث 

بت منها هرا ٌلجي أن مظخىي  باالهجاشاث اإلاسهىبت، فاذا واهذ هخائج مؼابلت لألهداف اإلاسطىمت أو كٍس

الخصحُدُت لىطم وؼاغ  ئحساءاث، وئذا وان هىان اهدساف كما زؼؽ له ًجب اجساذ ألاداء حُدا

لت كً هخائج  ئدازةفي مظازه الصحُذ، وفي ولخا الحالخين  اإلاظدؼفى ئلى مللىماث دكُلت وطَس

ئلى أن هفاءة  ؤلاػازةوؼاػاث في الىخداث الخىـُمُت ألحل اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت. مىا ًجب 

سرة في اإلاظدؼفى حلخمد ئلى خد هبير كلى دكت البُاهاث التي ججملها مساهص اإلاللىماث اللسازاث اإلاخ

 كلى خظً جىكُتها.

 جمثل البِئت الـسوف اإلاإزسة كلى اإلاظدؼفى وكلى همىها، هما جصىف البِئت ئلى هىكين هما: :البيئت 

جصىز الجىاهب اإلاظاكدة في جدلُم أهداف اإلاإطظت مً زالٌ البيئت الداخليت للمسدشفى:  . أ

ؼمل الىطائل والؼسق  وؤلادازةبين اإلاظخسدمين  ؤلاوظاهُتالخفاكل في اللالكاث  اإلاظخفُدًً، َو

 كملُتي الدصخُص واللالج لخىـُم كملُت جلدًم زدماث السكاًت الؼبُت. إلهجاحاإلاظخسدمت 

جمثل مجمىكت مً الـىاهس واإلاإزساث اإلادُؼت باإلاظدؼفى التي جإزس البيئت الخارحيت للمسدشفى:  . ب

 1كليها وجإزس فيها ومً هره اإلاإزساث هي: 

حلخمد اإلاظدؼفى بؼيل مباػس كلى البِئت اإلادُؼت املؤززاث الخاصت بمصادر مدخالث املسدشفى:  -1

للاملت في اإلاسافم الؼبُت بها، منها اإلادزالث الالشمت للملُاث حؼوُله ومً أهم هره اإلاصادز: اللىي ا

 .ئكلُمُتاللامت طىاء واهذ مدلُت أو 

                                                           
 .235، ص 1990اللامت، اإلاملىت اللسبُت، الظلىدًت،  ؤلادازةاإلاظدؼفُاث، ملهد  ئدازةخظان مدمد هرًس، 1
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جخظمً اإلاإطظاث الحيىمُت واإلاإطظاث املؤززاث املخعللت بالزكابت الاحخماعيت على املسدشفياث:  -0

هـس أفساد  ووحهاثالخاصت التي جمخلً اإلاظدؼفُاث وحؼسف كليها، وهُئاث اللظاء ودوز الصحافت 

 اث التي ًلدمها اإلاظدؼفى.اإلاجخمم خٌى حىدة الخدم

وحؼمل اخخُاحاث اإلاجخمم الصحُت وزصائصه الظياهُت املؤززاث املخعللت بخصائص املجخمع:  -0

 والظىً، وحؼمل ألامساض الظائدة في اإلاجخمم والخدماث الصحُت اإلاخىفسة لها.

ت   في املؤسست العمىميت الاسدشفائيت ومعاًيرها.املطلب الثالث: الىسائل البشٍز

ت. الفزع  ألاول:  الىسائل البشٍز

ت اإلاىضحت في الجدٌو          حظخلين اإلاإطظت اللمىمُت الاطدؼفائُت بظُدي كلي بالىطائل البؼٍس

 الخالي:

 ًىضح حعداد مسخخدمي املؤسست العمىميت الاسدشفائيت بسيدي علي.(: III-0)جدول ركمال

 املىاصب الحليليت املىاصب املفخىحت الزجبت السلك

 أػباء أزصائُىن  - الؼبي -1

 أػباء كاملىن  -

 الصُادلت -

25 

29 

01 

15 

28 

01 

 

الؼبه  -2

 الؼبي 

أكىان ػبه ػبُىن في  -

 الخسرًس وؤلاولاغ

 اللابالث -

الؼبه الؼبُىن للصحت  -

 اللمىمُت

 الؼبه الؼبُىن اإلاإهلىن  -

 الؼبه الؼبُىن اإلاظاكدون  -

19 

 

19 

83 

 

67 

51 

19 

 

19 

79 

67 

50 

ىن  -3  37 39  ؤلاداٍز

الخلىُىن  -4

وأكىان 

 اإلاصالح

 75 75 

 107 107  اإلاخلاكدون  -5

 497 515 املجمىع 
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ت.  الفزع الثاوي: معاًير الىسائل البشٍز

ت وجىمُتها:  جىافس اإلاىازد البؼٍس

ت واإلاهىُت. . أ  ًىحد باإلاإطظت الاطدؼفائُت  هـم للخمىُت البؼٍس

ت. -  دزاطت اخخُاحاث اإلاىازد البؼٍس

ت. -  زؼت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت.كدد  -  اليىادز اإلادٍز

ت. - م للىمى في اإلاىازد البؼٍس  دزاطت الخلٍى

ب التي جؼسخها اإلاإطظت الاطدؼفائُت لجمُم اللاملين. -  سجل بسامذ الخدٍز

ت. -  جؼبُم اإلاإطظت الاطدؼفائُت آلُاث كُاض وجلُُم هفاءة الخىؿُف مىازدها البؼٍس

 الهُيل الخىـُمي مىضح ليل الىؿائف. -

ين. -  سجل لللاملين ؤلاداٍز

 سجل ملازهت أداء اإلاإطظت باإلاإطظاث ألازسي. -

ت. - ت وؤلاداٍز  زؼت جىؿُف اإلاىازد البؼٍس

ت. -  سجالث مددزت لللاملين هماذج وػسق خظاباث ملدالث اطخوالٌ الؼاكت البؼٍس

ت. - ت لللُم باألكباء ؤلاداٍز  جلدًساث خظابُت للمىازد البؼٍس
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 الاسخبيان وجحليل هخائجه. إعداداملبحث الثاوي:

اطخبُان، وطىلسض أهم  باكدادمً أحل الىصٌى ئلى هخائج ومللىماث جفُدها في اهجاش هره الدزاطت، كمىا 

 فُما ًلي: ئليها الىخائج اإلاخىصل

 املطلب ألاول: مصادر املعلىماث وعيىت الدراست.

 :مصادر املعلىماث 

م: أداءكمىا بجمم مللىماث الخاصت بأزالكُاث اإلاهىت في جدظين   اإلاإطظت الصحُت كً ػٍس

ت ومصلحت ملابلت شخصُت مم زئِع وكماٌ مصلحت  حساءباكمىا امللابلت الشخصيت:  - اإلاىازد البؼٍس

خىا أهمُت هُفُت حظُير وحلامل بأزالكُاث اإلاهىت مم اإلاالُت للىطائل فلدمىا لىا مللىماث وػس 

ىؿفين دازل اإلاإطظت الصحُت والىطائل اإلاظخسدمت مً أحل جدظين أداء هره اإلاإطظت هما اإلا

 .ذهسهاه طابلا

هما كمىا بخىشَم اطخبُان كلى كماٌ اإلاإطظت، اخخىي كلى مجمىكت مً الاطئلت جسص  الاسخبيان: -

 مىطىق الدزاطت.

 وزائم مً املؤسست. -

 :) العيىت ) مجخمع الدراست 

طدؼفائُت " خمادو خظين " كامل في اإلاإطظت اللمىمُت الا 30كؼىائُت بظُؼت جظم ازخبرها كُىت 

 ووشكذ واألحي: بظُدي كلي ميىهت مً الؼاكم الؼبي ) ممسطين، أػباء (

 ػبِب. 11 -

 ممسض. 13 -

 كىن ئدازي. 07 -
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 الاسخبيان. هخائج : جحليلاملطلب الثاوي

 املعلىماث الشخصيت: -1

 الجيس: -

 .جىشَم أفساد اللُىت خظب الجيع: III- 31الشكل ركم .جىشَم أفساد اللُىت خظب الجيع:III-31ركمالجدول 

 

 .مً ئكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُانملصدر:ا

مً فئت الروىز وهي أهثر  %56,67 تبيظب ؤلاهارهالخف أن اإلاىؿفين في اإلاظدؼفى ًيخمىن ئلى فئت : الخحليل

 .بالظوىػاثوهرا زاحم ئلى ؿسوف اللمل في اإلاظدؼفى التي جخميز ، %43,33توالتي جمثل وظب

 العمز: -

 أفساد اللُىت خظب اللمس.جىشَم : III-30الشكل ركم جىشَم أفساد اللُىت خظب اللمس.   : III-30الجدول ركم 

 

 مً ئكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر:  

م ز%40و %46,33بيظبت طىت 40-30وما بين  طىت 30ئت الظباب أكل مً هالخف هىان جلازب بين فالخحليل:

هرا زاحم ئلى أن اإلادًس ،%6,67طىت بيظبت  50أزيرا فئت أهثر مً و %6,67طىت بيظبت  50-40جليها الفئت 

 للمل.ٌظعى ئلى جىؿُف اللماٌ ػباب وىنهم ًخميزون باإلبداق وامخالن أفياز حدًدة حظاكد في ا

 

 

 

43.33
% 56.67

% 

 ذكر

 انثى

46.33% 

40% 

6.67% 
6.67% 

 سنة 30اقل من  

 سنة 40-30مابين 

 سنة50-40بين 
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 اليسبت الخكزار الجيس 

 %43,33 13 ذهس

 %56,67 17 أهثى
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 اليسبت الخكزار السً

 %46,33 14 30اكل مً 

 %40 12 40-30مابين 

 %6,67 02 50-40بين 

 %6,67 02 50مً أهثر 

 133 03 املجمىع
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 الخبرة املهىيت ) الاكدميت (: -

 اإلاهىُت. جىشَم أفسادخظب الخبرة: III-30الشكل ركم .   اإلاهىُت : جىشَم أفساد خظب الخبرةIII-30الجدول ركم 

 

 

 الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان. اكداد: مىاملصدر

-05م جليها مً ز %53,33طىىاث بيظبت 05الخبرة أكل مً  هالخف أن هىان ملـم اللماٌ لديهم : الخحليل

هرا زاحم ئلى أن اإلاإطظت الاطدؼفائُت  %10طىىاث بيظبت  10وأزيرا أهثر مً %36,67طىىاث بيظبت  10

لديها جىىق في الخبرة اإلاهىُت للمالها، فاللماٌ الرًً لديهم كدد طىىاث زبرة كلُلت هم فئت الؼباب  فلديهم 

ملازهت مم اللماٌ ذو أكدمُت لديهم كدزة كلى طير مىاكف  بخياز وؤلابداق وجدمل مظإولُاتهماللدزة كلى الا 

 .صلبت

 الزجبت: -

 : جىشَم أفساد اللُىت خظب السجبت.III-37الشكل ركم أفساد اللُىت خظب السجبت.     : جىشَم III-37ركم  الجدول 

 

 

 الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان. اكدادمىاملصدر:

مً كىن ئدازي هـسا ليىن  %23,33مً ألاػباء وأزيرا  %36,67مً اإلامسطين  %40هالخف أن وظبت : الخحليل

 مىطىق الدزاطت مسخص باألػباء واإلامسطين وكىن ئدازي أهثر مً هيرهم.
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 هل احترام الجيد ألخالكياث املهىت له دور في جحسين أداء املؤسست الصحيت؟ -

 : اخترام الجُد ألزالكُاث اإلاهىت.III-32الشكل ركم: اخترام الجُد ألزالكُاث اإلاهىت.     III-32الجدول ركم 

 

 

 : مً ئكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر

أهد ملـم اللماٌ أن اخترام أزالكُاث اإلاهىت لد دوز هبير في جدظين أداء اإلاإطظت الاطدؼفائُت الخحليل: 

، هرا زاحم ئلى جدلُم ألاهداف والخيظُم والاوسجام بين ألاكظام واخترام ول مىؿف %73.34فبلوذ وظبت 

أداء كمله كلى أخظً  ، مما ٌظاكد كلىهالخسلي بأزالق الحمُدة والظلىهُاث وئبساش وؿُفخه ومهامو للمله 

كدم اخترام أزالكُاث اإلاهىت وهرا ًإدي ئلى كدم %13.33وحه وبالخالي جدظين أداء اإلاإطظت، أما وظبت 

 اخترام ول مىؿف كمله وهرلً كدم الخسلي بالظلىن اإلانهي.

اث  -  العاملت والخدماث والبرامج معا؟ إلادارةهل ٌشمل جلييم ألاداء كافت املسخٍى

اث ألاداءجلُُم : III-30ركمالجدول  اث ألاداءجلُُم :III-30الشكل ركم ؤلادازة. وافت اإلاظخٍى  .وافت اإلاظخٍى

 

  

 ت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.مً ئكداد الؼالباملصدر:

اث الخحليل:  اللاملت والخدماث والبرامج ملا  ؤلادازةهالخف أن هىان جلُُم أداء وافت اإلاظخٍى

هرا زاحم ئلى أن اإلاإطظت جلىم بخلُُم ألاداء الىلي مً زالٌ جدلُم ألاهداف والخيظُم بين %53.33بيظبت

اث ؤلادازة دازل اإلاإطظت اث ال ًلىمىن بخلُُم %20و  %26.33، أما وظبت وافت اإلاظخٍى أداء وافت اإلاظخٍى

 .وهفاءتهمكدزاتهم الصخصُت  مإطظاتهم وجىمُتؤلادازة وذلً مً زالٌ كدم جدلُم أهدافهم وأهداف 

د مً جحسين أداء املؤسست الصحيت؟ -  هل الالتزام بأخالكياث العمل ًٍش
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 الالتزام بأزالكُاث اللمل.: III-34الشكل ركم : الالتزام بأزالكُاث اللمل.               III- 34الجدول ركم 

 

 

 : مً ئكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر  

 وألازالقوهرا زاحم ئلى الصفاث  %76,67هالخف ملـم اللماٌ ًلتزمىن بأزالكُاث اللمل بيظبت الخحليل:

 %23.33وظبت  ألاداء أماالتي ًخسلى بها اإلاىؿف أزىاء ممازطت مهىخه وبالخالي جإدي ئلى جدظين وشٍادة مظخىي 

أخُاها لديهم الالتزام بهره ألازالكُاث وهرا ٌؼير ئلى كدم وحىد الاهظباغ والظلىن اإلانهي مما ًإدي ئلى هلص 

كدم وحىد مظخىي ألاداء، ووظبت ألازيرة مىلدمت أي ال ًىحد نهائُا الالتزام  لىاهفي فلالُت ألاداء م

 باألزالكُاث اإلاهىت في اإلاإطظت الصحُت.

 هل حعمل كىاعد ألاخالكيت على حسهيل اهجاس العمل في املؤسست الصحيت؟ -

حلمل كىاكد ألازالكُت : III-30. الشكل ركم حلمل كىاكد ألازالكُت كلى اهجاش اللمل: III-30الجدول ركم 

 .كلىاهجاش اللمل

 

 .نمً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُااملصدر:                                      

هرا زاحم ئلى الدوز  %70هىان كىاكد أزالكُت ولمل كلى حظهُل واهجاش اللمل بيظبت هالخف أن الخحليل: 

الري جلىم به اإلاإطظت الصحُت مً أحل اهدظاب طلىن أزالقي واللىاكد التي حلمل كليها اإلاإطظت وبالخالي 

الكُت وظبت حد كلُلت ملىاها اإلاإطظت ال حلمل كلى كىاكد أز %30حظهُل اللمل واهجاشه، أما وظِبت 

اللمل هرا زاحم ئلى أن اإلاىؿفين ال ًخميزون بأزالكُاث وبالخالي جإدي ئلى كدم حظهُل الدوز الفلاٌ إلهجاش 

 إلهجاش اللمل.

ز أداء املؤسست الصحيت؟ -  هل ٌساعد الخلييم في جحسين وجطٍى
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س وهدظين أداء.  III-32الجدول ركم  س : ٌظاكد الخلُُم III-32الشكل ركم : ٌظاكد الخلُُم كلى جؼٍى كلى جؼٍى

 وجدظين أداء.

 

 

  مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان. املصدر:

س أداء اإلاإطظت الصحُت فبلوذ وظبت أهد ملـم اللماٌ أن الخلُُم اإلاظخمس بظاكد : الخحليل  %70في جؼٍى

ظعى ئلى  وهؼا زاحم ئلى هىان جلُُم وزكابت كلى أداء اللامل، فهؼا ٌلمل كلى اهجاش كمله كلى أهمل وحه َو

ال ًىحد جلُُم ٌظاكد كلى جدظين أداء  %30اهدظاب واطخسدام ػسق حظاكده في اللمل، أما وظبت 

ًىحد  فهىا اللامل ال ًإدي كمله بأهمل وحه ملىاها كامل ٌوُب كً اإلاإطظت إلادة أطبىق هىا ال  تاإلاإطظ

 هدظين وجلُُم أداء اإلاإطظت.

ض عً حالخه الصحيت؟ -  هل جلىم بخلدًم معلىماث كافيت للمٍز

 كىاإلاٍسع.: جلدًم مللىماث وافُت III-13. الشكل ركم جلدًم مللىماث وافُت كً اإلاٍسع :III-13الجدول ركم 

 

 مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان. املصدر:                                                          

ملىاها ًمىً أن جلدم مللىماث وافُت كً خالت  %40و %67,46وظبت  هىان هلازب بين هالخف أنالخحليل: 

اإلاٍسع وبلع ازس ال ًمىً جلدًم مللىماث وهرا زاحم ئلى كدم هفاًت اإلاٍسع بدالخه الصخصُت ملىاها 

ع ًمىً بل %33,13الؼبِب ال ًلدم وامل مللىماث زاصت باإلاٍسع ئال في خاالث الاطخثىائُت، أما وظبت 

أخُان جلدًم مللىماث وافُت  وهر زاحم ئلى ػبُلت اللمل دازل اإلاإطظت  ملىاها الؼبِب ًلدم مللىماث 

 زاصت باإلاٍسع كً خالخه الصحُت فلؽ.

 هل هىان احترام وهبادل املعلىماث بين املسير واملىظفين؟ -
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اخترام وجبادٌ  :III-11ركم  لالشك واإلاىؿفين.بين اإلاظير  خترام وجبادٌ اإلاللىماثا:III-11الجدول ركم 

 بين اإلاظير واإلاىؿفين. اإلاللىماث

 

الؼالبت باالكخماد كلى هخائج  ئكداد: مً املصدر                                                                         

 الاطخبُان.

هالخف أن اإلاظير ًدبادٌ اإلالازف والخبراث واإلاللىماث واخترام مىؿفُه دازل اإلاإطظت بلوذ بيظبت الخحليل:

 %30، أما وظبت الصخصُتمً زالٌ كُامه بخىؿُف مهازاجه وكدزاجه وهرا دلُل كلى هفاءة اإلاظير   60%

ال ًلىمىن برلً مم  %10اإلاللىماث واإلالازف واخترام أزىاء اللمل، أما وظبت  ن أخُاها ًمىً أن ًدبادلى 

 ىزد البؼسي دازل اإلاإطظت الصحُت.مىؿفيهم وهرا ما ًإدي ئلى كلت الاهخمام باإلا

 هل ًخم احترام مبدأ الشخص املىاسب في مكان املىاسب؟ -

 خترام مبدأ الصخص اإلاىاطب.:اIII- 10الشكل ركم اخترام مبدأ الصخص اإلاىاطب.       :III-10الجدول ركم 

 

 الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان. ئكداد: مً املصدر                                         

ملىاها أن اإلادًس خٍسص كلى ازخُاز مىؿفُه ذاث كدزاث كالُت لظمان طير  %33,63وظبت  بلوذالخحليل:

لت   ًسون أخُاها اللىع هرا زاحم ئلى%23,23، أما وظبت تاللمل وجدظين أداء اإلاإطظ التي جم الؼٍس

كبل  جىؿُفهم باإلاإطظت وفي بلع الحاالث ًخم ازخُاز وحلُين اللماٌ مً كبل وواالث الخىؿُف ولِع مً

 مهىتهم.ال ًدترمىن بلظهم لبلع ملىاها لِظلديهم كدزاث كلى جدمل  %33,13اإلادًس، أما وظبت 

 هل جخحدر عً عملك مع أشخاص مً خارج هطاق العمل؟ -

: جخددر كً كملً مم III-10الشكل ركم جخددر كً كملً مم أشخاص اللمل.  :III -10الجدول ركم 

 أشخاص اللمل.
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 : مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر                                                           

وهرا  %33,83اللمل بيظبت : هالخف أن ال ًمىً الخددر كً كمل مم أشخاص مً زازج هؼاق الخحليل

زاحم ئلى الحفاؾ كلى الظس اإلانهي أزىاء اللمل وكدم مؼازهتهم مم اإلادُؽ الخازجي وأخُاها ًمىً أن ًفش ي 

ًخددزىن كً كملهم مم ألاشخاص مً زازج هؼاق اللمل %10، وازيرا وظبت  %67,6أطساز مهىخه بيظبت 

 هرا زاحم ئلى كدم هخمان الظس والحفاؾ كلُه.

ض؟ -  هل ًخم جخصيص الىكذ الكافي السخفسار الجيد والفهم حالت املٍز

جسصُص الىكذ : III- 17 ركم لالشك: جسصُص الىكذ اليافي الطخفظاز خالت اإلاٍسع. III-17الجدول ركم 

ع  .اليافي الطخفظاز خالت اإلاٍس

 
 : مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر                                                        

ًمىً أن ًسصصىا وكذ وافي الطخفظاز وفهم خالت اإلاٍسع وهرا أزىاء  %33,43هالخف أن وظبت الخحليل:

ال ًمىً جسصُصىكذ وافي وهرا زاحم ئلى كدم هفاًت الىكذ  %67,26و %30اإلالالجت والفدص، أما وظبت 

 لحل مؼىالجه وفهم خالخه الصحُت.
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لت جلييمكم؟ -  هل اهخم راضىن على طٍز

لت الخلُُم.   :III- 12 الجدول ركم لت الخلُُم. :III- 12الشكل ركم         زاطىن كلى ػٍس  زاطىن كلى ػٍس

 

 : مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى هخائج الاطخبُان.املصدر

لت جلُُمهم ألدائهم فبلوذ وظبت الخحليل: فهره اللملُت مً  %70هالخف أن ملـم اللماٌ زاطىن كلى ػٍس

بوع زاطىن  %30ػأنها جدفيز اللاملين كلى الابداق والخجدًد مً أحل هظب زطا اإلاسؤوطين، أما وظبت 

والبلع هير زاطىن وهرا زاحم ئلى ػبُلت اللمل فالبلع ال ًدبىن اإلاساكبت أزىاء اللُام باإلاهام وال الخلُُم 

 ألدائهم.
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 خالصت

خاولىا في هرا الفصل اإلاُداوي ملسفت دوز أزالكُاث اإلاهىت في جدظين أداء اإلاإطظت الصحُت مً زالٌ  للد

لها دوز هبير في جدظين أداء اإلاإطظت اإلالابلت الصخصُت والاطخبُان جىصلىا ئلى أن أزالكُاث اإلاهىت الؼبُت 

إلاإطظت  وهرا ًإدي ئلى زلم حى وذلً مً زالٌ اخترام والالتزام بلىاكد وطلىهُاث جىـم اللمل دازل ا

ٌظىد الاطخلساز والامان، مما ٌظاكد اللماٌ كلى اللمل أهثر في زاخت هفظُت كالُت وبالخالي ًإدي ئلى جدظين 

أداء اإلاإطظت الصحُت وجدلُم ألاهداف اإلاظؼسة، هما ًجب كلى اللماٌ اإلادافـت كلى الظس اإلانهي واخترام 

لت ول مىؿف مهىه واللمل كلى جدلُم و  اهدظاب مهازاث حدًدة وملازف حظاكده في اللُام بمهامه بؼٍس

 حُدة وهرا ًإدي بدوزه ئلى زفم  مً أداء اإلاإطظت.

لهرا البد كلى اإلاإطظت الالتزام بأزالكُاث اإلاهىت الؼبُت واخترام مخؼلباث اإلاىاػىين بما فيها اإلاسض ى         

 ل.ًجب كليهم الاطخماق اليهم وكدم مظاًستهم في اللم

ًجب الاهخمام باإلاىزد البؼسي دازل اإلاإطظت الصحُت واخترام أزاءهم وملترخاتهم ليي ٌؼلسون بالىحىد وأن 

 لهم مياهت دازل اإلاإطظت فُيىن هىا اجصاٌ دازلي وجبجي كالكت حُدة بين اإلادًس واإلاىؿفين.
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 خاثمة

إن الجدًس بالرلس  أن القؼاع الصحي في الجصائس ٌشىبه النشير من الىقائص التي أدث باملظؤولين إلى           

البدث عن طبُل جدظِىه والنهىض به مىهه السليزة ألاطاطُت لبىاء صحت الفسد الري ٌظاهم في بىاء مجخمعه 

سه. ظاعد في جؼٍى  َو

املىظىمت الصحُت وزغم مل  إلصالحاملعخمدة  إلاصالحاملبرولت وبسامج  من املجهىداث بالبرعم           

ت لنهىض بالقؼاع الصحي إال اهه ال ًصاى ًد إلامهاهُاث ظس مما دفع باملظؤولين خالتي سخستها الدولت الجصائٍس

 إلى البدث والخدسي عن هقاغ طعفه ألاطاطُت التي أث به إلى الىطع الصحي.

لقؼاعاث الصحُت املخؼىزة في لدوى ألاوزوبُت فغن قؼاعىا الصحي ال ًىقص عليهم من ومقازهت با            

خُث إلامهاهُاث املادًت والهُامل القاعدًت فهان البد من البدث عن هقاغ طعفه بعُدا عن إلامهاهُاث 

 املادًت باعخبازها مخىفسة بشهل مالئم ملا ًدىاطب وجدظين ألاداء في املظخىي.

وجقدًم خدمت صحُت ذاث حىدة عالُت التي  ألاداءوبما أن مهىت القؼاع الصحي هى جدظين               

مما ًجعل مهىخه إوظاهُت ألثر منها  ،فهنرا ًنظبه خظاطُت خاصت إلاوظانجخعامل بالدزحت ألاولى مع صحت  

لىصىى إلى وأخالقُاث املهىت في القؼاع الصحي ل آدابخدماجُت ما ٌظخىحب الىقىف عىد طسوزة اخترام 

 مظخىي عاى من ألاداء.

ت ومداولت               على  إلاحابتوبغُت الخعسف على أخالقُاث املهىت وواقع في املؤطظاث الصحُت الجصائٍس

والتي جدوز خىى دوز أخالقُاث املهىت في جدظين أداء املؤطظت الصحُت قمىا  التي طبق ػسخها  إلاشهالُت

ت خىى هرا املىطىع  ت بدزاطت هظٍس في الفصلين ألاوى والشاوي خُث خاولىا  إلاخاػت بجمُع الجىاهب الىظٍس

واملعسفُت ملخغيري الدزاطت أأي أخالقُاث املهىت وجقُُم وجدظين أداء املؤطظت الصحُت، لما ماهذ لىا دزاطت 

ت خُث وقع اخخُازها على املؤطظت العمىمُت الاطدشفا إخديمُداهُت للمىطىع في  ئُت املؤطظاث الجصائٍس

خمادو خظين بظُدي علي والًت مظخغاهم وذلو دزاطت املىطىع على أزض الىاقع وجدظع مدي اخترام 

أخالقُاث املهىت ودوزها في جدظين أداء املؤطظت الصحُت، فخىصلىا من خالى مىاقشت هرا البدث إلى 

  اخخباز مدي صحت الفسطُاث لما ًلي:

سطُت ألاولى: فأخالقُاث املهىت في املؤطظاث الصحُت جظهس دزاطت الفصل ألاوى صحت الف أزبدذ           

في عالقت املمازض الصحي باملٍسع ومجخمعه وأداء واحباجه اججاه مهىخه وهفظه وشمالءه في بصىزة لبيرة 

 العمل.

بشهل  جىزس  أخالقُاث املهىتفلما أطفسث دزاطت الفصل الشاوي عن جألُد صحت الفسطُت  الشاهُت :             

 خالى الالتزام بأطع ومبادئ العمل.اًجابي في جدظين أداء املؤطظت الصحُت من 

لما ألدث الدزاطت املُداهُت في الفصل الشالث صحت الفسطِخين الشالشت والسابعت: خُث أشازث              

ي ملظخىي الجع لدوز الخدلي بأخالقُاث املهىت في جدظين أداء املؤطظت الصحُت باإلطافت إلى ووحىد جدو
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والظمير املنهي بصفت ملحىظت لدي بعع منهي الصحت على املظخىي املؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت ألامس 

 الري ًؤدي إلى جدهىز وعدم جدظين ألاداء.

 نتائج الدراسة:

 العمل وفي لىظُفت العامت  البِئت املدُؼت باملىظف لها الخأزير ألالبر على طلىله وأخالقُاجه داخل

 طىاء ماهذ احخماعُت أو زقافُت أو اقخصادًت.

  عدم اخترام مىظفي الصحت ألخالقُاث املهىت املفسوطت عليهم اججاه شمالئهم في العمل ًؤزس  إن

 ألاداء املؤطظت الصحت. مظخىي بشهل لبير وبصفت طلبُت على 

 ت ٌعد عائق  مظخىي ألاداء والجىدة املقدمت.ى للىصىى إل إن الىقص في إلامهاهُاث املادًت والبشٍس

  قد جؤدي بِئت العمل غير مالئمت في املؤطظاث الصحُت إلى اهدشاز الاهدسافاث والاختراقاث في

 أخالقُاث املهىت على مظخىي املؤطظت الصحُت.

 .الشعىز باملٍسع والسفق عىد حعامل معه من زمائص الىصىى إلى مظخىي ألاداء والخدمت الصحُت 

  هىاك فجىة في العالقاث القائمت بين ممخنهي القؼاع الصحت أدث إلى خدور سغساث في طلظلت العمل

 خاصت جلو املخعلقت بظلظلت العالج مما اوعنع طلبا على جدظين أداء وحىدة الخدمت.

  خؼلب وصىلها إلى حىدة ق الىاخد ٍو ألاداء الصحي ًدخاج بالدزحت ألاولى إلى العمل طمن الفٍس

ق الىاخد. املؼلىب   ت لخدلي بسوح العمل طمن الفٍس

 الاقتراحات والحلول:

  على املؤطظت أن جبادز بلفذ اهدباه مىظفيها لظسوزة اخترامهم ألخالقُاث املهىت أزىاء أداءهم

 وحعاملهم مع املسض ى داخل املؤطظت الصحُت.

  بمهامه على أخظن الحث على طسوزة جقُُم وجدظين أداء في املظخىي من خالى قُام مل مىظف

 وحه.

  وطع هظام مساقبت من أحل طمان خظن صيروزة العمل والخقلُل من املخالفاث ألاخالقُت التي

 ًسجنبها عماى الصحت خق ػالبي خدمت الصحُت.

  الحسص على القظاء على الىطؼُت والخديز في جقُُم وجدظين أداء املؤطظت والظهس على وصىلها 

 ػالبيها بمخخلف أحىاطهم وأعسافهم. لهل

  الترليز على اخخُاز أخالقُاث املىظف وطلىلُاجه أزىاء أداء لعمله وعدم الالخفاء بمعازفه العلمُت

 جدظين أداء.الخؼبُقُت ولفاءاجه في 

  ت واملادًت لسفع الظغؽ على  باإلمهاهُاثجصوٍد املؤطظت املهىُين الصحُين وجقدًم خدمت البشٍس

 حُدة.صحُت 
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 :فاق الدراسةلا 

د من البدىر التي جدىاوى أخالقُاث املهىت الؼبُت و               هسحى أن ًهىن هرا البدث لخؼىة إلهجاش املٍص

جدظُنها على مظخىي مؤطظدىا الصحُت وبالخالي الزجقاء بمظخىي ألاداء، وفُا ًلي أداء املؤطظت من احل 

ن التي زأًىاها مىاطبت ل  البدث:خنملت هرا بعع العىاٍو

 املظؤولُت الجصائُت للؼبِب عن إفشاء الظس املنهي. -

ت. - ص املظؤولُت الاحخماعُت في املظدشفُاث الجصائٍس  أخالقُاث املهىت ودوزها في حعٍص

ص طمعت املؤطظت الصحُت. -  ازس الالتزام بأخالقُاث املهىت في  حعٍص

 املظؤولُت الجىائُت للؼبِب عن ازجهاب ألاخؼاء الؼبُت. -
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 الرسائل الجامعية: 

ؼ املؿؤولُت الاجخماعُت في املؿدشفُاث  أزالكُاث، صوع أؾامت مدمض زلُل الؼهاوي -1 املهىت في حعٍؼ

 .2004للغضاعة والؿُاؾت للضعاؾاث العلُا  أواصًمُتلحيىمُت الفلؿؼُيُت، عؾالت ماجؿخير 
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 .2013/ 2010باصٌـ، 



96 
 

ملين علىػي، جىىىلىجُا املعلىماث والاجصاالث وجؤثيرها على جدؿين ألاصاء الاكخصاصي واملؤؾس ي،  -7

 .2011علىم الدؿُير، جامعت الجؼائغ، عؾالت ماجؿخير في ال

لي وأثغه على جدؿين أصاء املؤؾؿت، مظهغة ماجؿخير، جامعت  الابخياع مدمض ؾلُماوي،  -8 الدؿٍى

 .2007مؿُلت، 

 امللتقيات: 
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 جامعت عبد الحميد بً باديس 

 كليت العلىم الاقخصاديت الخجاريت و علىم الدسيير

 السىت الثاهيت ماستر: جخصص حسيير الهياكل الاسدشفائيت

 اسخبيان مىجه لألطباء و املمرضين. 

 املىضىع: دور أخالقياث املهىت في جحسين أداء املؤسست الصحيت.

 جحيت طبيت و بعد:

إن الغسض من هرا البحث هى جقييم دوز أخالقياث املهنت في جحسين أداء املؤسست الصحيت في املؤسست 

الاسدشفائيت العمىميت حمادو حسين بسيدي علي، من أحل ذلك هسحى أن جخفظلىا باإلحابت على ألاسئلت 

 ا مسبقا على حعاوهكم.الخاليت، علما أن البياهاث التي سخدلىن بها حسخخدم حصسا لألغساض علميت، و شكس 

 عىد إلاجابت التي جراها مىاسبت.( Xمالحظت: الرجاء وضع عالمت )

 معلىماث شخصيت:

 ذكس                           أهثى                  الجيس:

 عىن إدازي           شبه طبيب                         طبيب                  الرجبت:  

 سنت       03سنت            أكثر من  03و  03سنت           بين  03و  03سنت           بين  03أقل من      :  السً

 سنىاث        03أكثر من     سنىاث                  03 – 30بين    سنىاث                  30أقل من     الخبرة:

 

 

 

 

 

 

 

 



 املعيار العبارة الرقم

 أحياها ال وعم

هل احترام الجيد ألخالقياث املهنت له دوز ف جحسين أداء  10

 املؤسست الصحيت؟

   

اث  ألاداءهل ٌشمل جقييم  10 العاملت و  إلادازةكافت مسخٍى

 الخدماث و البرامج معا؟

   

د من جحسين  10  أداءهل الالتزام بأخالقياث العمل ًٍص

 املؤسست؟

   

على حسهيل اهجاش العمل في هل حعمل قىاعد أخالقيت  10

 املؤسست الصحيت؟

   

س  10 املؤسست  أداءهل ٌساعد الخقييم في جحسين و جطٍى

 الصحيت؟

   

هل جقىم بخقدًم معلىماث كافيت ملٍسع عن حالخه  10

 الصحيت؟

   

    هل هناك احترام وجبادل معلىماث بين املسير واملىظفين؟ 10

    املناسب في املكان املناسب؟هل ًخم احترام مبدأ الشخص  10

هل جخحدر عن عملك مع أشخاص من خازج هطاق  10

 العمل؟

   

هل ًخم جخصيص الىقذ الكافي السخفساز الجيد والفهم  01

 حالت املٍسع؟

   

قت جقييمكم؟ 00     هل اهخم زاطىن على طٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املدير

 الاجصال مكخب مكخب الخىظيم العام

ت الفسعيت  املدًٍس

 للمصالح الصحيت

ت الفسعيت  املدًٍس

للصياهت والخجهيزاث 

 الطبيت واملسافقت

ت الفسعيت  املدًٍس

 للماليت والىسائل

ت الفسعيت  املدًٍس

ت  للمىازد البشٍس

 مكخب القبىل 

 مكخب الخعاقد

مكخب جنظيم 

النشاطاث 

 الصحيت

حسيير  مكخب

ت  املىازد البشٍس

ن  مكخب الخكٍى

مكخب امليزاهيت 

 صياهتمكتب  واملحاسبت

التجهيزات 

 الطبية

مكخب صياهت 

الخجهيزاث 

 املسافقت

مكخب الصفقاث 

 العمىميت

مكخب الىسائل 

 العامت



 خلص: امل

جعحبر أخالقيات املهنة من املىاضيع التي أصبحد ثحظى اهحماما كبيرا في وقحنا الحاضز خاصة في          

حالها حال كل  القطاع الصحة هظزا الهحمام الذي أولحه الدول لهذا ألاخير، فاملؤسسة الاسخشفائية

املؤسسات فهي جاهدة لحصىل على أخالقيات وسلىكيات جيدة من أجل ثحسين أداء هذه املؤسسة، قمنا 

بدراسة ثطبيقية على مسحىي املؤسسة العمىمية الاسخشفائية حمادو حسين بسيدي علي، فالحظنا أهه كلما 

لىكيات، كان ثقدًم أفضل وبالحالي كاهد هناك أخالقيات جيدة والعمل على احترام املىظفين والححلي بس

 ًؤدي إلى رفع من أداء املؤسسة.

 الكلمات املفتاحية 

 هنة طبية، سز منهي، أداء املؤسسة الاسخشفائية.ألاخالق، ثقييم ألاداء، أخالقيات املهنة، م

Résume : 

     On considère les fonctionnement institution personnel qui un grand importance de nos jour 

surtout dans le secteur de la sante selon l’importance de pays de ce dernier l’institution de L’Hôpital 

leur état comme un état a tons les entreprises, elle veut obtenir des bons comportement pour 

améliorer le travail de cette institution, nous avons fait un étude pratique sur les institution public 

hôpital Hamadou Houssine  a sidi Ali , en a vécu si il ya des bons fonctionnement personnel et 

respecte des travailleurs qui ont des comportement donc un meilleure représentation enfin 

améliorer la performance de l’entreprise .    

Mots- clés : 

Fonction, évaluation performance, Fonctionnement personnel, personnel Médical , la secret 

personnel, la performance institution hospitalité . 
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