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 :الملخص
واقع العالقات االجتماعية بين عمال السمك الطبي  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى

 . الجزائريةالعمومية االستشفائية  بالمؤسسة أثناء المداومات الميمية والسمك الشبو الطبي
وقد تم االعتماد عمى المنيج الوصفي واستخدام كل من االستمارة والمقابمة لجمع البيانات، 

( استمارة عمى جميع عمال السمك الطبي والسمك الشبو الطبي، كما 081حيث وزعت)
( مقابمة مع المراقبين الطبيين ومدراء المداومات الميمية وبعض أفراد السمك الشبو 32أجريت )

ي جوان فة الى تحميل مضمون سجالت المراقب الطبي ومدير المداومة لشير طبي، باإلضاال
 .   3102جويميا و 

وبعد جمع البيانات وتحميميا باستخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون لتبيان العالقات السببية بين المتغيرات توصمت الدراسة الى 

 :التالية لنتائجأىم ا
طبيعة العمل الميمي) الشكل التناوبي والدائم، طول ساعات العمل، نقص الرقابة، انخفاض  

مستوى اليقظة، التعامل مع الحاالت االستعجالية( ىي من تدفع بالعمال لمتعاون والتفاىم 
 والتنسيق.

ل فيزيقية ىناك عوامل نفسية وفيزيولوجية كالتعب، واالرىاق، وقمة التركيز، وعوام -
كاإلضاءة االصطناعية، والتكييف، وعوامل فطرية كتغير اإليقاع البيولوجي لمجسم 
وأخرى سوسيو ثقافية تتعمق بثقافة المحيط. كميا مجتمعة تؤثر عمى عالقات العمال 

 االجتماعية في الفترة الميمية.
د الطوارئ، باإلضافة إلى أن السموك االنسجامي، وضبط وتنظيم الميام، واالجتماع عن  -

وسد الخمل عند عمال المؤسسة الصحية ىم أىم مظاىر وصور العالقات االجتماعية 
 بين العمال بالفترة الميمية.
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Summary 

 

      This study aimed identifies the reality of social relations between 

workers of the medical corps and paramedical ones. It also surveys 

those who are in charge of nocturnal duty in the Algerian public 

hospitals.  

         It relies on the descriptive curriculum using questionnaires and 

face-to-face interviews for data collection. Thus, 180 application 

forms have been delivered to those workers, and 23 interviews were 

conducted with medical observers, directors, nocturnal perseverance 

officials and paramedic’s observers. We analyzed the registers of both 

the medical observers and perseverance director throughout June and 

July of 2017. After data collection and analyses, using percentages, 

normative inclination, average calculations and Pearson’s coefficient-

link codes to demonstrate causal relationships between variables, we 

came out with the following results: 

 The nature of working at night; abiding alternation types, the 

length of working duration, lack of control, low levels of vigilance 

and handling emergency cases, enhances workers cooperation, 

understanding and coordination. 

 There are psychological factors like exhaustion and lack of 

focus. Physical factors such as synthetic lightening and artificial air 

conditioning. Innate factors like changes to the biological rhythm of 

the body. Others include socio-cultural issues related to the societal 

life and culture of the worker. All those factors combined affect the 

social relations of workers at night. 

 Working in harmony, emergency meetings and adjustment the 

organization of tasks, setting tasks and duties to avoid any possible 

imperfection at work are the most important aspects of social relations 

between nocturnal workers. 
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Résumé : 

        Cette étude visait à identifier la réalité des relations sociales entre le 

personnel médical et le corps paramédical lors des quarts de nuit à 

l’Etablissement hospitalier public algérien. 

       L’approche descriptive et l’utilisation du formulaire et de l’interview ont été 

utilisées pour collecter des données : le questionnaire a distribué 180 copies à 

tous les travailleurs médicaux et paramédicaux. 

      23 entrevues ont été réalisées avec des observateurs médicaux, des 

gestionnaires de nuit et quelques ambulanciers paramédicaux, ainsi qu’une 

analyse du contenu des dossiers de l’Observateur médical et du directeur de la 

maintenance pour le mois de Juillet 2017. 

       Après avoir recueilli et analysé les données en utilisant des pourcentages, 

des moyennes arithmétiques, des écarts-types et des coefficients de corrélation 

de Pearson pour illustrer les relations causales entre les variables, l’étude a 

atteint les résultats les plus importantes : 

** Nature du travail de nuit (rotation et forme permanente, durée du travail, 

manque de supervision, niveau faible de vigilance face aux situations d’urgence) 

sont ceux qui poussent les travailleurs à coopérer, à comprendre et à coordonner. 

** Il y a des facteurs psychologiques et physiologiques tels que la fatigue, le 

manque de concentration et des facteurs physicochimiques tels que l’éclairage 

artificiel et le conditionnement, et des facteurs innés tels que le changement du 

rythme biologique du corps, et une société socioculturelle. Tout cela affecte 

collectivement les relations des travailleurs sociaux dans la nuit. 

** En plus du comportement harmonieux et le contrôle, l’organisation des 

tâches, de répondre aux urgences et la défaillance des travailleurs de 

l’établissement de santé sont les manifestations les plus importantes et les 

images des relations sociales entre les travailleurs pendant la nuit.  
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 مقدمة

 المواضيع أىم ،ُمنالعماليةاالجتماعيةُبينُالعمالُداخلُالتنظيماتُ العالقات موضوع عتبريُ 
 لسموكاُمواضيعُوُالتنظيمُاالجتماع عمم أسيارُ عمىُو العممية دبياتمنُاأل العديد تناولتيا التي

ُوغيرىا.ُ،والثقافةُالتنظيميةُ،التنظيمي
ذاتُةُمنُثقافةُالتسييرُاالشتراكيُيلجزائُرا المؤسسة شيدتياُالتي والتحوالت لمتغيرات نظراًُُو 

لُوُنيةقالالع الرأسمالية التسيير ثقافة إلىالشقُاالجتماعيُ  انصبُاالىتمام فمقد ،يومناُىذاُىا 
ُالعموميةُُتالتحوال ىذهُفرضتو ثقافي نموذجُمع التكيف ولةحام عمى ُالمؤسسة لتبقى

ُالتغيرات ُىذه ُخضم ُفي ُُالجزائرية ُبيئة ُعن ُالصراعاتُتتبحث ُعن ُبعيدة ُداخمية نظيمية
ُ. والنزاعاتُالعمالية

 العنصر ُالعموميةُئيةستشفاكماُتعتبرُالعالقاتُاالجتماعيةُبينُالعمالُفيُالمؤسساتُاال
 بينيم، فيما والتعاون وتعزيزُالتنسيق ،العاممين بين محتمل صراع أي عمى لمتغمب األساسي
 األفكار وتبادل المعموماتُبنقل تسمح اتصال قنوات وجود مدى عمى كبيرة بدرجة ويعتمد

ُ. والخبرات
 مفاتيح أحد تمثل أصبحت بل ،العمل فرق عمى االجتماعيةالعملُُعالقاتُ تأثير يقتصر وال

ُالمؤسسات، النجاح ُوزيادة ،المعنوية الروح رفع إلى تؤدي إذ لمختمف  الرضا وتحسين
ُ .المؤسسة أداء وبالتاليُعمى ءُالعمالأدا عمى إيجاباًُ ماُينعكس الوظيفي
 مينة أخالقيات تربطيا التي العالقات من نسقا يمثل االستشفائية لممؤسسة االجتماعي فالبناء

 محدد تراتيبي شكل في الدقيق العممي الميني التخصص وكذلك وغيرىا، الطبُوالتمريض
 ،الصحي المرفق داخل المتعاممين كل بيا يمتزم أدوار ىناكُوبالتالي1 ومرتبط.ُومعتبر
ُومسؤوليات عمييم وتترتب  العالقات تمثل حيث وصالحيات مزايا وتعطييم ،تبعات

 وتتغير تنمو كما االجتماعي، كييالدينام البعدُالحركي االستشفائية المؤسسة في االجتماعية
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 االجتماعية العالقات سيرورة تمثل وىيُبيذا االجتماعي، التفاعل عالقات خالل من وتتجدد
ُُ.المؤسسات من عنُغيرىا االستشفائية المؤسسة تميز التي النمطية من نوع إلى

ُيزيدُمنُخصوصية ،ُذلكُالنسقُالتفاعميُالمميزُلياُالعالقاتُاالجتماعيةُبينُالعمالُوما
ُ ُالميمية ُالمداومات ُفترة ُالمؤسساتُاالستشفائيةفي ُُ،داخل  من مختمفة عااأنُو يحتموالذي

 التنافسُو التعاون مثل االجتماعية بالعمميات عرفت ُ لوُنواتج ويكون ،بينُالعمال االتصال
ُزم في .وغيرىا والمواءمة والتكيف والصراع ُومإطار ُُوُ،بشريُو كانياني  ىذه يميزما
ُذلكُالعالقات ُبينُالعمال، ُنفسيُيتعمقُبالظروفُالمينيةُ ىو بينُماُتداخلال االجتماعية

وماُتحمموُُاجتماعيُيتعمقُبالبيئةُالخارجيةُلمعاممين ىو وما داخلُالمؤسسة،المحيطةُبيمُ
ُبالمستشفيات ُالميمية ُالمداومات ُعمال ُتجاه ُثقافات ُىو ،من ُيتعمقُ ميني وما تخصصي

ُالمينية ُ قانوني ىو وما ،والمراكزُباألدوار ُالتنظيمية ُبالقواعد ُيتعمق واالتفاقياتُتنظيمي
ُُ.لعملالجماعيةُوتشريعاتُا

ُ ُمن ُيصحبو ُوما ُالميمية ُالمداومات ُبفترة ُالعمل ُونفسيوألن ُبدني ُاألفرادُتيُإجياد ُبيا أثر
الميمية،ُُفترةبالظروفُالعامةُلمكذلكُجعلُمنُعالقاتُالعملُاالجتماعيةُتتأثرُماُيُ،نُوالعامم
ُ ُفتارة ُلمنسقُالتكيفيُُييرهغتُتعملُعمىُُوتارةُ،عدلةُلووجيةُلسموكُالعمالُومُ مُ نجدىا تبعا

ُ.ياتُالميميةلموردالمميزُ
ُفصول:ُخمسةىذهُالدراسةُالىُُياتمُتقسيموإلنجازُىذهُالدراسةُ

ُتخصيص ُالتت سةالمدُر المنيجي لإلطار األول الفصل تم  جراءاتاال لمختمف فيو طرقم
ُفي: المنيجية ُالدراسةُُأىدافُو الموضوع، اختيار وأسباب والفرضيات، اإلشكالية، الممثمة

عرضُ وكذا،ُومجاالتياُنموذجُالدراسةُو ، الصمةُبالموضوع ذات المفاىيمتحديدُُوُتيا،أىميُو
ُوالجزائرية والعربية منيا الغربية السابقة الدراسات ُوأخيرًا ،ُ ُبعض ُالتيُوضع الصعوبات

ُ. أثناءُالبحثُواجيتُالباحث
ُ:عناصرُثالثةتمُتقسيموُالىُولعمل الليلي ل فيومُالتطرقُت فقد الثاني الفصل أما

ُفتناولُالثانيُعنصرأماُالُ.أىميتوُوتنظيموُتطورهُالعملُالميميُتعريفُاألولُتناولالعنصرُ
ُالجزائرية ُبالمؤسسة ُالميمي ُإلىُ:العمل ُفيو ُالتطرق ُالميميُيورظُتم بالمؤسسةُُالعمل
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العملُالميميُوالطبيعةُاالجتماعيةُومزاياُوعيوبُإلىُُباإلضافةلو،ُتنظيمُالمشرعُ،ُُوالجزائرية
 العملُالميمي.

العملُُتطورُأدرجُفيوُالجزائربمعملُالميميُبالمؤسسةُالصحيةُلُالثالثُفيماُتعرضُالعنصر
ُوكذابالمداوماتُالميميةُُعاملُالجزائريالجباتُاوُوفحقوقُ،ُالجزائربالميميُبالمؤسسةُالصحيةُ

ُف ُبالجزائر، ُالميمي ُالعمل ُحول ُالصحيةُاحصاءات ُبالمؤسسة ُالميمي ُالعمل ُخصوصية
ُ.خالصةُالفصلف

لتفاعل االجتماعي أثناء العمل والعالقات االجتماعية ل تطرقتُفيو فقد الثالث الفصل أما
 :عناصرُربعةألىُإُقسمالليلي 

ُُعنصرال  ُاألول ُالعماليدور ُبين ُاالجتماعية ُالعالقات ُُ:حول ُفيو ُالعالقاتُجاء مفيوم
 ُ.أىمُمعوقاتياُوُ،ُالعالقاتُاالجتماعيةُفيُمكانُالعمل،ُأىميتيااالجتماعية

ُُأما ُالعنصر ُفالثاني ُتناول ُمخرجات ُاالجتماعية ُالعمالالعالقات ُعمى، بين ُعرج ُحيث
ُ ُاالجتماعي ُالعمالالتفاعل ُبين ُُو، ُفيو، ُالمؤثرة ُالعوامل ُاالجتماعي ُالعمال،ُالتوافق بين

 .العواملُالمؤثرةُفيُالعالقاتُاالجتماعيةُبينُالعمالُو
ُالعنصرُالثالثُف بدايةُأثناءُالعملُالميميُبينُالعمالُمعالقاتُاالجتماعيةُلُصصقدُخوأما

ُليالب ُالعمال ُبين ُالعالقاتُاالجتماعية ُُوُ،مميزات ُالعمال ُبين ُالتفاعمي ُالسموك لياًلُأنماط
ُُواستراتيجيات ُالميمي، ُالعمل ُأثناء ُالعمال ُبين ُقوية ُاجتماعية ُعالقات ُعنُفبناء نموذج

ُ.العالقاتُاالجتماعيةُبينُالعمالُليال
تمُُالعالقاتُاالجتماعيةُأثناءُالعملُالميميُبالمؤسسةُالصحيةُالجزائريةالعنصرُالرابعُيتعمقُبُ

ُ ُالتطرق ُلفيو ُالصحية، ُبالمؤسسة ُالعمال ُبين ُالتفاعمية ُغيرُُومعالقة ُاالجتماعية العالقات
المؤسسةُالصحيةُلياًل،ُالسمطةُالوظيفيةُفيُالمؤسسةُالصحيةُالجزائريةُالرسميةُبينُعمالُ

الصحيةُالتفاعلُالعماليُبالمؤسسةُُتأثيراتلياًلُودورىاُفيُنمطُالتفاعلُبينُالعمال،ُوأخيرًاُ
ُُُ،ُفخالصةُالفصل.عمىُالمريضُالجزائريةُليالًُ

ُتناولُالفصل الرابع و أما ُإلىُوصفُخصائصُعرض وتحليل البيانات : ُالتطرقُفيو تم
العينة،ُثمُطبيعةُالعملُالميمي،ُوالعواملُالمؤثرةُفيُالعالقاتُاالجتماعيةُبينُالعمالُبالفترةُ

ُفصورُتماسكُولحمةُالعمالُبالفترةُالميمية.ُالميمية،
ُالتطرفُفيُمناقشة النتائج، و  عرض األخير و الخامس الفصل تناول حين في حيثُتم

والعنصرُالثانيُفتمُُعرضُنتائجُالعالقةُاالرتباطيةُبينُالمتغيراتُالعنصرُاألولُمنوُإلى
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مناقشةُالنتائجُحسبُالدراساتُالسابقةُلُأماُالثالثُفكانعرضُالنتائجُحسبُالفروض،ُفيوُ
ُُوُبخاتمة الدراسةُتيتوأن ُلمنتائج  المصادرُفقائمة التوصيات من مجموعة تضمموجزة
ُُُ. المالحق ثمراجعُوالم
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ًاإلشكاليةً:أوالًً
ُتعتبرًالمؤسسةًمزيحًبينًالمواردًالماديةًوالبشريةًُتسخرًمنًأجلًتحقيقًمجموعةًمشتركةً

ً ًأنيا االجتماعيةًشبكةًمنًالعبلقاتًتشتملًعمىًمنًاألىدافًالتيًُأنشئتًمنًأجميا،ًكما
تختصًبالموردًالبشريًالمتواجدًبيا،ًوىيًالفيصلًفيًكلًمراحمياًاالنتاجيةًالتيًتمرًبيا.ً

ًفإن ًعمىًالتماسكًلذا ًىيًتمكًالتيًتشجع ًالمؤسساتًالناجحة ًًو، ًالجماعي، تقومًوالعمل
ًوالخارجيةً ًالداخمية ًالبيئة ًفعالياتًالتكيفًمع زكاء ًوا  عمىًإبرازًقدراتًومياراتًالعاممين،

،ًوالتيًبالتأكيدًسوفًتزيدًمنًدرجةًفاعميةًعامميياًاإلجتماعيةوغيرىاًمنًالعبلقاتًًلمعمل،
 .1ورضاىمًعنًأعماليم

تتوافرًفيوًدرجاتًمنًالرسمية،ًوبعضًاًًالذيدًفيًالمنظماتًائسالجتماعيًالمناخًاالإنًًًً
حساسًمنًالجوانبًالشخصية،ًيشعرًفيوًاألفرادًبأنًليمًنصيبًفيًالممكيةًالجماعي ة،ًوا 

ًوشعورًبحافزًقويًعمىًالمشاركة ًبينيم ًفيًتحقيقًأىدافًالمنظمةًبالتعاونًفيما ،ًالبناءة
مكانياتوًمعًالبيئةًالمحيطةًبوًًاًًوىذاًمنًشأنوًأنًيخمقًنوع منًالتفاعلًبينًالفردًبقدراتوًوا 

ً.2كانتًداخميةًأمًخارجيةًًسواءًً
ًنظراًًًً ًالعمال ًمنيا ًيشكو ًالتي ًالمعوقاتًالوظيفية ًأىم ًالميميًمن ًالعمل لمخالفتوًًويعتبر

ًجية ًمن ًلمعمل ًالعادية ًالنسبيًً،لؤلوقات ًباليدوء ًتتسم ًالتي ًلطبيعتو ًثانية ًجية ومن
ًذاتوًكنقصًحدةً ًيتخمموًمنًظروفًمحيطةًبالعملًفيًحد ًثالثةًلما والسكينة،ًومنًجية

فيًاتصالًالعمالًًاآللياتالعادية،ًمماًيفرزًمجموعةًمنًًاألوقاتياًفيًعنًاإلداريةالرقابةً
يجابابعضيمًالبعضًفيًالتعاملًمعًالطوارئ،ًوكذاًتغيرًوسائلًالضبطًمماًينعكسًسمباً ًوا 

ًىذهًالفترةًمنًالزمن.ًأثناءالسائدةًبينًالعمالًًاإلجتماعيةعمىًالعبلقاتً
التيًتحكمًًاإلجتماعيةًوً،والشخصيةً،وًنشيرًإلىًأنًىناكًالعديدًمنًالعواملًالنفسيةً

معًمنًيحيطونًبوًسواءًكانواًزمبلءًفيًالعملًأوًأصدقاءًفيًًاإلجتماعيةعبلقاتًالفردً
تحددًمياراتًالفردًالمجتمعًالذيًيعيشًفيو.ًتظيرًىذهًالعواملًالعميقةًعمىًشكلًسموكياتً

ًمع ًالتواصل ًوىوًمنًفي ًحولو ًاآلخرينًًىم ًمع ًالتواصل ًبميارات ًيعرف ما
(interpersonal skills)ًتصالًمباشرًمعًا،ًوىيًمجموعةًمنًالمياراتًالتيًتحتويًعمى
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ًمياراتً ًالمفظية، ًغير ًالرسائل ًقراءة ًالفعال، ًاالستماع ًميارة ًمثل ًلوجو( ً)وجيا اآلخرين
ًلذات،ًوالعملًضمنًمجموعات.ًوالتسييلًلآلخرين،ًتأكيدًاً،التعاطف،ًتقديمًالمساعدة

النفسيةًًاإلجتماعيةحيثًيحدثًفيًبيئةًالعملًبداخلًالتنظيماتًالرسميةًنوعًمنًالعبلقاتً
ًالعبلقاتًًوالوظيفيةًالتيًالًيغيبًتأثيرىاًعمىًاألداءًالوظيفيًلدىًالموظفين،ًوًتنشأ ىذه

أوًأكثرًمنًالعاممين،ًوتٌنتجًعبلقاتًتتميزًبالتآزرًوالتعاون،ًأوًعبلقاتًترتبطًً،بينًفردين
ًوبيئةًالعملًبماً ًعمىًاألداءًكالرغبةًوالقدرة ًمنًالعواملًالمؤثرة بالتحديًوالمنافسةًوغيرىا

ً.1تحويًمنًجوانبًماديةًومعنوية
منًالساعاتًيوميًا،ًيعملًاألفرادًضمنًالمؤسساتًوالتنظيماتًالرسميةًعددًمعينًكماًًًًًً

فالخصائصًالشخصيةًلمفرد،ًًًويحدثًأنًينشأًضمنًبيئةًالعملًماًيؤثرًعمىًأداءًالفرد،
ًً،وظروفًالعمل ًباالنتماء ًومدىًإحساسو ًالمعنوية ًالعملاوروحو ًفي ًوزمبلئو ًعممو ًتجاه

ًجميعياًتتداخلًفيماًبينياًلتجدًلياًصدىًمؤثرًعمىًأداءًالفردًومدىًكفاءتوًوفعاليتو.
 الخدماتيةًحيث المؤسسات نجد رأسيا عمى أو المجموعات ىذه عناصر أىم من ولعلًًًًً

 مواردىا عمى الحفاظ عمى يساعدىا بشكل عبلقاتيا تنظيم تحاول األخيرة ىذه أصبحت
ًفي  اىتمام ارتكز حيث والخارجي، الداخمي لجميورىا مراعاتيا وبالتالي السوق، وموقعيا

 االىتمام أن كون المردودية عمىًوأثر أىمية من لوًلما الداخمي محيطًالعمل عمى المؤسسة
 واالجتماعي النفسي واالستقرار األمن من جوً  تحقيق في لوًدور لممؤسسة الداخمية بالعبلقات
 أىمية تظير ذلك مقابل وفي مستواه، من رعمموًويطوًّ في يتفانى يجعمو ما وىذا ،لمعامل
 ليا تضمن حتى المؤسسة عمى تفرضًنفسيا حتمية كضرورة الخارجية العبلقات تنظيم
 وال األصعدة عمىًمختمف تحدياتيا مواجية من ويمكنيا ،المستجدة الظروف مع فيًّالتك
ً.جميعًالمستويات عمى شديدة منافسة من يفرضو وما السوق اقتصاد متطمبات مواجية ماسيًّ

المقاييسًالتيًبواسطتياًيتمًمعرفةًلفردًالعاملًفيًالتنظيماتًالحكوميةًمنًأىمًاويعدًأداءً
ًأل ًذلك ًعممو، ًفي ًإنجازه ًتمستوى ًاجتماعية ًوحدة ًىي ًالمنظمة ًمنًن ًشبكة ًفييا مارس

اعة،ًالتنظيم،ًالبيئةًاألنشطةًالمتداخمةًوتحدثًنتيجةًالتفاعلًبينًعدةًعناصر:ًالفرد،ًالجم
ً.2جميعياًعمىًسموكًالموظفينًفيًالمنظماتًوالتيًتؤثر
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 .147،ص: 2000اىذار اىجاٍؼٞح، ٍصز، انتفكُر االستراتجٍ وإػذاد انخطت االستراتجُت، ٍصطفٚ ٍذَ٘د ات٘تنز،  
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 .22اىَزجغ ّفسٔ، ص:  
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أثرًبعددًمنًويرتبطًاألداءًالوظيفيًبعدةًمتغيراتًيمكنًقياسوًبياًأوًمنًخبلليا،ًكماًيتًًً
ًالفردًعمىًمستوىًًاإلجتماعيةالعبلقاتً ًإنتاجية ًبينًاألفراد.ًحيثًتعتمد النفسيةًوالوظيفية

ً.1ًفردأدائو،ًلذاًفإنًكلًماًيؤثرًعمىًاألداءًسواءًسمبًاًأوًإيجابًاًيؤثرًبالتاليًعمىًإنتاجيةًال
ًًًً ًالعبلقات ًىاتو ًلياًًاإلجتماعيةولعل ًالميمي ًالعمل ًفترة ًفي ًالعمال ًبين السائدة

،ًمماًيجعلًالباحثًأخرىًحياناًًوالمنافسةًوالصراعًأًخصوصياتيا،ًفقدًتتسمًبالتضامنًأحياناًً
لياتًاالنتقالًمنًطبيعةًألخرى،ًآرًالتغيرًوالظروفًالمؤثرةًفيو،ًًويغوصًويبحثًعنًجوى

ًيمكنًلمعمالًالتكيفًمعًظروفًىاتوًالفترة.وكيفً
ًلطرحًالسؤالًالرئيسيًالتالي:وىوًماًيدفعناً

ًأثناءًالسمكًالطبيًوالسمكًالشبوًالطبيًعمالبينًًاإلجتماعيةماًىوًواقعًالعبلقاتًًًًًًً
ًالمداوماتًالميمية؟

ًالفرعيةًالتالية:ًاألسئمةويتفرعًمنًىذاًالسؤالًالرئيسيً
السمكًالطبيًًعمالبينًًاإلجتماعيةمنًالعبلقاتًًاًًالعملًالميميًتفرزًطابعىلًطبيعةًً-ـ01

ً؟السمكًالشبوًالطبي
ًًما -02 ًالعبلقات ًفي ًالمؤثرة ًالعوامل ًًاإلجتماعيةىي ًوالسمكًًعمالبين ًالطبي السمك

ًأثناءًالعملًالميمي؟ًالشبوًالطبي
ًخصوصي -03 ًىي ًًاتما ًًاإلجتماعيةالعبلقات ًالشبوًًالعمبين ًوالسمك ًالطبي السمك

ًأثناءًالعملًالميمي؟ًالطبي
ًفرضياتًالدراسةً:ثانياًً
ًـًالفرضيةًالرئيسية01ًً

ًالعبلقاتً ًنسق ًعمى ًيطرأ ًالذي ًالتغير ًفي ًالجوىري ًالسبب ًالميمية ًالمداومات تعتبر
ً.السمكًالطبيًوالسمكًالشبوًالطبيًعمالبينًًاإلجتماعية

ًـًالفرضياتًالفرعية02ً
ًطابعً ًتفرز ًالميمي ًالعمل ًطبيعة ًـ ًًاًًأ ًالعبلقات ًًاإلجتماعيةمن ًالطبيًًعمالبين السمك

ً.والسمكًالشبوًالطبي

                                                           
1

 .119، ص: 2001يْشز، ػَاُ، االردُ، ى دار اىثٞاُتكُىنىجُا األداء انبشرٌ: انًفهىو وأسانُب انمُاس وانًُارج، ػثذ اىزؤٗف اىذديح،  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
5 

ًىناكًعواملً السمكًالطبيًوالسمكًًعمالبينًًاإلجتماعيةطبيعةًالعبلقاتًًعمىًتؤثربًـ
ًالعملًالميميً.ًأثناءًالشبوًالطبي

.ً ًالعبلقاتًًج ًًاإلجتماعيةتتميز ًالطبيًعمالبين ًوالشبو ًالطبي ًالمداوماتًًالسمك أثناء
ً.الميميةًبالتماسكًوالمحمة

ً:الموضوعًختياراسبابًأً:ثالثاًً
ً:الموضوعيةاألسبابً_ً
ـًتزايدًوتفاقمًالتساؤالتًفيًالرأيًالعامًالوطنيًحولً)الفترةًالميمية(ًبشكلًعامًفيًظل01ًً

ًنثوي.المجتمعًخاصةًفيًالجانبًاألًالتحوالتًوالتغيراتًاالقتصاديةًالحاصمةًوتأثيراتوًعمى
ًوفترة02ًً ًالعادية ًالعمل ًفترات ًبين ًاالستشفائية ًالمؤسسة ًماىية ًعن ًالتعرف ًإمكانية ـ

ًالمداومةًبقسميياًالصباحيةًوالمسائية.
 والتعرفًعمىًخباياه.ًًًًنبـًفتحًمجالًالبحثًفيًىذاًالجا03ً

ًاتيةً:ًالذًًّاألسباب
ًاالحتكاكًبالمجالًالصحيًباعتبارهًكانًميدانًالعملًوالتشوقًإلىًمعرفةًخباياهًمن01ًً ـ

ًخبللًىذهًالدراسة.
ًرغبة02ًً مكانيةًًقويةـ تجاهًالمواضيعًالتيًتتجوًإلىًعمقًالمجتمعًوتؤثرًعميوًمباشرةًوا 

ًتعديلًبعضًالذىنياتًتجاهًموضوعًالدراسة.
ًـًنيلًشيادةًفيًالتخصص.03ً

ًأىدافًالدراسةًً:رابعاًً
ًعمىًوجو01ًً ًوالمسائية ًالصباحية ًبقسمييا ًالمداومة ًالبحثًعنًايجابياتًوسمبياتًفترة ـ

ًً.التحديد
02ًً ًالعبلقات ًلنسق ًالحقيقية ًاألسباب ًعن ًالكشف ًالمداوماتًًاإلجتماعيةـ ًبفترة لمعمال

ًالميمية.
ًـًالتعرفًعمىًأحدًالمعوقاتًالوظيفيةًلمعملًداخلًالميدانًالصحي.03ً
ًـًإثراءًالمكتبةًالجامعيةًبيذهًالدراسةًوجعمياًخمفيةًنظريةًلمدراساتًالمشابية.04ً
ً
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ًأىميةًالدراسةً:خامساًً
ًتتجمى01ً ًفيًًـ ًالميمي ًبالعمل ًتساؤالتًتتعمق ًعدة ًعمى ًاإلجابة ًفي ًالدراسة ًىذه أىمية

الميدانًالصحيًباعتبارهًأحدًأىمًالفتراتًالمخصصةًلمعملًلتغطيةًودوامًالخدمةًالصحيةً
ًالعامة.

ًتسا02ً ًعمىًاكتشافًآلياتًخدماتية ًوالعمل ًإنسانية ًخدمة ًتقديم ًفيًالتفاىمًـ ًالعمال عد
ًفيًالفتراتًالميمية.ًغيرًالرسميواالتصالً

بينًالعمالًفيًالمداوماتًًاإلجتماعيةـًالكشفًعنًجممةًالعواملًالمؤثرةًفيًالعبلقات03ًً
ًالميميةًبشكلًعام.

عاديةًلمعملًبالقطاعًالغيرًانًالدراساتًالمتعمقةًبالفتراتًـًتقديمًإضافةًجوىريةًفيًميد04ً
ثراءًالدراساتًالميدانيةًفيًىذاًالمجال. ًالصحيًوا 

ًالتطًر05ً ًًوالغيرًقًإلىًجانبًأخرًمنًفتراتًالعملًـ ًالخدمةًالصحيةًعادية كيفيةًتقديم
 بيا.ً

ًتحديدًالمفاىيم:ًً:سادساًً
تعدًمفاىيمًالدراسةًالمفاتيحًاالساسيةًالتيًيمكنًالولوجًبياًالىًحقلًالبحث،ًوتحديدىاً

ًيمنحوًأكثرًًيحددًإجرائيا ًكما مسارًالباحثًويجنبوًمتاىاتًالخروجًعنًأطارًالبحث،
ًفيًاالبعادًوالمؤشراتًفيًالميدان،ًوفيماًيميًنقومًبتحديدًمفاىيمًالدراسةًالحالية:ًًًتحكم

ًلمعمال:ًاإلجتماعيةالعبلقاتًً:01
 أو جماعتينًأو فردين بين صمة أية ":بأنيا اإلجتماعية قاتالعبل نبوي زكي أحمد يعرف
 تكون وقد التعاون، عدم أو التعاون عمى الصمة ىذه تقوم وقد وجماعة، فرد بين أو أكثر،
 عمى اإلجتماعية قاتالعبل تنطوي كما " ،1 "آجمة أو فورية تكون وقد مباشرة، غير أو مباشرة
 رفع إلى تيدف كما العمل، أصحاب بين والتعاون المتبادل حترامواال الثقة منًجوًّ خمق
 العمميات لجميع ولاأل ساساأل ىي قاتالعبل وىذه ،نتاجاإل وزيادةًلمعاممين المعنوية الروح

ًًً."2اإلجتماعية
ًالموسومً)مياراتًالتواصلًبينًاألفرادًفيًالعمل(.محمدًقاسمًًفيًكتاب(HIS) أشارًىيزًً
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بشكلًعامًىوًمفيومًمتعددًالجوانبًوًيحكموًالعديدًًاإلجتماعيةنًمفيومًالعبلقاتًأًإلىً
ًبالفرد، ًوالمتعمقة ًمنيا ًالنفسية ًسواء ًاألبعاد ًًوًمن ًباألعراف ًالمتعمقة ًالبيئية التقاليدًأو

1ًًأوًالمنظمةًأوًجماعاتًالعملًالفرعية.ً،الخاصةًبالمجتمعًالواحدًاإلجتماعية
حيثً اإلجتماعية العبلقات و اإلنسانية العبلقات بين فرق يوجد  أنو فيبر ماكس أوضح قد و

2ً اجتماعية. عبلقة الوقت نفس في إنسانية عبلقة كل تكون أن البلزم من ليس أنو :يقول
 اجتماعية عبلقات لتصبح تنمو التي العبلقات صور من  صورة ىي اإلنسانية فالعبلقاتً

ً.االجتماعي التفاعل و فيًّالتك بحدوث يسمح مما مبادئ و عمىًأىداف تقوم
ً ًالأما ًالعاممينًًاإلجتماعيةعبلقات ًبين ًالشخصية ًالعبلقات ًمن ًمجموعة ًىي: ًالعمل في

(Interpersonal Relationships)ًًالتيًيعممونًًذاتًتأثيرًعمىًاألفرادًوعمى المنظمة
 بين تنشأ التي العبلقات تمكً ":بأنيا العمل في اإلجتماعية العبلقات يعرف من وىناكً.فييا

 التكنولوجيا من كل وتساىم التعاوني، النتاج عممية في معا وارتباطيم إشراكيم بفضلالناسً
 العبلقات تختمف المثال سبيل وعمى العبلقات، من األنماط ىذه تشكيل العملًفي وتقسيم

ًاليدوي في االجتماعية  فيو نستخدم الذي المصنع في اإلجتماعية العبلقات عن المصنع
3ًوىكذا. تالآلا
بحسبً اإلجتماعية العبلقات نمط في الواضحة االختبلفات لنا تتضح السابق، التعريف منًً

 التكنولوجي الطابع ذات المؤسسات أن نمحظ بحيث بالمؤسسة، السائد اإلنتاجي الطابع
ً.وىكذا العبلقات من خاص نمط محظًعميياُيً العالي
 من مرحمة :"بأنيا بالمؤسسة اإلجتماعية العبلقات إلى النظر يمكن آخر، جانب منًًًً

ًبين و العاممين بين تنشأ عبلقات فيي الميمة، المراحل من تعد و التنظيمي مراحلًالبناء
 بوظائف وثيقاًً ارتباطاًً العبلقات ىذه عمى التنظيم ويعتمد اإلدارية، والوحدات األقسام
4ً."اإلدارة
 ىو و فقط واحد جانب عمى اإلجتماعية لمعبلقات السابق التعريف صاحب اقتصر    

 ىذا من وأعقد وأشمل أوسع اإلجتماعية العبلقات مجال أن الحقيقة أن إال العبلقاتًالرسمية،

                                                           
1

 .121، ص 2001، دار اىفنز، ػَاُ،  1ط انُفسُت،يذخم إنً انصحت ػثذ هلل ٍذَذ قاسٌ ،  
2

 .139،ص2003اىذذٝس، ٍصز، اىجاٍؼٜ ، اىَنرةانجًاػاث يغ انؼًم طرَمت دَُايُكُتجَؼح،  ٍذَ٘د سيَٚ 
3

 132،ص 1985 االسنْذرٝح، ٍصز، اىجاٍؼٞح، اىَؼزفح دط، دار ،انصُاػٍ االجتًاع ػهى اىسٞذ، اىؼاطٜ ػثذ اىسٞذ. 
4

 .38،ص2002األردُ، ػَاُ، ٗاىطثاػح، ىيْشز ٗائو دار ،1 ط ،انؼًم وإجراءاث انتُظُى اىي٘سٛ، ٍ٘سٚ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
8 

ًتشمل بكثير، التصور  العبلقات شبكة" مصطمح ذلك عمى والدليل المجاالت جميع فيي
ً.اإلجتماعية

 اًًفرد تربط رابطة أو عبلقةكلً: لمعمالًىيًاإلجتماعية بالعبلقات وفيًىذهًالدراسةًنقصد
 بالعبلقات يعرف ما ىو و منظم إطار في أخرى، بجماعة جماعة بجماعة،ًأو اًًفرد أو بفرد

 الًيمكن منظم غير إطار أو لممؤسسة، الداخمية وائحًوالقوانينالمًّ تضبطيا التي الرسمية
ًتكون تمقائية، تكون بل والموائح بالقوانين ضبطيا  التماسك أشكاليا ومن إيجابية، قد

ًوقد داخل األفراد ورضا واندماج والء عن الناتج االجتماعي  ومن سمبية، تكون الجماعة،
ًواالحترام وانعدام المشاركة وعدم لؤلفعال التنافس عن الناتج الصراع أشكاليا  بين الثقة
ًًالعمال.

ً الميمي العمل:02ً
 يدخل أن يمكن الخامسةًصباحا حتى ليبل العاشرة الساعة بين يمتد نشاط كل :بأنو فيعرًًًًّ

1ًًالثابتة. الساعات أو المتناوبة الساعات ضمن
27ًالخامسةًصباحاًفيًالمادةًًإلىحددًالمشرعًالجزائريًالعملًالميميًماًبينًالتاسعةًليبلً

2ًً(.90/11.)ًقانونًالعمل11ً-90منًقانونًالعملً
 بتعيين يسمح أن يمكن العمل مفتش فإن 2001 ماي 9 قانون حسب العملًالميمي ولبرمجة

 لعملىًالا لمجوء مبرراتو يقدم أن العمل رب وعمى ليمية، عمل مناصب في بعضًالعمال
بموجبً ساعات 8 ىي القانون ىذا حسب الميمي العمل ومدة مؤسستو، نشاط الميميًحسب

ً: منياًحاالت في ساعة 12 إلى المدة تمتد أن يمكن جماعي اتفاق
ً.األجير سكن ومقر العمل مقر بين البعد -
 . المؤسسة ممتمكات عمى لمسير المناوبة نشاط -
 ) .مثبل الصحي (اإلنتاج نشاط دوام ضمان بضرورة يختص نشاط -
ًاالستعجالية. األعمال إلنجاز خارجية ضرورة وجود حاالت في -
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ًىوالميل  سبع تقلًعن ال فترة تشمل األقل، عمى متعاقبة ساعة عشرة احدى من فترة :
 المختصة لمسمطة ويجوز صباحا، والسابعة مساء العاشرة الساعة بين وتقع متعاقبة ساعات

 الصناعات فروع أو المنشآت، أو الصناعات، أو المناطق، باختبلف تختمف تقررًفترات أن
 قبل المعنية العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات تستشير عميياًأن ولكن المنشآت، أو

 بشأن (148/89)1 رقم الدولية االتفاقية ).مساءًً الحاديةًعشرة الساعة بعد تبدأ فترة أي تقرير
 .:1948 ًً)مراجعة(ليبل النساء عمل
ًًً:ً ًالدراسة ًالميميًفيًىاتو ًبالعمل ًالعمالًفيًساعاتًالعملًًونقصد ًبو كلًنشاطًيقوم

العملًفائيةًكيفماًكانتًمدةًياًبالمؤسساتًاالستششروقًإلىالمؤداةًليبلًمنًغروبًالشمسً
ً.اإلجتماعيةعنياًطبيعةًمعينةًمنًالعبلقاتًًرً وتنج
ًالمداومةً:03
ًالمداومةًًً ًبنظام ًكانً يقصد ًكيفما ًالعامل ًأو ًالممرض ًأو ًلمطبيب ًالفعمي الحضور

ًبالنيارًأوًالميل وضمانًً،لمحاالتًالصحيةًالمستعجمة ألجلًاالستجابةً،بالمصالحًالطبية
ًالحوامل. استمراريةًعبلجًومراقبةًصحةًالمرضىًوالنساء

ًفيًشكل ًالمداومة ًفيً وتنظم ًمنيا ًوحدة ًكل ًتحدد ًلكل12ًًوحداتًزمنية ًمتصمة ساعة
ً:التاليين طبيبًأوًممرضًوفقاًلنمطيًالعمل

 - ً 12ًً:أي12/12ًنمط ًمباشرة ًتمييا ًالعمل، ًمن ًالراحة12ًًساعة ًمن ًمتصمة ساعة
ًوتن ًفيًطبًالنساءًاإلجبارية. ًالمتخصصين ًمنًطرفًاألطباء ًالنمط، ًبيذا ًالمداومة جز

نًعمىًأنًالًيزيدًيواإلنعاشًأوًفيًاالستعجاالتًوالكوارثًأوًالجراح والتوليدًأوًفيًالتخدير
عددًعمىًوحدةًفيًالشيرًلكلًطبيبًمتخصص،ًوالًيقل20ًًعددًوحداتًالمداومةًعنً

2ًًاإللزامية.
ساعةًمنًالراحةًبالنسبةًلؤلطباء36ًًمنًالعملً،ًتميياًًساعة 12ً:أي12/36ًنمطً - 

ًالمزاولين ًبالمستشفياتً العاممين ًالمزاولين ًبالمستشفياتًوالممرضين ًاالستعجاالت بمصالح
ًالوالدة. وبدور

                                                           
1

 09فٜ اىَؼرَذج ٍِ طزف اىَإذَز اىؼاً ىَْظَح اىؼَو اىذٗىٞح ، )1948سْح ٍزاجؼح(ىٞالَ  اىَرؼيقح تؼَو اىْساء 89 دٗىٞح رقٌ اذفاقٞح 

 .1951فثزاٝز 28 فٜ ذْفٞذٕا ٗتذأ ، 1948ج٘ٝيٞح،
2

ػِ اىذزاسح ٗاىخذٍح اإلىشاٍٞح ٗاىَذاٍٗح  تشأُ اىرؼ٘ٝضاخ، (2007أتزٝو  13) 1428ٍِ رتٞغ األٗه  24، اىَإرر فٜ 2-06-623ٍزسً٘ رقٌ  

اىصادرج  5524 اىجزٝذج اىزسَٞح ىيجَٖ٘رٝح اىجشائزٝح رقٌاىَْجشج تاىَإسساخ اىصذٞح اىراتؼح ى٘سارج اىصذح ٗ ىيَزامش االسرشفائٞح اىجاٍؼٞح، 

 2007 ٍاٛ 10 ًٝ٘ اىخَٞس
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ًالدراسة فترةًعملًمحددةًبعددًساعاتًمتصمةًتختمفًعنًًكل:ًويقصدًبالمداومةًفيًىذه
ًفت ًتمييا ًلمعمل، ًعبلجًاألوقاتًالعادية ًاستمرارية ًضمان ًأجل ًمن ًاإلجبارية ًالراحة ًمن رة

ًالمرضى. ًتكونًًاويفرقًبينيًومراقبةًصحة ًتكونًليبلًكما ًوالتيًقد وبينًالعملًبالمناوبة
ً.نياراًً
ًالعملًبالمناوبةً:04
ًتشغيل يمكن بحيث العمل ساعات تنظيم عن عبارة ىو KAMPENZ : كامبنز تعريفًً

ً.1ساعةينًوالعشًر األربع أثناء مختمفة أوقات خبلل عمل لفترات العمال من مختمفة فرق
 تعاقب بواسطة اإلنتاج استمرارية لضمان العمل وقت تنظيم من نمطً: VIEUXفيوً تعريف
ً.2انقطاع دون العمل عمى العمل فرق
ً" يفتعًر ًنمط KAILLAUكايو ًاإلنتاجً االستمرارية لضمان العمل وقت تنظيم من : في

ً.3الزمان في انقطاع دون العمل فرق فيو وتتعاقب
ًمتساويةًًًً ًوعمىًثبلثًنوباتًعمل ًمجموعاتًعمل، ًيحتويًعمىًأربع ًعمل ًنظام ىو

أيام،ًتميًًةزمنياًومتعاقبة،ًكلًنوبةًعملًمدتياًثمانًساعاتًيتعاقبًعميياًالعمالًكلًثبلث
ًثبلث ًمدتيا ًراحة ًفيًالنوباتًالثبلثًفترة ًالعمل ًمن ًأيام ًتسعة وبذلكًيضمنًًأيام،ًةبعد

ًنًساعة.يالعملًبدونًانقطاعًخبللًاألربعًوالعشًر
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                           
1
 Villemeur A, Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels, Paris: Eyrolles, 1988. P: 21 

2
 Savoyant A, Statut et fonction des communication dans l'activité des équipes de travail, psychologie, 

française, 28, 1977, P: 250 
3
 Villemeur A,Ibid, P: 22. 
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ً:ًنموذجًالدراسةسابعاًً

ًالفرضيةًالرئيسية

ً

ً

1ًالفرضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً          ً

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

2ًالفرضيةً

ً

ً

ً

3ًًًًالفرضيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً
ً
ً

 العمالبين  العالقات االجتماعية

 

0

20

40

60

80

100

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

4e
trim.

Est

Ouest

Nord

الليلية اتالمداوم  

 

 العالقة السلطوية واتخاذ القرار  -
 اإلحساس بالثقة وروح المسؤولية  -
 تفويض السلطة والشفافية  -
هامش الحرية في العمل وتشجيع   -

 المبادرة
 لغة االتصال والرموز والمفاهيم  -
 سيولة وتوفر المعلومة  -

 طبيعة العمل الليلي

 الشكل ألتناوبي والدائم -
 مدة ساعات العمل بالليل -
 انخفاض مستوى اليقظة -
 الرقابةنقص  -
 التعامل مع الحاالت االستعجالية -

العوامل المؤثرة على العالقات 

 االجتماعية بالفترة الليلية

 التعب الذهني وقلة التركيز  -
 تغير اإليقاع البيولوجي للجسم  -
 العوامل الفيزيقية  -
  العوامل السوسيو ثقافية -

 

 تماسك العمال أثناء المداومات الليلية

 السلوك أالنسجامي بين العمال  -
 ضبط وتنظيم المهام  -
 االجتماع عند الطوارئ  -
 سد الخلل  -
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ًمجاالتًالدراسة/اًًثامن
دراسةًبحثيةًمجالًزمنيًومكانيًوبشريًيختصًبياًوفيماًيميًيتمًاستعراضيمًكلًًلكل

 منياًعمىًالترتيبً
 ً:المجالًالزمنيأ: 

ًأجريتًالدراسةًعمىًثبلثًمراحل:
ًالميدان(ًاستطبلعالمرحمةًاألولى)ًً 

ًً ًجوان ًشير ًالماجستير ًشيادة ًعمى ًحصولي ًامتدتًمنذ ًشير2014ًًوالتي ًأواخر إلى
ًتمًفي،ًوالتفكيرًفيًمشروعًلمدكتوراهًفيًنفسًاالختصاصًوالموضوع،ًحيث2014ًسبتمبرً

ًالمرحمة ًموضوعًًىذه ًلدراسة ًمكمبًل ًيعد ًوالذي ًالجديد ًالموضوع ًوفق ًالميدان استكشاف
ًوالتعرف ًالدراسةًمىعًالماجستير، ًعمىًًمفردات ًنظرة ًوتكوين ًالحديثة ًالمستجدات وفق

ًالعمالًالذينً ًاختيارًمجموعة ًفيًالبداية ًحيثًتم الجميورًالمستيدفًمنًالبحثًالجديد،
ًيعممونًبالفترةًالميميةًباختبلفًعددًساعاتًمداوماتيمًورتبيمًومراكزىمًالوظيفية.

 المرحمةًالثانية:ً 
ًفيًأكتوبرً ًقبولًمشروعًالدكتوراه ًحي2014بعد ًالمستيدفةًمنًالدراسةً، ثًضبطتًالفئة

ًالطبيً ًعمالًالسمكًالطبيًوالسمكًالشبو ًاالقتصارًعمىًدراسة ًفتم ًالمشرف، ًمشاورة بعد
نظرًاًلتقاربًمياميمًمنًجية،ًومنًجيةًثانيةًتعتبرًىذهًالفئوًاألكثرًتواجدًاًفيًالمستشفىً

عمىًعبلقاتيمًاالجتماعيةًمنًغيرىا،ًكماًأنًالباحثًيجدًسيولةًكبيرةًفيًمبلحظةًالتغيراتً
ًأثناءًالمداوماتًالميميةًبفريقًالعمل.

كماًتمًفيًىاتوًالمرحمةًأيضًاًتكوينًاستمارةًلمرصدًوالتقصيًوعرضياًعمىًالمشرفًحيثً
ً ًتجريبية)تضم ًعمىًعينة ًاالتفاقًعمىًتوزيعيا ًالمبحوثين20ًًتم ًمدىًفيم ًلمعرفة عامبًل(

ضًاالستمارةًعمىًأستاذةًمختصينًبغرضًالتحكيمًا،ًوبعدىاًتمًعًريألسئمتياًوتعامميمًمع
وتصويبًاألخطاءًالمحتممةًبعدًطمبًمنًالمشرفًمرفوقةًبالفرضياتًونموذجًالدراسةًوىمً

ًالجرائر ًالياشميًمقرانيًمنًجامعة ًأسماىم: ًالتالية ًمنًجامعة2ًًاألساتذة وشويماتًكريم
ً ًأبريل ًشير ًباتنة ًجامعة ًمن ًالعوفي ًومصطفى 2017ًًالبميدة، ًإلى، ًاألستاذًباإلضافة
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خراجياًفيًًًموالي الحاجًمرادًمنًجامعةًوىران.ًليتمًتصحيحًالمبلحظاتًوالتصويباتًوا 
ًشكمياًالنيائيًبدايةًشيرًمايًمنًنفسًالسنة.ً

 :ًالمرحمة الثالثةً 
وتوزيعًاالستماراتًعمىًجميعًأفرادًالفئةًمميدانًبدأتًفيًأواخرًشيرًمايًبحيثًتمًالنزولًل

ً ًبفترةًالمبحوثة ًيعممون ًوالذين ًالطبي، ًالشبو ًوالسمك ًالطبي ًلمسمك ًالمنتمين ًالعمال وىم
مفردة،ًوبعدًجمع181ًالمداوماتًالميميةًبالمؤسسةًالعموميةًاالستشفائيةًبرقانًوعددىمًبمغً

ً ًسبتمبر ًشير ًبداية ًالمبحوثين ًعن 2017ًًاالستمارات ًعمى ًالحصول استمارة180ًًتم
جاعًبعضًاالستماراتًالناقصةًلرؤساءًالمصالحًإلعادةًممئياًممموءةًبشكلًتام،ًبعدماًتمًإًر

عادةًاستبلمياًاالًاستمارةًواحدةًتمًتحويلًالمبحوثةًإلىًعيادةًخاصة،ًلتنقطعًعنًالعملً وا 
كميةًوبعدًاالتصالًبياًشخصياًلمًتبديًجديةًفيًالتعاملًمعًالبحثًرغمًكلًالتطمينات،ً

ًواقتصر ًالعينة ًعن ًاستبعادىا ًتم ًًوبالتالي ًعمى ًنسبة180ًًالبحث ًتمثل ًوالتي مفردة
جراءًالتحميل.99.44%ًً ًمنًالعينةًالمبحوثةًوىيًنسبةًجدةًمقبولةًلمواصمةًالبحثًوا 

ًإجراءً ًمعًالمسؤلينًالتقنيينًالمتمثمينًفيًالمراقبينًالطبيينًالمداومينًليبًل23ًًوتم مقابمة
09ًوعددىم ًف، ًالمتمثمين ًاإلداريين ًالمسؤولين ًوكذا ًمدراء ًالميميةي ًجوانًًالمداومة شيري
2017ًًوجويميا ًو09وعددىم ًبعضًًمن05ً، ًعمى ًلبلستفسار ًالطبي ًالشبو ًالسمك أفراد

ًالمداوماتًالميمية.ًباإلضافةًإلىًاالطبلعًعمىً السموكاتًالعماليةًالتيًلفتتًانتباىيًبفترة
يرًجويمياًالمبلحظاتًالتيًيدونياًكلًمنًالمراقبًالطبيًومديرًالمداومةًفيًسجبلتيماًلش

ًمنًنفسًالسنة.ًً
ً.المجالًالمكاني:ًاستعراضًالبطاقةًالتقنيةًلممؤسسةً-بً

ً ًبعد ًعمى ًتقع ًرقان ًعبر²ًًكمم140ًدائرة ًالنيجر، ًدولة ًحدود ًتجاه ًأدرار ًالوالية جنوب
ً ًالوطنيًرقم ًتاوريرتًفمن06ًالطريق ًالجنوبًقصر ًتاعرابتًومن ًقصر ًشماال ًيحدىا ،

ً ًالرقانيًوىيًمنطقةًالشرقًالطريقًالرابطًبينيا ًأولفًومنًالغربًقصرًزاوية وبينًدائرة
 ذاتًطابعًفبلحي.ًًً

،ًحيث1983ًأنشئًبياًالقطاعًالصحيً)سابقا(ًبموجبًالمرسومًالتنفيذيًالصادرًفيًسنةًً
ويعتبرًىوًالثالثًعمىًمستوىًالواليةًبعدًكلًمن1985ًًبدأًتقديمًخدماتوًفيًشيرًجويميةً
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ًوتيميمون ًبأدرار ًبموجبًالقطاعين ًبرقان ًاالستشفائية ًالعمومية ًالمؤسسة ًعنو ًانبثقت ،
2007ًًماي19ً:الموافقًل1428األولًجمادي02ًالمؤرخًفي07/140ًالمرسومًالتنفيذيًرقم

ًالمؤسسات ًإنشاء ًوالمؤسساًوالمتضمن ًاالستشفائية ًالجواريةًالعمومية ًلمصحة ًالعمومية ت
ً.01/01/2008ًمنًءًًاابتد
يحدًالمؤسسةًالعموميةًاالستشفائيةًبرقانًمنًالشمالًطريقًمعبدًبمحاذاةًالمجمعًالتجاريًً

ميجورةًًلبمديةًرقانًومنًالجنوبًقسمًالدركًالوطنيًلدائرةًرقانًفمنًالشرقًسكناتًطوبية
وىيًمؤسسةًذاتًطابعًخدماتي.ًتقدمًخدماتياًألربعة06ًًومنًالغربًالطريقًالوطنيًرقمً
نسمةًموزعينًبالشكل85316ًًبتعدادًسكانيًيقدر²ًكمم810مناطقًمجاورةًلياًعمىًمسافةً

ًالتالي:

ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًعنًالمؤسسةًبعدىاًعددًالسكانًالمنطقة
ًشماالًكمم70ًًنسمة19334ًًوزاويةًكنت

ًمقرًالمؤسسةًنسمة22925ًًرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ًشماالًكمم90ًنسمة23989ًًأولــــــــــــــــــــــــــــف

ًجنوباًكمم650ًنسمة19068ًًبرجًباجيًالمختار
ًكمم810ًنسمة85316ًًالمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
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ًالييكلًالتنظيميًلممؤسسةًالعموميةًاالستشفائيةًبرقان
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًالمصدر:ًمنًإعدادًالباحثًباالعتمادًعمىًوثائقًالمؤسسة
ًفيً ًالقرار ًواتخاذ ًالمراكز ًمستوى ًعمى ًلمميام ًتقسيم ًىناك ًأن ًالشكل ًخبلل ًمن يتبين

ًالمد ًتمعب ًبحيث ًاالستشفائية، ًحدةًيالمؤسسة ًمن ًالتخفيف ًفي ًبارزًا ًدورًا ًالفرعية ريات
مركزيةًالقرارًوتنفيذهًخاصةًفيماًيتعمقًبالوثائقًالخاصةًبالعمالًالذينًينتمونًلكلًمديريةً

ًكاالستخبلفاتًورخصًالغياباتًوالعطلًالتعويضيةً...الخ.
كماًأنياًوبذلكًيصبحًلممديرًالعامًدورًاالشرافًوالمراقبةًعمىًمستوىًالمديرياتًالفرعيةً

ًاتخاذ ًسرعة ًفي ًالقرار ًلسيرورة ًقويًا ًدفعًا ًكلًًهتعطي ًفي ًالحال ًىو ًكما ًتنفيذه وفعالية
ًالبلمركزي ًالحاالتًةاالنظمة ًفي ًخاصة ًاالستشفائية ًالمؤسسة ًطبيعة ًيناسب ًما ًوىذا ،

االستعجاليةًالتيًالًتسمحًبالتماطلًفيًاتخاذًالقراراتًالمصرية،ًمماًيعطيًصورةًواضحةً
ًيةًاالتصاليةًفيًالمؤسسةًبشكلًعام.ًًعمىًالعمم

ً
ً

 

 مكتب االتصال مكتب التنظيم العام

انًذَرَت انفرػُت نصُاَت انتجهُزاث 

 انطبُت وانتجهُزاث انًرافمت

المديرية الفرعية للمصالح 

 الصحية
 المديرية الفرعية للمالية والوسائل المديرية الفرعية للموارد البشرية

مكتب 

صيانة 

التجهيزات 

 المرافقة

مكتب 

صيانة 

التجهيزات 

 الطبية

مكتب تنظيم 

ومتابعة النشاطات 

 الصحية وتقييمها

مكتب 

 القبول
مكتب 

 التكوين

مكتب التقاعد وحساب 

 التكاليف

مكتب تسيير الموارد 

 البشرية والمنازعات

مكتب الصفقات 

 العمومية

مكتب الوسائل العامة 

 والهياكل

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة
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ًجالًالتخصص:مً
 التكفلًبالحاجاتًالصحيةًلمسكان. 
 ً ًالعبلج ًوتوزيع ًوبرمجة ًتنظيم ًالطبيًاضمان ًالتأىيل عادة ًوا  ًوالتشخيصي الستشفائي

ًواالستشفاء.
 تطبيقًالبرامجًالوطنيةًلمصحة. 
 .اإلجتماعيةضمانًحفظًالصحةًوالنقاوةًومكافحةًاألضرارًواآلفاتً 
 ضمانًتحسينًمستوىًمستخدميًمصالحًالصحةًوتجديدًمعموماتيم. 

ًالمصالحًوالدوائرًالتيًتضميا:
ًمكتبًاإلدارة ًبو ًويتصل ًالمدير ًسمطة ًتحت ًوىي ًلممؤسسة ًالداخمي ًالنظام ًبيا ًيوجد :

ًالتنظيمًالعامًومكتبًاالتصالًوتشتملًعمىًماًيمي:
 المديريةًالفرعيةًلمماليةًوالوسائل. 
 عيةًلممواردًالبشرية.ريةًالفًريالمد 
 المديريةًالفرعيةًلممصالحًالصحية. 
 المديريةًالفرعيةًلصيانةًالتجييزاتًالطبيةًوالتجييزاتًالمرافقة. 
ًاألسًًِ ًوعدد ًبالمؤسسة ًاالستشفائية ًالمصالح ًالجدول613ًرة) ًفي ًموضح ًىو ًكما سرير(

ًالتالي:
ً
ً
ً

 عدد األسرة المصمحة
 06 مصمحة االستعجاالت 

 30 الجراحة العامة مصمحة
 30 مصمحة طب األطفال

 15 مصمحة طب النساء والتوليد 
 15 مصمحة األمومة

 30 مصمحة الطب العام
 10 مصمحة تصفية الدم

 136 المجمـــــــــــــــــــــــــوع
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ً:المصالحًالتقنية
 .كتمةًالعممياتً-ً
ً.مصمحةًالمخبرً-
ً.ألسنانامصمحةًوعيادةًً-
ًً.مصمحةًالصيدليةً-ًًً
 .مصمحةًاألشعةً-ًًً

عمىًدائرتينً:ًتغطيًالمؤسسةًالعموميةًاالستشفائيةًبرقانًاألماكنًالتيًيتوافدًمنياًالمرضى
برجًباجيًالمختارًبمسافةًًالواليةًالمنتدبةباإلضافةًإلىًً،وأولفًو:ًدائرةًزاويةًكنتمااألقلًوى
ً،كيموًمترًتقريبا،ًمعًمؤسستينًعموميتينًلمصحةًالجواريةًبأولفًوبرجًباجيًالمختار810ً
ً ًأحياناوكذا ًوتيميمون ًادرار ًمن ًغيرًًالوافدين ًطبية ًاختصاصات ًعمى ًالمؤسسة لتوفر

ً.موجودةًبعاصمةًالوالية
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 مجموعًالعاممينًبالمؤسسةًالعموميةًيشتملًمجتمعًالدراسةًعمىً:ًالمجالًالبشريً-ج
ًبرقانً ًالطبيًًنيمنًالسمكاالستشفائية ًالطبيًوالشبو ًمدراءًالمداومة والمراقبينًوأيضا

 .ًبحسبًالمصالحًموزعينًعمىًالشكلًالتاليًموظفا199ًًًالطبيينًوالبالغًعددىمً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًمراقبًطبي09ًً+مديرًالمداومة09ً)ً=)العددًاالجمالي(199ًالعددًمالحظة: )عمالًالسمك181ً+(
ً.الطبيًوالسمكًالشبوًالطبيًالذينًوزعتًعمييمًاستمارةًالبحث(

ًالعددًالمصمحة
15ًًطبًاألطفال

10ًًالتخدير،ًاإلنعاش(كتمةًالعممياتً)ً
18ًًمصمحةًطبًالنساء

16ًًاالستعجاالت
08ًًاألشعة
14ًًالمخبر

10ًًتصفيةًالدم
20ًًقسمًالعمميات
08ًًوحدةًاإلنعاش
12ًًالطبًالعام
02ًًالصيدلية

18ًًالجراحةًالعامة
09ًًمديرًالمداومة
09ًًمراقبًطبي

21ًًاالطباءًالعامونً
09ًًالمراقبينًالطبيين

199ًًالمجموع
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 مجتمع الدراسة
استمارةًعمىًجميعًعمالًالسمكًالطبيًوالسمكًالشبوًالطبيًالعاممينًليبل181ًتمًتوزيعًً

ً ًوتم ًاالستشفائية، ًبالمؤسسة ًكمااستمارة180ًاسترجاع ،ًً ًالنحوًًمقابمة23ًأجريت عمى
ًا09ًًالتالي:) عمالًمنًمع05ًًطبيينًوالمراقبينًمعًال09ًالميميةًوًاتلمداوممعًمدراء

ًالطبي ًالشبو ًالسمك ًًأفراد ًىووبالتالي ًلمعينة ًاإلجمالي ًفالعدد ليتمًً.(203=180+23):
استعدادًاًلعممياتًالتبويبًوالتحميلًوالتفسيرًواستخراجًمجتمعًالبحثًمنًأفرادًًجمعًالبيانات

ًالنتائج.ً
 عامل موزعين بالشكل التالي:203ىووبالتالي فالعدد النيائي لمجتمع البحث 

 00ة + ات الميميمداوملممدراء  00عامل من السمكين الطبي والشبو الطبي +180) 
طبي شممتيم أداة االستمارة الالشبو  السمك من أفراد 05+ بالفترة الميمية مراقبين طبيين

  (وأجريت معيم المقابمة
 المنيج وأدوات جمع البيانات

ًإالًوفقًمنيجًمعينًيرس ًتتم ًأن ًبحثية ًالطريقًلمباحثًفيًتناولوًالًيمكنًأليًدراسة م
ًالتيً ًالمنزلقات ًمن ًويقيو ًالدراسة ًفي ًالصحيح ًالمسار ًلو ًويحدد ًما، ًلظاىرة ومعالجتو

ًًيمكنياًأنًتحيدهًعنًالصوابًً

 المنيجًالمستخدمًفيًالدراسة -ًأ
ًدراسةًًإذا ًكل ًأن ًىذا ًفمعنى ًإتباعو، ًينبغي ًالذي ًالمنيج ًتحدد ًالتي ًىي كانتًالدراسة

ًفيً ًالمستعممة ًالمناىج ًتتعدد ًقد ًبل ًواحدا ًمنيجا ًفيًبعضًاألحيان ًيكفييا ًال ًقد عممية
ً .إجرائيا

ً"استقصاءً ًانو: ًيعرفًعمى ًالذي ًالوصفي ًالمنيج ًعمى ًاعتمدنا ًقد ًىذا ًبحثنا ًحالة في
الظواىرًاالجتماعيةًكماًىيًقائمةًفيًالحاضرًبقصدًتشخيصياًًينصبًعمىًظاىرةًمن

ًأوًبينًظواىرًاجتماعيةًأخرى". ًالعبلقاتًبينًعناصرىا ًوتحديد 1ًوكشفًجوانبيا، فيذاًً
                                                           

1
 .06، ص1990اىجشائز،، اىَإسسح اى٘طْٞح ىينرابيُاهج انبحج فٍ ػهىو انتربُت،  ذزمٜ راتخ، 
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االخيرًيتعدىًالوصفًإلىًالتحميلًوالتفسيرًوالبحثًعنًالعبلقاتًواالرتباطاتًبينًمختمفً
ًالمتغيرات،ًوىوًماًيناسبًدراستناًىاتو

ًتًجمعًالبياناتًأدوا -ًب

ًوجدولتياًوىيًترجمةًلمكممةً األداةًىيًالوسيمةًالمستخدمةًفيًجمعًالبياناتًأوًتصنيفيا
تستخدمًفيًالبحوثًاالجتماعيةًالكثيرًمنًالوسائلًلمحصولًعمىًً"Technique"الفرنسية

ًاقتضتًالضرورةًلذلك ًيمكنًاستخدامًالعديدًمنياًفيًالبحثًالواحدًإذا أيً البيانات،ًكما
،ًًوفيًضوءًالمنيجًالمتبعًفيًىذهًالدراسة،ًفقد1ًًحسبًنوعًوطبيعةًالمعموماتًالمستيدفة

ً:منًالميدانًجاءتًبالشكلًالتاليأدواتًلجمعًالبياناتًعدةًاستخدمتً

 :ناالستبيا -01

 في وضعيا يتم معين موضوع حول بعضيا مع المرتبة األسئمة من مجموعة أنو عمى يعرف
 عمى لمحصول تمييدا باليد تسميميا يجري أو بالبريد المعنيين ترسلًلؤلشخاص استمارة
 يعرفيا كماًو. الدراسة لموضوع لمبلئمتيا األداة ىذه تمًاختيار وقد فييا الواردة األسئمة أجوبة
 بطريقة باستجوابيم األفراد إزاء يستيل العينة لتقصي مباشرة تقنية ىو " أنجرس موريس

ً. رقمية بمقارنة رياضية عبلقات إيجاد إلى ييدف كمي بسحب موجيةًوالقيام
ً: محاور بعةأًرًىسؤالًموزعةًعم52ًًعمى تمًاحتوائيا حيث
 (12-01) سؤاال12ًًًًمنًيتكونًالشخصية بالبيانات األولًيتعمق المحور

ً . (26-13أسئمةً)14ً،ًاحتوىًعمىًالميمي العمل طبيعةًتناولًالثاني المحور 

ًالعواملًالمؤثرةًعمىًالعبلقةًاالجتماعيةًبينًالعمالًأثناءًالمداوماتًالميميةًالثالث:ًالمحور
ً.(36-27)ًأسئمة10وشملً

ًا ًالمحور ًً:لرابعأما ًشمل ًالميمية، ًبالفترة ًالعمال ًتماسكًولحمة سؤااًل14ًًفيتعمقًبمظاىر
(،ًفيماًوضعًسؤالينًفيًاالستمارةًأحدىماًيتعمقًبمقترحاتًالعمالًعنًالعبلقات50ًً-37)

االجتماعيةًبالفترةًالميميةً)ًكيفًينبغيًأنًتكون(ًواآلخرًعنًأسئمةًكانًينبغيًأنًتطرحً
 ًولمًيتمًطرحيا.ًًً

                                                           
1

 .83، ص:1998"، اإلسنْذرٝح، اىَنرة اىجاٍؼٜ اىذذٝس، انبحج انؼهًٍ "انخطىاث انًُهجُت إلػذاد انبحىث االجتًاػُتٍذَذ شفٞق،  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
21 

استمارة180ًًاستمارةًعمىًجميعًأفرادًالفئةًالمبحوثة،ًليسترجعًمنيا181ًً يعتوًز تم حيث
ًصالحةًلمتبويبًوالتحميلًوالتفسير.ً

 :المقابمة -02
 المحادثة عن تختمف المقابمة كون في كميا تمتقي فإنيا تعاريفيا كثرة بالرغمًمن

 لتحقيق أساساًً تتم فيي اليومية، حياتيم في الناس بين تتم التي الشخصيةًالعادية
 تعريف يمكن  وخبلصةًالقول .الُمَقاِبل ويدركو الُمَقاِبل إليو يسعى محددًىدف

ًلفظي: بأنيا المقابمة  باحث (شخصين بين يتم وواعي ىادف مباشر حوار
 الحصول بغرض ،)األشخاص من ومجموعة باحثً(شخص بين أوً)ومبحوث

 ويتم األخرى التقنيات أو باألدوات عمييا يتعذرًالحصول دقيقة معمومات عمى
1ًً. المرئي الصوتيًأو التسجيلًأو بالكتابة تقييده

(ًبالمداوماتًالميميةًوقدًأجريتًمقابمةًىذهًالدراسةًمعًالمسؤولينًالتقنيين)المراقبينًالطبيينً
ًالسمكًالشبوًالطبيًلتوضيحًبعضًالميميةًواإلداريينً)مدراءًالمداومات (ًوبعضًمنًأفراد

09ًمنيمًًمستجَوب23ًلىًتفسير،ًوكانًعددًالمستجوبينًإالسموكاتًالمشاىدةًالتيًتحتاجً
الطبيًًوتضمنًًالشبوًمنًأفرادًالسمك05ًومراقبينًطبيين،09ًًمدراءًلممداوماتًالميميةًو

ً ًدليلًالمقابمة ًلمعمال06ًًلكلًمنيم ًالعبلقاتًاالجتماعية ًتعمقتًبالبحثًفيًطبيعة أسئمة
ًثناءًالمداوماتًالميمية.ًًأ
ً:المالحظة - 03ً

 االجتماعي لمسموك ادةج سةارًد نتصور أن الصعب ومن البيانات جمع أدوات من أداة تعتبر
 في تستخدم أن يمكن أنيا المبلحظة أىمية من يزيد ومما ،ًًىاما اًًرًًود المبلحظةًفييا تمعب ال

ً. والتجربيبة والوصفية والكشفية االجتماعية البحوث
 طريق عن عميياًالحصول يمكن ال التي البيانات لجمع الميدانية البحوث في وتستخدم

ًوأًاالستمارة طريق عن جمعيا يمكن ال التي البيانات في تستخدم كما ،النظرية سةارًدال
  2التجربة أو التقارير أو الرسمية اإلحصائياتًأو اإلدارية والسجبلت الوثائق أو المقابمة

                                                           
1
 .  2012ؼح سنٞنذج، اىجشائز، ج٘اُ ، جا8ٍٍجيح اىؼيً٘ االّساّٞح ٗاالجرَاػٞح، اىؼذد رقٌ انًمابهت فٍ انبحج االجتًاػٍ، ّثٞو دَٞذشح،  
2

 142 .، ص 2004اىذذٝس، اىجشائز، ، دار اىنراباالجتًاػُت انؼهىو فٍ انؼهًٍ يُهجُت انبحج  سرٗاذٜ، رشٞذ 
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 المبلحظة عمى اعتمدنا وقد منتظمة، ومبلحظة بسيطة مبلحظة ىامين نوعين ولممبلحظة
تًالعماليةًبغرضًالبحثًعنًتفسيرًالسموكاتًوالممارسا الباحث يابًيقومًالتي 1منتظمةال

 والتصوير لمتسجيل دقيقة أدوات استخدام ودون طبيعيةغيرً ظروف في أثناءًالفترةًالميمية
 بعض معرفة جلأ من األداة ىذه عمى اعتمدنا لذلك االستطبلعيةًسةارًدال في مفيد النوع وىذا

ً. المصادر من غيرىا و الكتبًفي نجدىا أن يمكن ال التي المعمومات
 تقوم جماعات وجود ،العمال بين ةيبراق عبلقات وجود الحظنا الميدان إلى نزولنا فترة وفي
ً.المصاىرةًحديثةًالنشأة مبدأ عمى
 :تحميل المضمون -04

ًبمصطمح ًاإلنجميزية ًبالمغة ًتحميلContent analysisً يعرف ًباسم ًأيضًا ًويعرف ،
التيًيتضّمنياًنٌصًًالمحتوى،ًوىوًعبارٌةًعنًمنيٍجًدراسٍيًمرتبٍطًبمتابعة،ًوقراءةًالمحتويات

معين،ًومنًتعريفاتًتحميلًالمضمون:ًىوًعبارٌةًعنًأسموٍبًمنًاألساليبًًما،ًأوًموضوع
المستخدمةًفيًدراسةًاألبحاثًباالعتماِدًعمىًصياغٍةًوصٍفًدقيٍقًلممحتوىًالبحثي،ًومنً

ً 2.ثّمًالعملًعمىًكتابتِوًوفقًاًلخبلصٍةًمحددة
ًالمداوم ًسجبلت ًمبلحظاتًفي ًمن ًجاء ًما ًالتعرفًعمى ًتم ًالدراسة ًىذه الميميةًًاتوفي

مةًفترةًالدراسةًالميدانية،ًوفيًدراستناًىذهًيطًليبلًًًالخاصةًبالمراقبًالطبيًومديرًالمداومة
ًُدونًفيًالسجبلتًمنًطرفًالمراقبًالطبيًومدبرًالمداوم الميميةًًاتتمًاالطبلعًعمىًما

شيريًجوانًوجويمياًمنًأجلًإثراءًالتحاليلًوالتفاسيرًالمرافقةًلمبياناتًاالحصائيةًالمكونةً
ًوالتيًتمًرصدىاًعنًطريقًاالستمارة.ًً،منًالبياناتًالخام

وبالتاليًلمًيستخدمًتحميلًالمضمونًفيًىذهًالدراسةًكمنيجًمستقلًبقدرًماًاستخدمًكتقنيةً
ًلرصدًوالتقصي.ًمكممةًلؤلدواتًاألخرىًفيًا

ًاألساليب اإلحصائية.  -ج
ًبالقياس ًينوًعمميةًتعبيرًعنًالخصائصًوالمبلحظاتًبشكلًكمأ–كمفيومًواسعً–يقصد

ووفقاًلقاعدةًمحددة.ًًيوعندماًنستخدمًالمقياسًوالمبلحظاتًبشكلًكمً،ووفقاًلقاعدةًمحدودة
ًًوبمفيومًأو ًالمعرفةًاألبعادوفق ًفروع ًمن ًفرع ًلكل ًالمبلئمة ً.الخاصة نجدًًالًفإنناً

                                                           
1

 .23ٗاىْشز ٗاىر٘سٝغ، ص ىيطثاػح ، دار غزٝةاالجتًاػٍ انبحج وأدواث انؼهًٍ انبحج أسانُب ىطفٜ، ئتزإٌٞ طيؼد 
2
 http://mawdoo3.com      ً٘ٝ 12:40اىساػح  28/10/2017شٕ٘ذ  
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ًف ًالتًيغضاضة ًالرياضية ًالمعادالت ًمن ًنسق ًًياختيار ًالخاصية ًتمك ًمع ًأوتتفق
ً ًالبحث ًً–الخصائصًقيد ًالقول ًيمكن ًتًأنوعامة ًبحظما ًمنًًوى ًالمختمفة ًالعمم فروع

ًيجًمتعددةًومتباينةًتعتمدًفرياضياتًواقتصادًوغيرىاًمنًفروعًالعمومًاالجتماعيةًمنًنماذ
،ًكماًتعتمدًىذهًالمقاييسًاالحصائيةًعمىًجممةًمنًالبياناتًعمىًالمقاييسًاألساسيةبنيتياً

ً.1ًاالحصائية
ًكميةًمنًالمعموماتًعمىًىيئةًأرقامًوانًتمكًاألرقامً وتعرفًالبياناتًاإلحصائيةًأنيا

ًأو10ًً،20ًً،30ًًمثلIntegersًًإماًأنًتكونًصحيحةً تكونًأرقاماًعشريةًأوًوىكذا
ً:ًويتوقفًحجمًالبيانات8.5ًً،10.25ًً،1505ًًمثلReal Numbersًًحقيقيةً وىكذا

ًاأل ًالمجتمع ًعمىًحجم ًمنًاألرقامًالخام ًيتوقعًمزيدا ًالمجتمع ًىذا ًحجم ًازداد صمىًفكمما
ًوالت ًالمرئية ًأكثرًتحتًًيغير ًقياسًمتغيرًأو ًأو ًتفيم ًتصنيفيا ًوعدم ًكثرتيا يصعبًمع

أنًيقومًالباحثًبتصنيفًوتبويبًتمكًالبياناتًبالشكلًًيالدراسةًًومنًثمًكانًمنًالضروًر
أوًباألسموبًالذىًيخدمًجيداًىدفًالباحثًمنًدراسةًالمتغيراتًأوًاستنباطًنوعيةًالعبلقاتً

ً.2ًًمكًالمتغيراتًتتعمقًبتًيأوًالمعموماتًاليامةًالت
ً "ً ًالبيانات ًبتعبير ًفًيأويقصد ًالمعمومات ًمن ًالرقميةًًيكمية ًوالصورة ًرقمية صورة

.ًأوًعمىًشكلًأرقام10ًً،112ًً،464ًًلمبياناتًتبدوًإماًعمىًشكلًأرقامًصحيحةًمثلً
ًمثلً 20.4ًًحقيقية ،61.8ًً ًالتأ182.1ً، ًاألرقام تحتوىًعمىًعبلمةًعشرية.ًًيىًأنيا
كماًأنياًتمعبًًيوماتًالرقميةً)ًالبياناتً(ًالمادةًالخامًألسموبًالعملًاالحصائوتعتبرًالمعم

 .  3ًتطبيقًاألساليبًاإلحصائيةًيفًكبيراًًًدوراًً
ًاإلنســانيةاعتمــدتًفــيًاســتخراجًالنتــائجًعمــىًالحقيبــةًاالجتماعيــةًلمعمــومًوفــيًىــذهًالدراســةً

(SPSSً)Statistical Package For Social Sciences ًًمقــاييسباســتخدامًال
ًالتالية:ًًاإلحصائية

 طريقةًالفاًكرومباخًألجلًالتحققًمنًصدقًوثباتًاالستبانة. -1
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 .54، ص 2011، جاٍؼح اىَيل سؼ٘د –، ميٞح اىَجرَغ يبادئ االحصاءٍذَذ ٍذَذ ػطا،  
2

 . 34، دار اىثقافح ىيْشز ٗاىر٘سٝغ ، ص أساسُاث اإلحصاء االجتًاػٍاػرَاد ػالً ، ٝسزٙ رسالُ ،  
3

 . 06، دار اىَؼزفح اىجاٍؼٞح ، ص يبادئ اإلحصاء االجتًاػٍفرذٜ ػثذ اىؼشٝش أت٘ راضٜ ،  
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 لحسابًالمتغيراتًالكميةًوالنوعية.ًالنسبةًالمئوية -2
ًلمعرفةًمتوسطًوتكرارًفئاتًمتغيراتًالدراسة.ًوسطًالحسابيمتالً-2
ًلمعرفةًنسبةًالتباينًبينًالمتغيرات.ًاالنحرافًالمعياريً-3
إليجادًعبلقةًالتأثيرًوالتأثر0.05ًًعندًمستوىًالداللةًًمعاملًاالرتباطًالبسيطًبيرسونً-4

 ًًًبينًالمتغيرات.
ًالدراساتًالسابقة:ًًتاسعًا:

مىًأىميةًالدراساتًالسابقةًفيًإثراءًالرصيدًالمعرفيًلمباحثًومساعدتوًفيًكلًأطوارًجتت
يعًالوقتًيوبالتاليًفييًتحميوًمنًالوقوعًفيًفخًالمواضيعًالمستيمكةًوتكرارًوتضً،الدراسة

عملًالباحثينًًتالعراقيلًوالصعوباتًالتيًعرقمكررة،ًباإلضافةًإلىًأنياًتجنبوًفيًدراساتًم
منًقبموًفيًمعالجاتيمًالسابقة،ًفييًتساعدهًفيًتحديدًالمتغيراتًواستخراجًبعضًالمؤشراتً

ًيدانًالدراسة.التيًيقيسًبياًم
والمؤسساتًولعلًىاتوًالدراساتًعمىًمستوىًالمجتمعًالجزائريًقميمةًوفيًاألوساطًالريفيةً

يجادًدراساتًمطابقة،ًولذلكًكانتًلباحثًفيًإىًامعاًيشكلًصعوبةًخصوصاًممًّالخدماتيةً
ًتتعمقًبأحدًالمتغيراتًدونًاألخرًمماًيجعمياًتسيرًفيًطابعًالتشابوًدونًالتطابقًأ غمبيا

ًومنًذلكًماًسيتمًعرضوًفيًىذاًالتصنيف:ًً
ًً:الغربيةالدراساتً -1
 (1Maurice et  Mantelle 1965 ومونتال موريس)دراسة - أ
مفادىاً بنتيجة اوخرج العامل، عمى بالمناوبة العمل نظام أثر بدراسة "مونتال"و "موريس" قام
ً. لمراحة وقت أحسن الميل وأن العادية العامل جسم لفيزيونومية مغاير بالميل العمل أن
المؤسساتً بعض في األخرى الدراسات من عدد عمى "مونتال"و "موريس" أشرفا لقد

 سنوات لست واستمرت والدانمارك النرويج السويد، ىي اسكندنافية دول لثبلث الصناعية
ًيمي:ًًًً ما نتائجيا من وكان

                                                           
1
Maurice M et  Mantelle C, Vie quotidienne et horaires de travail, Université de Paris, Institut des 

Sciences Sociales du Travail, Paris  1965,  P:59.   
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 05  خمس) من أقل العينة أفراد من  40 %ينامً (X 8 3 )المنابة مجموعة في - 1 ):
  ينامون منيم  64% يوميا(ًو ساعات 7 إلى (6  من ينامون36ً %اليوم(ًو في ساعات

ً) .اليوم في ساعات 8 إلى (7 من
ًاليوم. فيً)ساعات 8 و  ( 7  بين نيالعادي العمال نوم فترة تتراوح -
 أما يومياً)ساعات 7 إلى (6 من ينامون 8X 2)ً(المناوبة مجموعة أفراد من  41% إن -

ً.اليوم في ساعات 8 من أكثر فينامونً 25 %
المنزليةً الظروف عامل توافر رغم النوم قمة من يعانون العادي اليوم عمال من - 12 %

ً.البلئقة
 .سيئة منزلية ظروف في ويعيشون النوم قمة من يعانون العادي اليوم عمال من - 18 %
 منزلية ظروف في ويعيشون النوم قمة من يعانون (X2 8) المناوبة عمال من - 75 %

ً.سيئة
 عاملًالظروف توفر رغم النوم قمة من يعانونX 2ً 8) ً(المناوبينً العمال من - 15 %

 إلى تصل بكثرة ومنتشرة كبيرة عندىم النوم فقمة (8X 3) المناوبة عمال الجيدة، المنزلية
ًحسنة. منزلية ظروف في يعيشون ممنً 54 %و سيئة منزلية ظروف فيً  97 %نسبة

ًً.النوم قمة من يعانون المناوبة عمال فإن إلييا المتوصل النتائج من انطبلقا
 Honglee Tchan تشٍ هىَجهٍ (  انباحج بها راست لاودً-ب

1
 ":بعنوان 6992 (

 كبحث "انًتؼالبت انهُهُت فٍ انىردَاث نهؼًم االجتًاػُتو وانُفسُت انفسُىنىجُت اِحار
ًد وىي 2006 عام كارولينا نورث في الصحية المعاىد إلى مقدم  عمى مسحيةراسة

ًتأثير مدى معرفة إلىراسةًالد وىدفت بالمستشفيات الميمية الورديات في العامبلت الممرضات
 اإلجتماعية وعبلقاتيم والنفسية الجسدية العاممين صحة عمى الميمية الورديات في العمل

ً:أىميا من نتائج عدةًإلى سةارًدال وتوصمت
 أثار لو تكون وقد البيولوجية الساعة برااضط إلى يؤدي متعاقبة ليمية ورديات في العمل

 .)واألبناء الزوج، ( األسرة داخل حتى الممرضات عمى واجتماعية ونفسيةًفسيولوجية

                                                           
1

 .2006 ، مارٗىْٞا ّ٘رز ، ىيصذح اى٘طْٞح اىَؼإذ ، يتؼالبت نُهُت وردَاث فٍ نهؼًم واالجتًاػُت وانُفسُت انفسُىنىجُت اِحار، ّٕ٘جيٜ ذشِ 
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 عرضة أكثر كن ليمية نوبات في األقل عمى عاما 02 لمدة يعممن البلئي الممرضات إن
ً.العقاقيرًوتناول لمتدخين

 Beryldene Lucinda Swartz 2006:) "1 سوارتز ليسندا بيريمدن( اسةدر   -ج 
 المواتي الممرضات عمى ركزت ميدانية دراسة " الميمية النوبات أثناء الممرضات معاناة
 اإلجتماعية الحياة مظاىر وبعضً، "بالمستشفى الميمي العمل " ةالميمي بالنوبات يعممن
 من الميمية النوبات إلىًأثر خبراتينًواإلشارة ووصف تحديد الدراسة من اليدف وكان ،نلديي

ً. والمينية  اإلجتماعيةًو ، الجسدية الناحية
 عمى صممت استبانة تطوير وتم التحميمي، الوصفي المنيج عمى الدراسة ىذه اعتمدت
ًالرباعي، مقياس  جميع عمى متسًُّقً ومفتوحة، مغمقة أسئمة االستبانة ضمت ليكرت

       منينتًاستجاب 319 ب عددىن وقدر ) مسحًشامل( ليبل يعممن المواتي المبحوثات
ًحًُ ليذه286ً ً من المجال ىذا في خبراء طرف من االستمارة متكًّالدراسة،  الدراسة

 عمى فاعتمد التحميل أما االستبانة، وثبات لصدقً(retestً (استتًر اختبار واستعمال
بعدً الكيفية لمتوضيحات استغمت المفتوحة األسئمة أن حين في اليدوية، التقميدية الطريقة
 . أسمائين إلى اإلشارة دون المبحوثات استئذان
ً: كالتالي الدراسة نتائج وجاءت

 اضطرابات في تمثمت المبحوثات طرف من إلييا اإلشارة تم التي الميمي العمل آثار أىم 
 الشعور تفاقم باألوالد، لمعناية الخادمة إلى الحاجة ،نوعائبلتي المبحوثات بين الصراعًالنوم،
ً. والتوترًوالعزلة بالقمق

 من خاصة صعوبة األكثر ىي صباحا والرابعة صباحا الثالثة بين ما الممتدة الفترة 
ً.الجسدية الناحية

 . بالنيار العمل عن أىمية يقل ال الميمي العمل أن المبحوثات طرف من عام شعور 
ً:التوصيات

ً. الميمي العمل لمتطمبات ومينيا واجتماعيا جسديا جيدا تحضيرا الممرضات تحضير 

                                                           
1
Beryldene Lucinda Swartz , Experiencing Night Shift Nursing . Magister thesis ,Fac of Community and 

Health Sciences , University of The Western Cape, South Africa , 15 may 2006. 
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عطائيا الميمي فتراتًالعمل امتداد عمى راحة فترات تخصيص   مشكمة لتجاوز معتبرة أىمية وا 
ً. صباحا والرابعة الثالثة بين ما الممتدة الصعبةًالفترة
 وعدم والقمق التوتر بينيا من والتي المخاطر من الرغم عمى الدراسة ىذه أظيرت وقد

 النساء بعض فإن ، لممرأة الميمي العمل لفكرة والمعنوي المادي والتحفيز الدعمًعمى الحصول
ً. ىذهًالفترة في العمل تفضمن

 المقيمين لمممرضين الميمي العمل تجربة 1 (Doli diore 2012 ديوري دولي )دراسة -د
 أجريت التحميمي الوصفي المنيج عمى اعتمدت ميدانية دراسة "المركزة الرعاية وحدات في

 "باليند بالمستشفى المركزة العناية بوحدات الممرضينًعمى الميمي العمل أثر عمى لمتعرف
ً )شامل مسح ( المقيمين جميعًالممرضين عمى وزعت مطورة استمارة الدراسة ليذه صممت
 مبحوث استمارة،219ًمنياً أعيدت ممرضات، و ممرضين من اًًمبحوث 220 عددىم وكان
ً  .الدراسة في المشاركة رفض واحد
ً:الدراسة نتائج
 والعمل اإلجتماعية الحياة بين اختبلل ظيور إلى يؤدي الميمي العمل : االجتماعي األثر –

 نظرا الميل تعويضًراحة تستطيع فبل عندىا الدور ازدواجية ظيرُيً ما وىو عندًالمرأة وخاصة
 أن يرون المبحوثين من 93 % أن الدراسة نتائج أظيرت فقدً،والزوج باألبناء الىتماميا

ً. األسرية وخاصة اإلجتماعيةحياتيمً في اختبلل إلى يؤدي الميمي العمل
 العمل أن يرون الممرضين من 74% وجدًأن: الدراسة ىذه خبلل من: الصحي األثر –

 ، داعالصً  من يعانونً :61 %التالي النحو عمى نتائجيم وجاءت عمىًصحتيم يؤثر الميمي
 من يعانون 44 % المستمر، التعب من يعانونً 36%ً،الظير في آالم من يعانون %49 
ً. النوم اضطرابات إلى باإلضافةًالقدمين أمراض من يعانون 23% األرق،

 جدا، طويمة الميمي العمل ساعات حجم أن المبحوثين من الفئة ىاتو رأت : الميني األثر –
 مقارنة أكثر العمل عبء يزداد الميمي العمل أثناء أنو يحسون المبحوثين منً 72%نسبةً
ً. الصباحية الفترة مع

                                                           
1
 Doli Deori . The experience of Night Shift Registered Nurses in an acute Care Setting . Phenomenological 

study , International Journal of Latest research in Science and Technology ,INDIA, July-August, 2012, PP 201-

204, http: / / www. Mnkjournals. Com /ijlrst. Htm. 
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ًالوافد المرضى داعدأب مقارنة كاف غير الميمي العمل فريق أن يرون %73   عمىين
ًالعمل ما وىو المستشفى  عدد زاد كمما العمل عبء يزداد وبالتالي ،اًًومتعب اًًشاق يجعل
ً. اليوم ذلك استقباليم يتم الذين المرضى
 أفراد عدد بزيادة وذلك بيا التنبؤ يمكن ال التي المرضى مشاكل مواجية اإلدارة فعمى وعميو
ً. الميمي العمل
 أثناء التركيز جانب عمى النفسية الناحية من االىتمام جاء الدراسة ىذه في : النفسي األثر –

 يبقى تركيزىم المبحوثين من 64%نسبة أن : التالية النتائج الدراسة الميميًفأظيرت العمل
 ،يالميم العمل أثناء التركيز بفقدان يحسون 28% نسبة وأن الميمي، العمل فترة أثناء ادياًًع
ً.الميمي العمل أثناء حتى دائماًمرتفع تركيزىم أن يحسون 08% أن حين في
 ،لتنق مستمر،ًوقوف من الممرضون بو يقوم ما أن الباحثة ترى النتائج ىذه خبلل منً

 يشتتًذىن ما وىو الشديد والتعب اإلنياك إلى يؤدي األعمال من وغيرىا أثقال ورفع ،ءانحنا
ًتام. بوضوح يفكر ال المتعب اإلنسان أن يعني ما وىو تركيزه فينقص الممرضة أو الممرض

 أو المكانة الجماعة مراكز تفاوت اثر":حول(  1wissan(1958)ويسن )دراسة -ه
  "االتصال عمى اإلجتماعية

دامتًً 1958سنة أ.م.بالو الكبيرة المستشفيات إحدى في بدراسة ويسن األمريكي الباحث قام
 يؤثر اإلجتماعية أوًالمكانة الجماعة مراكز تفاوت من التحقق منيا اليدف أشيرًوكان3ً

 من فرد كل من الباحث طمب وقدًحرة، بصورة الجماعة أفراد بين انتقالًالمعمومات عمى
 خبلل عامة بصفة التنظيم في اآلخرين وبين بينو تحدث التي تسجيلًاالتصاالت العينة أفراد
 طريق عن جمعت التي البيانات ىذه بتحميل ذلك بعد قامًالباحث ثم ،أيام 5 لمدة كامل يوم

 المقننة، المبلحظة بواسطة جمعت التي البيانات باإلضافةًإلى المبحوثين طرف من التدوين
ً: عمييا تحصل التي النتائج بين ومن

 لمراكزىم وفقا يكون وغيرىم وممرضات أطباء من المستشفى في العاممين وتفاعل اتصال -1
ً  واقتصرت األطباء زمبلئيم عمى األطباء تفاعبلت اقتصرت حيثً،اإلجتماعيةومكانتيم
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 يشغمون لمن بالنسبة الحظو الشيء ونفس الممرضات تينزميبل الممرضاتًعمى اتصاالت
 . فيًالمشفى أكثر أو اقل اجتماعية مراكز

 المكانات أصحاب فإن متفاوتة اجتماعية مكانات ذوي أفراد بين االتصال حالة فيً -2
 قصد العميا اإلجتماعية المكانات ذوي إلى تفاعميم توجيو إلى يميمون األقلًاإلجتماعية

 . تقديرىمًوكسب منيم التقرب
 : التالية النتائج خبلل من ذلكًيتجمى و -3

 . عامة نصائح عمى سوى تنطوي ال الرئيس أوامر أن المرؤوسين اعتقاد-
ً.تيمشخصيا تكامل عمى المحافظة و السمطة عن االستقبللية المرؤوسين بح-
 . تطبيقيا عدم و العميا اإلدارة منشورات المرؤوسين تجاىل- 
 حيث ، الميداني الجانب عمى المباشر اعتمادىا و تركيزىا ىو الدراسة ىذه يميز ما أىم إن
 داخل اآلخرين بين و بينو تحدث التي االتصاالت تسجيل مبحوث كل من طمب الباحثًأن

 المقابمة استعمل كما البيانات ىذه بتحميل وقام أيام خمسة لمدة واحد يوم خبللًالتنظيم
ً .البحث أىداف و غرض تخدم النتائج من مجموعة عمى خبلليا منًتحصل التي و المقننة

ًًالدراساتًالعربية:
ىـ حول العوامل المؤثرة في اختيار الفتاة السعودية 1416 1دراسة ُأميمة محمد حمدي - أ

 لمينة التمريض:
إلىًجانبًالعواملًًتصاديةقواالًاالجتماعيةىمًىذاًالبحثًفيًالتعرفًعمىًالعواملًايس

التحقنًفعميًاًًالبلتيالمرتبطةًبالمينةًذاتياًمنًوجيةًنظرًطالباتًالمعاىدًالصحيةًالثانويةً
فيًاتجاىينًوفكرىنًعنًطالباتًالمدارسًًختبلفاالراسةًالتمريض،ًوذلكًلمعرفةًمدىًبد

ً ًاإلًالبلتيالثانوية ًيمكن ًحيث ًالتمريض، ًلدراسة ًيتعرضن ًطالبسلم ًخبرات ًمن اتًتفادة
المعاىدًالصحيةًلجذبًاأُلخرياتًليذهًالمينة،ًوتفاديًالمعوقاتًالتيًقابمتينًعندًاختيارىنً

ًالبحثًماًيمي:ًفيًلمينةًالتمريضًوأثناءًالدراسة.ًومنًأىمًالنتائجًالتيًتمًالتوصلًإلييا
ًمين .1 ًفي ًالدخول ًعمى ًوجدة ًالدمام ًمن ًكل ًفي ًالفتيات ًقبل ًمن ًإقبااًل ًىناك ةًأن

زدادتًرغبةًالفتياتًفيًجدةًفيًااللتحاقًبمينةًالتمريضًمنًالرياض،ًكماًاكثرًأالتمريضً
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ً ًمما ًبالرياض، ًزميبلتين ًعن ًالمستقبل ًيفي ًالجغرافية ًلممنطقة ًما الفتياتًمنًًإلقامةبين
 تأثيرًفيًاختيارىنًلمتمريضًكمينة.

ًطالباتًإ .2 ًبين ًعنين ًالصحية ًالمعاىد ًطالبات ًبين ًأكثر ًوالمطمقات ًالمتزوجات ن
كماًً.بينًأفرادًالعينتينًاإلجتماعيةبلختبلفًالظروفًلالمدارسًالثانوية،ًوتظيرًىذهًالنتيجةً

ًالبلتيًاخترنًالدخولًفيًمينةً ًالصحية ًطالباتًالمعاىد تبينًالخصائصًالتيًتتميزًبيا
 التمريض.

نًطالباتًالمعاىدًالصحيةًوطالباتًالمدارسًالثانويةًفيًترتيبًبعضًوجودًاتفاقًبي .3
ًترتيبًمينةً ًحيثًكان ًالسعودي، ًالمجتمع ًفي ًحسبًمكانتيا ًالفتاة ًتمارسيا ًالتي المين

 التمريضًالرابع.
ًبالمعاىدً .4 ًالتحاقًطالباتًالمدارسًالثانوية ًأسبابًعدم ًمن ًكان ًاألىل ًموافقة عدم

أىلًًطالباتًالمعاىدًالصحيةًمنًأسبابًدخولينًفيًمينةًالصحية،ًفيًحينًكانًتشجيعً
 التمريض.

ًمينةً .5 ًالتمريض ًمينة ًأَن ًعمى ًالثانوية ًوالمدارس ًالصحية ًالمعاىد ًطالبات تتفق
 يؤثرًفيًاختيارًالفتاةًليذهًالمينة.ًإنسانيةًتخدمًالمجتمعًوالوطن،ًولكنًىذاًاالعتقادًال

ممارسةًالتمريضًفيًالوقتًالحاليًًتوافقًنصفًطالباتًالمدارسًالثانويةًعمىًأنًَ .6
تتعارضًمعًتقاليدًالمجتمع،ًفيًحينًأَنًنسبةًغيرًالموافقاتًعمىًىذهًالعبارةًمنًطالباتً
المعاىدًالصحيةًتفوقًنسبةًالموافقات.ًوقدًيعكسًىذاًاالختبلفًنظرةًالمجتمعًالسمبيةًتجاهً

ً ًأبدت ًبينما ًالثانوية، ًالمدارس ًطالبات ًآراء ًفي ًممثمة ًالصحيةًالمينة ًالمعاىد طالبات
 رفضينًليذهًالنظرةًالسمبيةًالنخراطينًفيًالمينة.

َنًنسبةًالموافقاتًمنًطالباتًالمدارسًالثانويةًعمىًأَنًالعملًبمينةًالتمريضًيؤثرًإ .7
ًطالباتً ًمن ًالعبارة ًالموافقاتًعمى ًنسبة ًمن ًأعمى ًالسعوديات ًلمفتيات ًفرصًالزواج في

 المعاىدًالصحية.
ًإ .8 ًفيًطالبًأغمبيةَن ًيؤثر ًكممرضة ًالعمل ًأَن ًعمى ًيوافقن ًال ًالصحية ًالمعاىد ات

سمعةًالفتاةًالسعودية،ًفيًحينًكانتًغيرًالموافقاتًعمىًىذهًالعبارةًمنًطالباتًالمدارسً
الثانويةًأقلًمنًنصفًالعينة.ًوتعكسًىذهًالنتيجةًآراءًطالباتًالمدارسًالثانويةًتجاهًمينةً

ًبسببًالتمريضًومدىًتخوفينًمنًالدخولًفي ًالفتاة ًتؤثرًعمىًسمعة ًالمينة ًألنًىذه يا،
 احتمالًاختبلطياًمعًالرجالًمنًالمرضىًوالعاممين.

ًأسبابًتوفًّ .9 ًمن ًكان ًمباشرة ًالتخرج ًالتمريضًبعد ًلخريجاتًمعاىد ًفرصًالعمل ر
ًالمزاياً ًمن ًىذا ًويعتبر ًالتمريض، ًبمينة ًالصحية ًالمعاىد ًطالبات ًثمث ًمن ًأكثر التحاق
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ً ًلمعمل ًالتوعيالميمة ًفيًبرامج ًعمييا ًوالتأكيد ًيجبًذكرىا ًالتمريضًالتي لترغيبًًةبمينة
 .ىذهًالمينةالفتياتًفيً

ًعمىً .10 ًالثانوية ًالمدارس ًوطالبات ًالصحية ًالمعاىد ًطالبات ًأراء ًبين ًاختبلف يوجد
تعارضًالمناوبةًالميميةًوالعملًأثناءًالراحاتًاألسبوعيةًمعًالحياةًاأُلسرية،ًحيثًإَنًنسبةً

 قاتًمنًطالباتًالثانويةًأكثرًمنًطالباتًالتمريض.المواف
استيدفتً"التنظيم غير الرسمي في الصناعة"  1دراسة إحسان محمد الحسن بعنوان: -ب

ًضمنًالتنظيماتًالرسميةًوئنشًوًوأسبابالدراسةًالتعرفًعمىًماىيةًالتنظيمًغيرًالرسميً
ًالوظائفًأفيًالمصنع،ًًو ًالتنظيمًًيتالىم يياًضمنًالتنظيماتًالرسمية،ًدًًَؤنًيأيمكنًليذا

ًالنتائجً ًعمى ًلمحصول ًاالجتماعيًفيًإجراءاتًالدراسة ًالمسح ًالباحثًمنيج ًاستخدم كما
ويرىًالباحثًأنًالتنظيمًالبيروقراطيًونظامًالتكنولوجياًىماًالمذانًيحددانًطبيعةًالعبلقاتً

ًلمعاملًاإلجتماعية ًًوالرسمية ًتحقيقًطموحاتًوسدًأ، ًفي ًتفشل ًما ًالعبلقاتًغالبا ًىذه ن
 .اإلجتماعيةحاجاتًالعمالًوحلًمشكبلتيمًالماديةًًو

ًً ًالعبلقات ًأن ًالباحث ًالرسميةًاإلجتماعيةوأوضح ًًغير ًميمو ًبسبب ًتظير ًعدمًإال لى
تظيرًنتيجةًلطبيعةًالدورًاالجتماعيًالذيًيشغموًوطبيعةًشخصيتوًوالعواملًًالطاعة،ًبل

ً.يةًوالموضوعيةًالمؤثرةًفييااتالذًّ
ًالعبلقاتًًأسبابًأىمالباحثًعمىًًزركًّ ًًاإلجتماعيةنشوء ًفاستنتج ًالرسمية، ًىذهًأغير ن

غمبًالعمال،ًأالرسميةًالتيًالًيرتاحًلياًًاإلجتماعيةالعبلقاتًتكونًنتيجةًلوجودًالعبلقاتً
ًبينً ًالرسمي ًالجذبًغير ًدوافع ًالرسمي ًوالتفاعل ًالعمل ًخبلل ًتنشأ ًفقد ًذلك ًعن فضبل

ً.البلمباالةًوالعدوانيةًوالتعصبًإزاءًاإلدارةًالصناعيةالعمال،ًفتظيرً
منحًالوقتًالكافيًلكيًتنضجًوتتطورًغيرًالرسميةًعندماًتًًُاإلجتماعيةويرىًأنًالعبلقاتً

غيرًالرسميةًًاإلجتماعيةعمماًأنًالجماعاتًًبلقاتًمستقرةًوثابتة،فإنياًسرعانًماًتصبحًع
ًالعبلقاتً ًتركيبًالرسمية،ًاإلجتماعيةىيًوليدة ًليا ًةالتيًتتحولًإلىًعبلقاتًغيرًرسمية

ًحكامًمتعارفًعمييا.أوقيادةًًو
حديدًكقوةًمؤثرةًفيًالمصنعًلياًالقدرةًفيًتًكافياًًًاجتماعياًًًنظاماًًًاإلجتماعيةوتبقىًالعبلقاتً

ًعبلقاتًالعملًبينًالعمالًوبينًاإلدارةًوالعمال.
ً
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ىـ حول الرضا عن المناخ التنظيمي لـدى األفـراد العـاممين 1413دراسة موسى الموزي ً-ج
 :1في مستشفيات القطاع العام في األردن

ىــدفتًىـــذهًالدراســـةًإلـــىًقيـــاسًوتحميـــلًالرضـــاًعـــنًالمنـــاخًالتنظيمـــيًلـــدىًالعـــاممينًفـــيً
والمؤىــلًالعممــيًًاإلجتماعيــةوعبلقتــوًبــالجنسًوالحالــةًً،العــامًفــيًاألردنًمستشــفياتًالقطــاع

والعمــرًومســـمىًالوظيفـــةًومكـــانًالعمـــل.ًوأشـــارتًنتــائجًالدراســـةًإلـــىًعـــدمًوجـــودًفـــروقًذاتً
عـزىًلمتغيـراتًالجـنسًوالحالـةًداللةًإحصائيةًفيًالرضاًعنًالمناخًالتنظيميًلدىًالعـاممينًتًُ

لعمـر،ًبينمـاًوجـدتًفـروقًذاتًداللـةًإحصـائيةًفـيًالرضـاًعـنًوالمؤىلًالعممـيًواًاإلجتماعية
عـــزىًلمتغيـــراتًمســـمىًالوظيفـــةًومكـــانًالعمـــل.ًوأظيـــرتًكـــذلكًأَنًأعمـــىًالمنـــاخًالتنظيمـــيًتًُ

فـيًمجـالًمعـاييرًاألداءًوالخـبلفًوالبيئـةًالتنظيميـةًواالنتمـاء،ًًبرزدرجاتًرضاًالعاممينًقدًت
حــوافزًوتحمــلًالمســؤوليةًوالعبلقــاتًاإلنســانيةًبينمــاًكانــتًأدنــىًمســتوياتًالرضــاًفــيًمجــالًال

والمخــاطرة.ً)ممــاًيشــيرًإلــىًأَنًمفيــومًالرضــاًعــنًالمنــاخًالتنظيمــيًومســتواهًمتشــابوًلؤلفــرادً
ًالعاممينًالذكورًمنيمًواإلناث(.

بمستوى  وعالقتيا اإلجتماعيةجودة عالقات العمل حول: "مروان طاىر الزعبي  دراسة -د
،ً، الجامعة األردنيةاإلجتماعيةكمية العموم ، الوظيفي والرفاه النفسي لمموظفين لتزاماإل 

2009.ً2 
الًأملًاتأتيًأىميةًىذهًالدراسةًفيًمحاولةًتسميطًالضوءًعمىًالجانبًالنفسيًمنًحياةًالع

بينًالزمبلءًوجودةًالعبلقةًًاإلجتماعيةجودةًالعبلقاتًفيًممثمةًًاإلجتماعيةىوًالعبلقاتًًو
ًالنفسيً ًوالرفاه ًالوظيفي ًااللتزام ًوىما: ًىامين ًبمفيومين ًوعبلقتيما ًوالموظفين ًالمدراء بين
المرتبطًبالعملًوالمذانًيعتبرانًمنًأىمًالمخرجاتًالتنظيمية.ًىذانًالمفيومانًيمثبلنًالتوجوً

أيًممارسةًمنًممارساتًًنًتكونأالحديثًلمنظمةًالعملًالدوليةًوالتيًأشارتًإلىًضرورةً
ًالسعادةً ًوتحقيق ًاإلنتاجية ًزيادة ًىما ًمتوازيين ًىدفين ًنحو ًموجية ًالبشرية ًالموارد إدارات
لمعاممين.ًتتوافقًىذهًالدراسةًمعًىذاًالتوجوًحيثًيرتبطًمفيومًااللتزامًالوظيفيًبشكلًكبيرً

ًفيًالعمل.ًمعًاإلنتاجيةًبينماًيرتبطًالرفاهًالنفسيًبشكلًكبيرًمعًمفيومًالسعادة
                                                           

1
 دراسةةةاخ اىؼيةةةً٘ االّسةةةاّٞح، ُ،االرد انرضلللا ػلللٍ انًُلللاي انتُظًُلللٍ نلللذي األفلللراد انؼلللايهٍُ فلللٍ يستشلللفُاث انمطلللاع انؼلللاو فلللٍ ٍ٘سةةةٚ اىيةةة٘سٛ، 

 .172-145ص ٕـ،1414(، االردُ،6(،ع)21ٍج)
2

، ميٞح اىؼيً٘  االجرَاػٞح، جىدة ػاللاث انؼًم االجتًاػُت و ػاللتها بًستىي االنتزاو انىظُفٍ و انرفاِ انُفسٍ نهًىظفٍُ ٍزٗاُ طإز اىشػثٜ، 

 . 2009اىجاٍؼح األردّٞح، 
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حدًالمخرجاتًالنفسيةًالحديثةًوىوًأاألىميةًاألخرىًليذهًالدراسةًتنبعًمنًمحاولتياًلقياسً
الرفاهًالنفسيًفيًالعمل.ًحيثًماًزالًىذاًالموضوعًمنًالمواضيعًالحديثةًوالتيًلمًتدخلً

ًبشكلًكافًٍ ًالناألدبياتًالعربية ًالرفاه ًمنًالباحثينًينظرًإلىًمفيوم ًزالًالعديد ًوما فسيً.
)وىيًالترجمةًالعربيةًًًالرفاه النفسي في العملنوًجزءًمنًالرضاًالوظيفي.ًومفيومًأعمىً

ً ًمفيوم ًتترجم ًإنيا ًتأتيًىذهjob related wellbeingًًاألقربًوالتيًارتأينا ًمنًىنا، .)
ًإلىًاألدبياتً ًالنفسيًفيًالعمل ًالرفاه ًإدخالًمفيوم ًاألول ًتحقيقًىدفين: ًلتحاول الدراسة

ًالعملًًالعربية، ًفي ًالنفسية ًباألبعاد ًاالىتمام ًإلى ًالبشرية ًالموارد ًإدارات ًدعوة والثاني
خصوصاًمعًالفئاتًالعماليةًالتيًتعملًفيًالمصانعًوعدمًاقتصارىاًعمىًموظفيًالمكاتبً

ًفقط.
ًعمىًماًسبق،ًتسعىًىذهًالدراسةًإلىًالتحققًمنًالفرضياتًالتالية:ًبناءًً

ًالع ًترتبطًجودة ًاألولى: ًالوظيفيًالفرضية ًبمستوىًااللتزام ًالعملًايجابيا بلقاتًبينًزمبلء
ً(.Job commitmentالذيًيبديوًالعاممونًتجاهًعمميمً)

الفرضيةًالثانية:ًترتبطًجودةًالعبلقةًبينًزمبلءًالعملًايجابياًبمستوىًشعورًالعاممينًبالرفاهً
ًالنفسيًداخلًالعمل.

فينًوالعاممينًإيجابياًبمستوىًااللتزامًالوظيفيًالفرضيةًالثالثة:ًترتبطًجودةًالعبلقةًبينًالمشًر
ًلمعاممين.

يجابياًبمستوىًشعورًالعاممينًإالفرضيةًالرابعة:ًترتبطًجودةًالعبلقةًبينًالمشرفينًوالعاممينً
ًبالرفاهًالنفسيًفيًالعمل.

التحققًمنًالفرضياتًالسابقةًتسعىًىذهًالدراسةًإلىًالتحققًمنًالسؤالًالتالي:ًإذاًكانًًبعد
ًىوًحجمًىذاًخرجاتًالنفسيةًوالمًًُاإلجتماعيةارتباطًبينًعبلقاتًالعملًًىناك السابقةًفما

 وكمًيمكنًأنًيفسرًمنًحجمًالتباينًالكميًلمعبلقة؟ًً؟االرتباط

يا،ًتمًاستخدامًالمنيجًالوصفيًعنعمىًفرضياتًالدراسةًواألسئمةًالتيًحاولتًاإلجابةًًبناءًً
ًبينًمتغيراتًالدراسة.ًرتباطيًلمكشفًعنًطبيعةًالعبلقةإلا
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ً ًخبلل ًمن ًالبيانات ًجمع ًاألغذيةًًوعامبلًًًاًًموظف159ًتم ًلتصنيع ًمصنع ًفي يعممون
ًاًً%ًمنًالعينةًكانواًذكوًر85ًتكونتًالعينةًمنًعمالًوموظفينًمثبتينًفيًالمصنعً.المعمبة

يجعميمًسنتينًمماًًوبمتوسطًخبرةًمقدارهًسنة32ً.ًكانًمتوسطًأعمارًالعينةًاًً%ًإناث15وً
ًمناسبة ًتطورتًبشكلًكاملًمعًزمبلً،عينة ًقد ًمنًئحيثًتكونًعبلقاتيم ًمشرفييم ًأو يم

ًاإلجمالية 19ًً،العينة ًو ًمكتبية ًوظائف ًفي ًيعممون ًكانون ًقسم%17ً ًفي ًيعممون %
يعممونًفيًوظائفًًاًًموظف22ًً.ًكانًىناك%ًيعممونًفيًقسمًاإلنتاج65المستودعاتًوً
ً%14يشكمونًماًنسبتوًطوطًإنتاج،ًأمناءًمستودعات(ًًوخًيعمال،ًمشرفًيإشرافيةً)مشرف

منًإجماليًالعينةًبينماًكانتًباقيًالعينةًمنًفئةًالعمالً)مشغميًآالت،ًتحميلًوًتنزيل،ً
ً.صيانة،ًوعمالًتغميف(

شممتًأدواتًالدراسةًأربعةًمقاييسًعالميةًاستخدمتًبكثرةًفيًأبحاثًالرفاهًالنفسيًفيًكماً
ً ًالالعمل. ًكل ًتعريب ًامتم ًالمغة ًالباحثًمن ًقبل ًالترجمةًً،نجميزيةإلقاييسًمن ًإجراء تم
أشارتًالنتائجًإلىًًوً.نجميزيةمنًقبلًأخصائيًفيًالمغةًاإلً(Back translation)العكسيةً

ذلكًتمًعملًدراسةًأوليةًعمىًًبعدوجودًصحةًكبيرةًجدًاًفيًالترجمةًدونًوجودًمبلحظات.ً
ًفيمً ًسيولة ًمن ًالتأكد ًليتم ًمقابمة ًبشكل ًعمال ًعشرة ًعمى ًتطبيقيا ًتم ًبحيث المقاييس

.ًلمًوعدمًاحتوائياًعمىًكمماتًغامضةًأوًيحتاجًفيمياًإلىًمستوىًتعميميًعالًًٍ،الفقرات
ًحدًمنًالمشاركينًإلىًأيًفقرةًغامضةًأوًكمماتًمبيمة.أيشرً

 الدراسةًالمقاييسًالتالية:شممتًأدواتً

ًالزمبلء ًالعبلقاتًبين ًمقياسًتمً: ًمن ًثبلثًفقراتًمستمدة ًمنًخبلل ًالبعد ًقياسًىذا تم
تقيسًالفقراتًمدىًالودًواالحترامً.1991ًًًالباحثينًكيوسًودكتويسًعامًًتطويرهًمنًقبل

ًاألفرادًمنًقبلًزمبلً،المتبادلًبينًالزمبلء ًالذيًيتمقاه ًمثال:ًئإضافةًإلىًمدىًالدعم "ً يم
ًاالستجاباتًأ ًتحديد ًتم .ً ًأطمبًمساندتيم" ًعمىًزمبلئيًفيًالعملًعندما ستطيعًاالعتماد

4ًمكونًمنًأربعًدرجاتًتراوحتًبينًدائمًاً=ًً(Likert)كرتًًيلمفقراتًمنًخبللًمقياسًل
ً.(α=0.69)باستخدامًمعادلةًألفاًكرونباخًًمقبوالًًاسًكانً.ًالثباتًالداخميًلممقي1ونيائيًاً=ً

ً
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ً.ًمناقشةًلمتطبيقاتًالنظريةًوالعمميةًلنتائجًىذهًالدراسةً
ً.وًمدىًااللتزامًالوظيفيًاإلجتماعيةجودةًعبلقاتًالعملً 

ًأشارتً ًإلى ًاالنحدار ًتحميل ًأنتائج ًمستوى ًمع ًترتبط ًالزمبلء ًالعبلقاتًبين االلتزامًن
ًالموظفالوظيفيًالذيً ًًونيبديو ًالمنظمةتجاه ًىذه .ً ًًوالنتيجة ًبشكل ًإلىًأىميةًاتشير ضح

ًالعمل ًبيئة ًفي ًالزمبلء ًمع ًاألساسيةًً.العبلقات ًالمصادر ًىي ًالسابقة ًالعوامل وبالطبع
ً.لبللتزامًالوظيفي

إضافةًإلىًماًسبق،ًأشارتًنتائجًتحميلًاالنحدارًإلىًوجودًارتباطًايجابيًبينًمستوىً
ًالرًؤ ًمع ًالتيًالعبلقة ًالمنظمة ًالموظفًتجاه ًالذيًيبديو ًالوظيفي ًمستوىًااللتزام ًمع ساء

نًالمديرًقدًيكونًعامبلًأمنًاألىميةًوًتشيرًإلىًًةيعملًبيا.ًىذهًالنتيجةًعمىًدرجةًكبيًر
نًالمديرًيمكنًأنًيرتقيًبالعاممينًلديوًإلىًأطارداًلمكفاءاتًالموجودةًبينًيديو.ًكمناًيعممً

يةًوالوالءًوىوًنفسوًقادرًعمىًأنًيكونًشخصًاًمنفرًاًيدفعًبالموظفينًأعمىًمستوياتًاإلنتاج
ًنتماء.ًإلىًالتسيبًوًالبلمباالةًوعدمًاإل

ً.وًالرفاهًالنفسيًلمعاممينًاإلجتماعيةجودةًعبلقاتًالعملً 

ًإ ًالرؤساء ًمع ًالعبلقة ًالنفسينًسوء ًبالرفاه ًالعاممين ًالعمل.ًترتبطًبمستوىًشعور ًفي
ًتحميل ًنتائج ًبينًًاالنحدارًأشارت ًما ًإحصائية ًداللة ًذات ًإيجابية ًعبلقة ًىناك ًأن إلى

ً ًالشعور ًومستوى ًالرؤساء ًمع ًالعبلقة ًً-االكتئاببمستوى كمماًً،بكمماتًأخرىًوالحماس.
كانتًالعبلقةًجيدةًمعًالرؤساءًشعرًالموظفًبالحماسًبشكلًأعمىًوانخفضًعندهًالشعورً

ًً.باالكتئابًوالخمول

وعيةًالعبلقاتًبينًالزمبلءًومستوىًنابيةًبينًجتوجدًعبلقةًإيًلمً،فًالمتوقععمىًخبلًو
 ً.الدراساتًالسابقةًأشارتًإلىًوجودًعبلقةًإيجابيةنًأًبالرغمًمنًلمموظفينالرفاهًالنفسيً
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ً الدراساتًالجزائرية: ً
 ً«المقاربة السوسيولوجية لمفيوم عالقات العمل في المؤسسة»1 :مقراني أنور -ًأ

ً ًمنًالدراساتًلمباحثينًحولًالعبلقاتًالقىًفييا فيًًاإلجتماعيةالضوءًعمىًمجموعة
ًالعملًجاءًفييا:

 ًًالمصنع،ًدراسة سعيد شيخي ومساعدوه ًفي ًالعمل ًالعبلقاتًًحول ًأن من
ركبًالسياراتًالصناعية،ًىيًمنًطبيعةًثنائيةًالقطبًونزاعيةًماًالسائدةًفيًمًًُاإلجتماعية

تبّنىًىؤالءًالعمالًموقفاًأكثرًقرباًمنًأعوانًالتحكم.ًمنًفيًحينًيًبينًاإلطاراتًوالعمال،
مينية،ًتظيرًاإلطاراتًأكثرًمعاناةًوأقلًتبعيةًً-حيثًشدةًالتجانسًداخلًكلًفئةًسوسيو

ألنيمًيعتبرونًأنفسيمًأفراداًمعزولينًغيرًقادرينًعمىًالمبادرة.ًوىذهًالصورةًًلمجالًالعمل،
ًب ًالعمل ًتنظيم ًعميو ًيقوم ًما ًالفورديًالذيًيفترضًتوفرتتعارضًمع ًالتايموريًأو »ًشكمو

تأطيرًقادرًعمىًتركيزًبينًيديوًكلًالمعارفًالعمميةًالضروريةًألجلًالسيرًالتقنيًالحسنً
ًاإلنتاج ًلعممية ًالمؤسسةً«. ًفيًحال ًوالمنصبًجعمتًاإلطار ًالعمل ًمع وبالعكسًالعبلقة

نًأىملًالعملًاإلنتاجيًالمباشرًاالقتصاديةًيسعىًنحوًالتدرجًفيًالمسؤوليةًوالقيادةًفيًحي
الذيًىوًمنًصميمًميامًاإلطار.ًىذهًالحالةًتسببتًفيًتضخمًالعملًاإلداريًباإلطاراتً

والقريبًمنًالوضعيةًًعمىًحسابًالميامًالتنفيذيةًالتيًأصبحتًتفتقدًلعنصرًالمعرفةًالتقنية
«.ًكلًمنظامًالكفاءاتًيتحولًإلىًمنظامًرؤساءنًإً…»العاممية،ًالصورةًالنمطيةًلممؤسسةً

عمىًالعكسًمنًذلكًتتميزًفئةًالعمالًبشدةًالتماسكًوالنقديةًتجاهًظروفيمًفيًالعمل،ًإالً
ًعمىً ًبالعمل ًالشابًالمرتبطون ًالعمال ًبين ًانشقاقًاألجيال ًمنًحصول ًيمنع ًذلكًال أن

تحضرونًفيوًمعانيًالفشلًأساسًماًيمثموًليمًمنًضرورةًاقتصادية،ًلكنيمًفيًالمقابلًيس
ًفيً ًشرعيتو ًالذاتيًيجد ًالتقييم ًوىذا ًعماال، ًالتيًأنتجتيم ًالمجتمعية التيًطبعتًمسيرتيم

ً ًالصناعيًًاإلجتماعيةالمكانة ًالقطاع ًمشاكل ًبفعل ًكثيرا ًتضررت ًالتي ًالعامل لمينة
ً ًليذا ًنزاعتالعمومي. ًاتسم ًواإلطارات ًالسن ًكبار ًالعمال ًمع ًالمصنبتيم ًفي ًالعمل عًجو

ًبخصائصًالتذمر.
 ًًفيًدراسةًأخرى،ًأنجزتًمنًطرفًفرقةًبحثًمكونةًمنًسوسيولوجيينًفيًإطار

سمسمةًالتحقيقاتًالتيًأشرفًعميياًمركزًالبحثًفيًاالقتصادًالتطبيقيًمنًأجلًالتطوير،ً
                                                           

1
 .2012، جاٍؼح سطٞف، ج٘ٝيٞح  15ٍجيح اىؼيً٘ االجرَاػٞح اىؼذد انسىسُىنىجُت نًفهىو ػاللاث انؼًم فٍ انً سست، انًماربت  ،ٍقزاّٜ أّ٘ر 
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وقدًوسمًبـ:ًالعبلقاتًالصناعيةًفيًمركبًالسياراتًالصناعية.ًوتوختًالدراسةًىدفًإنتاجً
ًتقومًبياًً-لفئاتًالسوسيوًمعرفةًحولًا مينيةًإلنجاحًأيًسياسةًتسييريةًلممستخدمينًقد

ًلي ًالمركب، ًأشكالإدارة ًالبحثًحول ًتمحورتًمشكمة التمثبلتًلمختمفًفئاتًالعمال،ًًذا
ًأنساقًونماذجًاالتصالًوالمعموماتًالتيً ًوتحديد ًالعمل، ًنحو ًومواقفيم وتحميلًسموكياتيم

نتائجًالدراسةًبالنسبةًلئلطاراتًعمىًمستوىًموضوعًعالمًميني.ًً-تحيطًبالنشاطًالسوسيوً
ًفيًًاًًقتصًرماإلطارات،ًيوضحًأنًىؤالءًيعتقدونًدورىمً عمىًنقلًالقراراتًالتيًلمًيشاركوا

ًالنسقً ًبفعل ًميدورة ًوكفاءتيم ًقدراتيم ًوأن ًالمنظام، ًمن ًالسفمى ًالمستويات ًإلى صناعتيا
ًالمسؤوليةًالمناسبة.ًفيًحينًأنًالتجانسًالتنظيميًالذيًيحدًمنًمبادراتيمًوالًيؤمنًلي م

الداخميًلفئةًاإلطاراتً)إطاراتًاإلدارة،ًاإلطاراتًالتقنية(ًمحلًشكًألنًعالميمًمتمايزًمنً
حيثًمستوياتًالتكوين،ًدرجةًالتأىيل،ًالميمةًالممارسة...إلخ.ًوبدالًمنًأنًتؤّمنًالمؤسسةً

ًوتقد ًسموكات ًمن ًجعمت ًفإنيا ًالعمل، ًفي ًجماعية ًلممعاييرًىوية ًتابعة ًاإلطارات يرات
ًموضوعًاإلعبلمًواالتصالًفيؤشرًلغياِبًروحًالجماعةًولنقصًالثقةًً-الميكرو ًأما ثقافية.

ًفيًالمسؤولين.
ًوالتجربةًًًًًً ًاالجتماعي ًاألصل ًالسن، ًمتغيرات ًخبلل ًمن ًفتتمايز ًالعمال ًلفئة بالنسبة

يعتقدونًأنًالعملًالصناعيًفيًالمؤسسةًيعتبرًتجربةًصناعيةًشخصية،ًًالمينية.ًفالشباب
وأنوًمرادفًلمفشلًاالجتماعي،ًويميمونًفيًالمقابلًإلىًاالستفادةًمنًالتكوينًوالترقيةًالتيً
ًداخلً ًظروفًالعمل ًبين ًتفريقيم ًعدم ًالموقفًانعكاسًعمى ًىذا ًولغمبة ًالمركب. يوفرىا

ًأ ًالمصنع. ًخارج ًوظروفيم ًأصحابًالمؤسسة، ًالكيول ًلمعمال ًالذاتًبالنسبة ًتمثل ًعن ما
التجربةًالمينيةًالعريقةًفيًالميجرًأوًخبللًالفترةًاالستعماريةًفبلًيستندًإلىًحالةًعبلقاتً
ًبالوطنيةً ًيمتزج ًالذي ًالقومي ًالشعور ًإلى ًولكن ًالعمل، ًظروف ًأو ًاألجور ًأو العمل

ًبالوطنيًالمنتج ًنموذجًعماليًموسوم ًإنيم ًفيً(nationaliste productif)ًواالستقبلل، .
ًالداخميً ًأنًالتقييم ًوالنتيجة ًالعملًالذيًيؤدونو. ًبنوعية حينًأنًالعمالًالشبابًفيعتقدون
لمجموعةًالعمالًالشبابًىوًإيجابيًفيًحينًأنوًسمبيًبالنسبةًلآلخرًالذيًىوًالمجموعةً

ًالجزئيةًلمعمالًالكيول.
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 بالنظام الميمي والتناوبي وأثره عمى التوافق العام"العمل  بعنوان: 1"ياسين آمنة"دراسة  -ب
 .2013 سنة ،الوطني واألمن"دراسة ميدانية عمى عينة من موظفي الجمارك 

 واألمن الجمارك قطاعي موظفي لدى التناوبي أو يميمال العمل موضوع سةارًدال ىاتوًتتناول
 دفيت التساؤالت من مجموعة ىمع تجيب حيث العام، ميتوافق ىمع ذلك وأثرًالوطني

 ليبل ينمالعام الموظفين ؤالءيل الشخصية الحياة بين التوافق وجودًعدم أو وجود عن كشفمل
 أثر زاإبًر خبلل من ،اإلجتماعية وكذا -االنفعالية –الصحية الزواجية، األسرية ميتوحيا
 العام التوافق ىمع معوقاًتشكل جانب أي مستوى ىموع الجوانب، ذهى كل ىمع نةيالم
ً.ميلدي

 دالي.د تصميم من شديناًرلم العام التوافق اختبار بتطبيق الباحثة قامت دافىاأل ذهى لتحقيق
 باستخدام النتائج ومعالجة ،فرداًً 50 ايقوام القطاع موظفي من عشوائية عينة ىمعًحسين
ًإحصائي دالةًفروقًٍ تسجيل إلى أفضت والتي ت،ًواختبار التوافق معامل  مستوى عندًا
 الزواجي، ميوتوافق ليبل، ينمالعام القطاع لموظفيًالشخصي التوافق بين ما ، 0.05داللة
ًواالجتماعيًالشخصي ميتوافق وبين والصحي، نييالم ميتوافق بين ًما نااالقتًر سجل كما،
ً.موظفينمل العام والتوافق نيةيالم الدرجة بين

ًرة،ىالظاًبوصف يعنى والذي ،اإلجتماعية بحوثمل المبلئم الوصفي جيبالمن الباحثة استعانت
 تم وقد.ًالوطنيًواألمن الجمارك موظفي لدى العام التوافق ىمع وآثاره يميمال العمل رةىظا

ًفتم ن،ارًىًو بمدينة الجمارك عمال من أكبر عينة ىمع التطبيق لتعذر كينمالس بين ما المزج
 .سانمتم والية الرمشي بمدينةً )الحدود شرطة( الوطني األمن كمس من درابأف اياستكمال

ً.واالختصاص التنظيم حيث من يتقاربانًناكمالس انذىًو
 :بين ما ، 0.05 داللة مستوى عند إحصائيا دالة فروقا تسجيل إلى النتائج أفضت

 .الزواجي ميوتوافق ليبل، ينمالعام القطاع لموظفي الشخصي التوافق -1
 .والصحي نييالم ميتوافق -2
 .واالجتماعي الشخصي ميتوافق -3

 .موظفينمل العام والتوافق نيةيالم الدرجة بينًما نرااالقت سجل كما
                                                           

1
ٍجيح اىؼيً٘ دراسح ٍٞذاّٞح ػيٚ ػْٞح ٍِ ٍ٘ظفٜ اىجَارك ٗاألٍِ اى٘طْٜ، ،انؼًم بانُظاو انهُهٍ وانتُاوبٍ وأحرِ ػهً انتىافك انؼاو" ٝاسِٞ  آٍْح 

 .2013، اىجشائز ٕٗزاُ، جاٍؼحاالجرَاػٞح، 
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 تموأخ موظفين،مل البيولوجي الجانب ىمع أثرت قد ليبل المؤداة نةيالم أعباء أن يا،مج يتضح
 عبر حيث .ميلدي والصحي نييالم الجانبين بين نازًتا وجود عدم أي الصحي،ًميبتوافق

 ضاباألمًر يصابونًميف ل،مبالم العمل ءاجًر الجسمية ميمناعت شاشةى عن المستجوبون
ًميأن كما .ميضال وعسر الدم ضغط وزتين،مال ابيالت الزكام، س،أالًر ألم مثل بسرعة،
 دلت  كما ،عاململ األداء مستوى ىمع وخيمة تبعات األمر ذايول المتواصل، بالتعب يشعرون
ًالءليًؤ الشخصي الجانب بين ما واختبلل بل توافق وعدم انسجام عدم وجود عن النتائج

 أخرى، ناحية من اإلجتماعية ميوحيات ،ناحية منًالزوجية يموحيات ليبل ينمالعام الموظفين
 يصعب كما ا،ميحًمييمع يصعب شخصية مشكبلت ونييواج العينة دارًفأ أن توضح كما
ًالعمل عن الناجمة الزوجية الحياة في المشكبلت جانب إلى ،وإلي يصبون ما تحقيق مييمع

 عموما الزواج عن مىرضا وعدم القرين، تجاه بالمسؤوليات ةمالكام اإلحاطة وعدم ،الميمي
 وعدم العينة، داأفًر لدى اإلجتماعية العبلقات ضيق يتوضح ،اإلجتماعية الناحية ومن.

 مع االتصال في صعوبات ووجود بل واالحتفاالت، المناسبات فيًالمشاركة من يمتمكن
 من مىويجرد المجتمع حياة من تدريجيا دااألفًر ؤالءىًيعزل ذاىًو بالناس، واالختبلط اآلخرين
ً.دونمخ ابن يقول كما "وبطبعًاجتماعي" اإلنسان أن حيث م،يحيات في ميم جد جانب
 حيث الموظفين لدى موجبة توافقمل درجات تسجيل تم فقد بية،مالس االنعكاسات ذهى ورغم
 المنصب طبيعة أن بمعنىً).مفتش ضابط، عون،(نيةيالم الدرجة فتماختًمامك وترتفع تزيد
 األمن عون أن وممفمعً.أرقى كان مامك يميمال العمل أعباءًمن التخفيف في مىتسا واميوم
 الكثير يتابع حيث األخريين، المرتبتينًمن أكثر بالخارج، امايم يؤدون الجمارك عون أو
 حيث األعوان، ؤالءيلًوالتقييم والتنسيق المتابعة اميبم ويقومون بالمكاتب، ميأعمال ميمن

 مقارنةًوالمفتشين الضباط لدى أكبر عام توافق وجود في األثر العامل ذايل يكون أن يمكن
ًميمحيط مع والتكيف مىوأسًر ميأزواج مع التكيف ىمع أكبر بمقدرة يتمتعون ميف باألعوان،

 مينتيم مع انسجاماًً ثركوأ واالنفعالية، الصحية مشكبلتمل عرضة وأقل االجتماعي،
ً.ايباتمومتط
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 بعض ظيور في ودوره الميمي العمل 1" آخرون و عبدوني الحميد عبد دارسة -ج
 عمال لدى ) اليقظة و النوم جدول اضطرابات ، النوم فرط ، األرق ( النوم اضطرابات
 الدولي بالممتقى مداخمةً، ببسكرة األحمر راألجُ  بمصنع ميدانية دراسة الميمية الورديات

ً.ورقمة مرباح قاصدي بجامعة،2010ً جانفيً، العمل في المعاناة حول
ًاألجر مصنع من قصدية بطريقة عينة اختيار وتم الوصفي المنيج بإتباع الدارسة ىذه تمت

 مدة وتتراوح سنة 60 و 20 بين أعمارىم تراوحت عامبلًً 80من العينة تتكون ، ببسكرة األحمر
 يعممون أفواج أربعة إلى العينة ىذه وتنقسم سنوات 10 إلى أشير عدة من بالمؤسسةعمميمً
 بالفترة ويومين الصباحية بالفترة التوالي عمى يومين لمدة يعمل فوج كل و (،8*3نظام) وفق

 من تتكون مغمقة استبانة البحث ليذا صممت . راحة ويومين بالفترةًالميمية ويومين المسائية
 . محاورًةثبلث وفق ،اًًمغمق سؤاالًً 34

 يمكن وما ،ةالميمي الورديات عمال تواجو التي النوم اضطرابات بعض عن كشفت قد فالدراسة
 الحوادث ألخطار يتعرض فقد الفرد عمى تنعكس مشكبلت من االضطرابات ىذه أنًتخمفو
 في البدنية الحوادث إلى باإلضافة والمواصبلت، النقل مجاالت في والتيًتزداد المرورية
 يؤكد حيث الجسدية االضطرابات فيناك الحوادث وبخبلفًالمختمفة، الصناعة مجاالت
ًالعاممين الورديات بنظام العمل أن األطباء  القمب بأمراض لئلصابة عرضة أكثر يجعل
ً.السكرًوالكولسترول نسبة يرفع مما األنسولين، نسبة وقمة والمعدة
 (8*3بالمناوبة) العمل لنظام والسموكية النفسية االنعكاسات"2بشير لعريط راسةد  -ًد

ً. 2006/2007بسكيكدةً الببلستيكية المواد بمركب ميدانية دراسة
 السجبلت ومختمف الوظائف تحميل المقابمة،ًالمبلحظة، عمى الدراسة ىذه في االعتماد تم 

ً.البحث بموضوع عبلقة ليا التي اإلدارية
العملً مجال في نفسي أخصائي إلى إضافة والرؤساء العمال من مجموعة شممت فالمقابمة
 واليوم بالمناوبة العمل نظام من لكل المختمفة العمل ظروف حول أسئمتيا وتمحورت والتنظيم

                                                           
1

 .131 – 109 ص ص .يرجغ سابك" ، آخزُٗ ٗ ػثذّٜٗ اىذَٞذ ػثذ 
2

 جاٍؼح ، اىرزتٞح ٗػيٌ اىْفس ػيٌ قسٌ ، ٍْش٘رج دمر٘رآ ٍذمزج ،) ( 8x 3 )بانًُاوبت انؼًم نُظاو وانسهىكُت انُفسُت االَؼكاساث تشٞز، ىؼزٝظ 

 .2006/2007 اىجشائز، ، قسْطْٞح ، ٍْر٘رٛ
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 ىمأًو العمال منيا يعاني التي والجسدية السموكية النفسية المظاىر أىم إلى العاديًإضافة
ً:يميًمافي نوجزىاًالمقابمة المستخمصةًمن النتائج
 ينتابيم العادي اليوم عمال حين في التناوبي العمل نظام من نؤًو(ًمستا(8x3المناوبة عمال
 .العمل نظام عن الرضا من نوع
 من العكس عمى واالكتئاب اإلحباط القمق، مظاىر من الشكوى وكثيًر المناوبة عمال -

ً.النفسية الراحة كنف في يعيشون إذ العادي اليومًعمال
 المناوبة نظام من كل في الميام بياىًتؤد التي الكيفية حول انصبت فقد المبلحظة عن أما

ً:إلييا صلمًالتًوتتيًال االستنتاجات ىمأًو العاديًواليوم
 .المناوبة لدى الميام أداء في تثاقل - 
ً:تبين منيا عينة تفحص خبلل فمن اإلدارية لمسجبلت بالنسبة أما
 .المرضية اإلجازات خبلل من العمل عن التغيب عمى يترددون المناوبة عمال -
 . المناوبة نظام بعمال مقارنة قميمة العادي اليوم عمال لدى المرضية اإلجازات -
 الصداع المعدة، أمراض عن تعبر غالبيتيا في المناوبة بعمال الخاصة فالشياداتًالمرضية 
 حول تتمركز العادي اليوم بعمال الخاصة المرضية الشيادات حين في ،يالضغطًالدمًو ،

ً.كالزكام حاالتًبسيطة
 :إلييا تيًتمًالتوصلال النتائج وأىم منيا، نماذج شممت فقد الوظائف تحميل عن أما
ً.العادي اليوم ونظام العمل نظام من كل في بعيد حد إلى متشابية الوظائف -
 العمل لدى العمل لفترات الدوري التغير في يكمن الوظائف بين الجوىري االختبلف -

 لمعمل النوبات بعض في االصطناعية كاإلضاءة الفيزيقية الظروف إلى إضافةً،يالتناوب
ً.العادي لميوم بالنسبة طبيعية بينماًتكون تناوبيال
 :ىي محاور ةأربع عمى واشتممت األساس ىذا عمى ىاًؤبنا تم فقد االستطبلعية االستمارة أما
   العمل( نظامي ضغوط نحو لمعمل السموكية المظاىر النفسي، الضغط ،قالقم ،بكتئااإل(

 الحسابية، المتوسطات المئوية، النسب : التالية اإلحصائية الطرق استخدام تم وقد
 تم كما االتجاه، أحادي التباين وتحميلً )ت( اختبار إلى باإلضافة االنحرافاتًالمعيارية،

ًبيرسون معامل حساب  الدراسة أساس عمى ىاًؤبنا تم فقد البحث استمارة أما االرتباط
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 امبيني يفصل مختمفتين فترتين في توزيعيا تمًالسابقة، المحاور نفس شممت االستطبلعية
ًكالتالي:ًموزعة اًًمفحوص 500 من عينة عمى أسابيع، 4 حوالي

وعميوً ،)العادي العمل نظام من عامبلًً 250 و بالمناوبة، العمل نظام من عامبلًً  (250 
ً :كاآلتي الدراسة نتائج جاءت
 المناوبة عمال لصالح االكتئابية االستجابة مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد 1-
ً.العادي اليوم بعمالًمقارنة
 بعمال مقارنة المناوبة عمال لصالح القمق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد 2-
ً.العاديًاليوم
 المناوبة عمال لصالح النفسي الضغط مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد 3-
ً.العادي بعمالًاليوم مقارنة
ً(x 3 8 المناوبة) عمال لصالح السموكية المظاىر اختبلل في جوىرية فروق توجد4 -
ً.العادي اليومًبعمال مقارنة
 نظام في المتزوجين العمال لصالح االكتئابية االستجابة مستوى في جوىرية فروق توجد 5-
ً.بالمناوبةًالعمل
 العمل نظام في المتزوجين العمال لصالح القمق مستوى في جوىرية فروق توجد 6-

ً.بالمناوبة
 نظام في المتزوجين العمال لصالح النفسي الضغط مستوى في جوىرية فروق توجد 7-

ً.العملًبالمناوبة
 في أقدمية األكثر العمال لصالح كتئابيةاإل االستجابة مستوى في جوىرية فروق توجد 8-
ً.العملًبالمناوبة نظام
 العمل نظام في أقدمية األكثر العمال لصالح القمق مستوى في جوىرية فروق توجد 9-

ً.بالمناوبة
 نظام في أقدمية األكثر العمال لصالح النفسي الضغط مستوى في جوىرية فروق توجد 10-

ً.العملًبالمناوبة
ً
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 تقييم الدراسات السابقة -4
ًعميو ساتارًدال من لمجموعة ناعرض بعد ًاطمعنا ًما ًيمكن فيًحدود ًىذه معظم أن قولالنا
ًالمداوم بالعمل تتعمق النتائج من مجموعة عمى اشتممت ساتراالد ًًاتبفترة  وأخرىالميمية

ً: ىمياأًومنلمعمالًًاإلجتماعيةبالعبلقاتًًتتعمق
 أثار لو تكون وقد البيولوجية الساعة برااضط إلى يؤدي متعاقبة ليمية ورديات في العمل
ً. األسرة داخل حتى العمال عمى واجتماعية ونفسيةًفسيولوجية

 لمتدخين عرضة أكثر ىمًمتتاليةًأكثرًمنًسنتينًليمية نوبات في لعمالًالذينًيعمموناً-
ً.والمنبياتًرالعقاقيًوتناول

ًالنومً- ًواضطربات ًلبلكتئاب ًعرضة ًالميمية ًالفترة ًالشييةًعمال ًنفسيةًًوفقدان وعوامل
ن حتىًالمختمفة العضوية اآلالم من الشكوىك ًوغيابًوىمية األمر حقيقة في كانت وا  ،
ًجيةًتنظيميةًلمتعاملًمعيا.يستراتا

 من خاصة صعوبة األكثر ىي صباحا والرابعة صباحا الثالثة بين ما الممتدة الفترة 
 .الجسدية الناحية
 . بالنيار العمل عن أىمية يقل ال الميمي العمل أن العمال طرف من عام شعور 
عندً وخاصة والعمل اإلجتماعية الحياة بين اختبلل ظيور إلى يؤدي الميمي العمل 
 .المرأة

 وبالتالي ،اًًومتعب اًًشاق يجعلًالعمل ما وىو جدا، طويمة الميمي العمل ساعات حجمً 
 كفايةًلعدم وىذا ،اليوم ذلك استقباليم يتم الذين المرضى عدد زاد كمما العمل عبء يزداد
 يؤديًإلىًتشتيتًذىنًالعاملًوانخفاضًتركيزه.مماًًالميمي العمل فريق

ًاأُلسريةًانيتعارضالمناوبةًالميميةًوالعملًأثناءًالراحاتًاألسبوعيةًً  ،ًكماًمعًالحياة
مينةًالتمريضًوعدمًموافقةًأىمينًيعيقًالتحاقينًًعمىمنًالذكورًًرًإقباالًًثكأنًالفتياتًأ

ً.بالمستشفيات،ًكماًأنًمينةًالتمريضًمينةًإنسانية
،ًوالصحي نييالم ميتوافق،ًًوالزواجي العمالًتوافقيؤثرًعمىًًالعملًبالنوباتًالميمية 

 .واالجتماعي الشخصيكذاًًو
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 ينممالعا الشكوىًعكس وكثيًر بالميلًوالعمالًبوًالعمل نظام عن الرضا وعدم ستياءاً 
 .بالنيارًواألوقاتًالعادية

  ....)  ، الضوضاء ، اإلضاءة ( الميمي العمل أثناء الفيزيقية الظروف في االختبلف 
 . المرضية تاإلجازا خبلل من العمل عن التغيب عمى يترددون المناوبة عمال 
ًالعمال  ًالميميةًتتميزًفئة ًالفترة ًفيًالعملًأثناء ًتجاهًظروفيم ًالتماسكًوالنقدية ًبشدة

 .نقصًالثقةًفيًالمسؤولينًو
 فتماختًمامك وترتفع تزيد حيثليبلً الموظفين لدى موجبة توافقمل درجات تسجيل 
 .نيةيالم الدرجة
 وجودًعبلقاتًغيرًرسميةًبينًالعمالًتشدًمنًلحمتيمًبالفترةًالميمية.ً 
 ً ًيجعل ًمما ًاالستشفائية ًالمؤسسة ًفي ًالعمال ًبين ًجدا ًمتشابية إمكانيةًالوظائف

ًجوً  ًخمق ًعمى ًوتساعدىم ًالعمال ًلدى ًومحبذة ًفيًًالتعويضًواردة ًوالتعاون ًالتنسيق من
 العمل.
 المراكز ذوي أن أيًوكمي، نوعي اتصال قيام عمى اإلجتماعية المراكز تفاوت تأثير 

 اإلجتماعية المراكز ذوي نقد تتضمن معمومات إرسال من كثيرا يتحرجون الدنياًاإلجتماعية
 .العميا

 تقاطع الدراسة مع الدراسات السابقة: -5
ًإدراجياًساتاالدًر أغمبية ًاإلجتماعيةعنًالعبلقاتً بعيدا العملًالميمي عمى ركزت التيًتم

ًبينًالعمالًفيو،  سةراالد ىذه بيئةًعن ختمفت بيئاتًفي منيا بعضال أجري كما السائدة
ً الموروثب يتعمق جذريا اختبلفا ًباستمرارًالمجتمع نظرةًوًالمعتقداتًوالثقافي تجاهًًالمتغيرة

 .العملًبالمستشفياتًخاصةًالعنصرًالنسويًمنو
ًواالقتصادية،ًاإلجتماعية آثارهًو العملًبالفترةًالميمية عمى ركزت ساتاًرلدا من العديد أن كما

 حاولت بأنيا السابقة ساتاالدًر نع الحالية سةراالد ىذهًتتميز حين في ،ةوالصحي والنفسية،
بينًًاإلجتماعيةًبيذهًالفترةًالميميةًوطبيعةًالعبلقاتًاإلجتماعيةتعرفًعمىًنسقًالعبلقاتًال

ًالسابقةراساتًالد عكس والتنظيم العمل اجتماع عمم تخصص إطار في تدخل يفيالعمالً
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باإلضافةًإلىًأنًالدراساتًالسابقةًدرستًمؤسساتًبعدًالنفسيًوعمومًالتربيةًوغيرىا،ًذاتًال
ًاقتصاديةًوىذهًالدراسةًأثارتًميدانًالمؤسسةًالخدماتيةًالعموميةًالتابعةًلمدولة.

بظروفوًالقاىرةًًالميمي لمعمل والميني والصحي االجتماعي األثر عمى سةراالد ىذه تركز كماً
ًفيًسببًيتًأنوكيفًيمكنً ًبينًالعمالًفيًفرقًالعملًالمزاولة ًمتميزة ًعبلقة ًلوصناعة

ًدراستناًوتختمف ،الًصناعيةًباعتبارهًمؤسسةًخدماتيةًجواريةً،الصحي القطاع فيخاصةً
باعتبارًًاتونوعيةًالعملًعنًبعضًالدراسًالدراسةًميدان و الوظائف طبيعةًحيث منكذلكً

ً ًالمنطقة ًًأجريتالتي ًمنطقة ًالدراسة ًكثيًرًريفيةفييا ًالسائدةًًاًًتختمف ًالثقافات ًناحية من
ً ًوذىنياتًالساكنة ًالحضارية ًالمنطقة  العمومية بالمؤسسة سةراالدًفأجريت ،(المدينة)عن

التابعينًلمسمكًالطبيً ليبلًكافةًالعاممينعمىً– ئرزاالج– رارأد بمنطقةً)برقان ( االستشفائية
،ًكماًيعتبرًاالستشفائية.(ًالعموميةً)أصحابًالمآزرًالبيضاءًبالمؤسسةًطبيالوالسمكًالشبوً

ًالميميةًلفترةًمنًالزمنًأالباحثً حدًعمالًالمؤسسةًاالستشفائيةًمحلًالدراسةًوعملًبالفترة
هًلمقيامًادعًامًوهًالفترةًوىذوكانًيبلحظًمجموعًالسموكاتًوالممارساتًوالمظاىرًالعماليةًبي

ًًًالدراسة.ًذهبي
  :الدراسات السابقة من الباحث استفادة جوانب -6
ً:منيجياًفيماًيمي الباحث مسار تحديد -
ً. اإلشكالية وصياغةًتصويب -1
ً. بدقةًالفرضيات صياغة ً-2
ً . واألدوات المنيج ارياختً-3
ًاغةًاألسئمة.صيالمؤشراتًًوًتحديدً-4
ًاختيارًالمقاييسًاإلحصائية.ً-5
 .والتفسير التحميل عمى مساعد نظري رصيد تكوين ً-6
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 / صعوبات الدراسةعاشراً 
)دراساتًًاتًالميميةلمعمالًبفترةًالمداومًاإلجتماعيةقمةًالمواضيعًالتيًتتناولًالعبلقاتًً -1

ًالدراساتًً(الدكتوراه ًوخاصة ًاطمعتًعميو ًما ًحدود ًبالدراساتًًاإلجتماعيةفي مقارنة
 .خصوصاًالخدماتيةالدراساتًالميدانيةًفيًالمؤسساتًكذاًقمةً،ًًوالنفسية

فيًً)ًالجانبًالتاريخي(ًالميميةًاتعدمًوجودًمؤلفاتًمتخصصةًفيًنظامًالمداومً -2
 حدودًاطبلعنا.

3- ً ًعدم ًلًةالتاريخيًلكرونولوجيااوجود ًالميمي ًامعمل ًوبالمًلجزائرفي ؤسساتًعمومًا
 .خصوصاًًَاالستشفائية
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 تمييد:

حد األوقات االضطرارية لمعمل وىو في حد ذاتو من المعوقات أيعتبر العمل الميمي 
وفي الوقت الذي يحتاج الجسم فيو  ،يأتي عكس الساعة البيولوجية لمجسم ألنو ،الوظيفية
ُاللَّْيَلُلَِتْسُكُنواُفِيِهُهُُ" :تعالى قولو وىذا ما عبر عنو ،من تعب النيار لمراحة ُالَِّذيَُجَعَلُلَُكُم َو

ُِفيَُذلَِكََُلَياٍتُلَِقْوٍمَُيْسَمُعونَُ َهاَرُُمْبِصًراُإِنَّ َوالنَّ
1". 

لضمان التواجد المستمر لمعمال  ولكن لضرورة التغطية الصحية وتواصل العمل الطبي 
مة لسير حاطتو بقوانين منظ  إ المشرع عمى كان لزاماً  ،ساعة 24عمى مدار  بالمستشفيات

وما يترتب عن  ،في ىذا الفصل وضيحووىذا ما نريد ت ،عادية الالدوام في ىاتو الفترة غير 
 ذلك من تغيرات في التفاعل العمالي والممارسة الفعمية لمعمل فيو.
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 :نشأة وتطور العمل الميمي :أولًً

 :تعريفًالعملًالميمي -01
 - Antoiue laxill (1976) 1 : حسب الميمي العمل تعريف -
الساعة  من (لمراحة محددة فترة خالل الفرد بو يقوم نشاط كل أنو عمى الميمي العمل فعر  ي  

 معاكسة البيولوجية الوظائف كل تكون وفيو )صباحاً  السادسة الساعة إلى مساءً  العاشرة
ً.والمساء الصباح فترة العادية العمل ساعات لمنشاط خالل

 الساعة بين ما نجزي   الذي العمل نوإ2 :(1993) سعيد ميدي صادق عرفو قد -
 العمل بأنو " الوطنية التشريعات ألحكام وفقا كذلك رفع   وقد ،والخامسة صباحاً  الثامنة
 انالشب   عن القانون ويمنعو شروقيا، إلى الشمس من غروب الممتدة الفترة خالل المنجز
 (.القاصرين ( الرشد سن يبمغوا لم الذين
 مرىقة أعمال ممارسة تستطيع ال فالمرأة كالصحة، محددة قطاعات في إال النساء تزاولو وال

 لطبيعة نظراً  الشأن ىذا في حريتيا دتقي   غيرىا دون وقواعد دولية أحكام ومستمرة، وىناك
 . " ولظروفيا االجتماعية تكوينيا
MEYERSON(1995:) 3ً ميرسون تعريف

 ميذب نشاط عن عبارة وىو . منتج أثر إلى الوصول أجل من ومنظم منسق نشاط ىو
 .خارجيا أو داخميا الوسط ىذا كان سواء الوسط، طرف من الضغوط بعض إلى يخضع
ً 1983 )الفرنسي العمل قانون حسب الميمي العمل تعريف

 ليالً  العاشرة الساعة من يبدأ عمل كل نإ ( 1231,2 ) المادة الفرنسي العمل قانون في ورد
4ًً. ليمياً  عمالً  يعتبر صباحاً  الخامسة الساعة إلى

                                                           
1
ُAntoine Laville "Lergonomie; que-sais-je" éd. puff, Paris, 1976,P7 

2
 .786ص ،3991، طثؼح ،تذوٌ يظز ، انًؼارف ،دار انؼامهت وانقىي انؼمال وتشغيم انؼمم، سؼُذ يهذٌ طادق 
3

 .371ص، 7003،جنماهز ،2 ط غزَة، ،دار وانمنهجيت اننظريت األسس – انمهني االجتماع ػهم في انؼمم، انشَاخ انحًُذ ػثذ كًال 

4
 Code de traxai_textes codifer et texter annexer 45 ed_petite code dsllos_Paris,1983) ,P210 
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 تقل ال فترة خالل يؤدى عمل أي   ىو :الميمي العملًأنجاء في اتفاقية العمل الدولية كما ً
1ًً.صباحاً  الخامسة الساعة إلى منتصف الميل من المدة وتشمل متعاقبة ساعات سبع عن
 : أن القول يمكن فيالتعار  ىده خالل من و

العمال  من مجموعة طرف من ليالً  ؤدىي   الذي الفكري أو العضمي الجيد ىو :الميمي العمل
 داخل ؤدىي   الذي النشاط ىوو ، العمل اذى فييا يتم التي المدة وتحدد ،العمل سير لضمان
 متتالية ساعات سبع عن ال تقل زمنية فترة خالل العمال من مجموعة طرف من المؤسسة

ً.، أو ما ات ف ق عميوالتشريعات حسب لمعمل الزمنية المدة وتحدد ،الميل من
 القانون في آنفاً  إليو أشرنا ما الدولية العمل منظمة قبل من دوليا تقرر أما تشغيل النساء فقد

 األعمال بعض باستثناء الميمية األعمال باقي وفي ،ليالً  تشغيل النساء بشأن 101رقم
 الدولي  المستوى عمى ىذا. المرخص بيا قانوناً 

ًالعملًالميميًفيًالقانونًالجزائري -
ً:العمل بعالقات المتعمق90 -11  قانون حسب الميمي العمل تعريف
في  العمل بعالقات المتعمقة2 90- 11الجزائري العمل قانون من 27رقم  المادة جاءت

 صباحاً  الخامسة الساعة و ليالً  التاسعة الساعة بين ما ذنف  ي   عمل كل أن "الفردية العالقات
 طريق عن بو المرتبطة والحقوق الميمي العمل وشروط قواعد تحددكما  ،"مياً لي عمالً  يعتبر

 .الجماعية االتفاقيات
 كما جاء فقد منعتو نص قانوني،1988 سنة فالجزائر فيما يخص تشغيل النساء ليالً  أما 

 العمل رب عمى ممنوع " نو: أالعمل والتي تنص عمى  ةمفتشي قانون من 29 مادةفي ال
 بصرامة العمل مفتش يتبناىا أن ممكن خاصة حاالت ىناك لكن ،المرأة ليالً  تشغيل

  .3العمل وجوب تعمل أو تثبت العمل منصب مميزات أو العمل طبيعة تكون عندما وانضباط
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 PHP ). اَظز انًىلغ االتٍ: 3990انهُهٍ، انًمذيح يٍ طزف يُظًح انظحح انؼانًُح، سُح  انؼًم تشأٌ 363رلى  دونُح اتفالُح 

LLFashion.fsaten.com)ُ
2

 انجشائز ،36ػذد ، انزسًُح انجزَذج ،) ويتًى يؼذل ( انؼًم تؼاللاخ ،انًتؼهك3990 أتزَم 21 فٍ انًؤرخ ، 11)-90 رقم) انؼمم قانىن ،76نًادج

 1990. أتزَم 24 ،
3

 .  90-11 رقم انؼمم قانىن 
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ًًالعملًالميميًوتطورًظيورًً-02

 النمط ىذا وجود أسباب عن البداية في البحث إلى العمل ورديات بدراسة االىتمام يدفعنا    
 النقاط في وسندرجيا تقنية أو ،اجتماعية اقتصادية ألسباب ىذا يرجع فقد من التنظيم،

 :التالية
 القتصادية: األسبابً -ًأ

 من بالكثير ىأد الربح السريع تحقيقو السوق  حاجيات لتمبية المنافسة عمى االعتمادإن  
 في السبب يرجع ، وقد Bernard 1979)يات، )بيرناردور ال بنظام العمل إلى المؤسسات

حتى  ،القصير المدى عمى مكثفة بصفة تجييزاتيا استغالل في المؤسسات رغبة إلى ىذا
اآلالت  إلى السبب يرجع كما والمنافسة، التكنولوجي التطور ركب لمسايرة زومالم   عند تجددىا
 ،ساعة والعشرين األربعة طيمة استخداميا ضرورة يستدعي مما التكاليف ةضالباى الجديدة

 .1االقتصادية  الناحية من تثمينيا حتى يمكنيا
 تطمبي قد السكان عدد وتزايد والسفر النقل وسائل تطور من كل فإن سبق ما عن إضافة

 النقل عمميات تزايد كذلك ومشتقاتو، كالحميب االستيالك الواسعة األساسية توفير المواد ىذا
 النقل ميمة مىع زيادة الموازية الخدمات من الكثير خمق إلى أدى لمبضائع واألشخاص

 لضرورة الحاجة عن ناىيك بالورديات، العمل نظام انتشار عمى الذي ساعد األمر ذاتيا،
 )موريس أشار وقد . الخ...والمطافئ كاألمن المصالح العمل لبعض في االستمرار

MAURICE 1976 )ما يمي في فمخصيا العمل لورديات االقتصادية إلى األىمية: 
ً:المال رأس نمو -
 نتيجة المؤسسة عمى يرةبالك االقتصادية والفوائد بالربح يعود بالورديات العمل نظام تبني إن

 .المال رأس وتزايد االستثمارات تضاعف مجال في تعكسو وما لممنتجات لمتزايد المتضاعف
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ً:العمل ساعات تقمصً- ً
 من مردودية وأحسن فعالية أكثر تكون التي العمل ساعات عدد تقمص أن لممؤسسة يمكن

 التكمفة عالية تكون ما غالبا التيو  إضافية ساعات إلى المجوء أو ،العمل ساعات الزيادة في
 .منيا المنتظرة تحقق األىداف ال وقد

 :اإلنتاج مرونة تحسين  -
 يفضل التوزيع عممية في متحكمل المؤسسةفي  بالورديات العمل نظام استعمال يمكن
 العوامل مختمف مع تتكيف أن يمكنيا كما لذلك، المحددة اآلجال تقميص حتى أوالً  الحفاظ

 .منيا سيما الطارئة الخارجية ال
 :التنافس مستوى مسايرة  -
 عمى القدرة دعمو  وكيفاً  كماً  اإلنتاج زيادة عمى الحصول إمكانيات  الورديات عمى تعمل

 .أطول لوقت عمييا ميمة المحافظة وتسييل التنافس
 :التشغيل ً-

 عمى الطمب يزداد حيث الشغل، عالم عمى إيجاباً  بالورديات العمل نظام تبني ينعكس
 بتشغيل ويسمح البطالة نسبة تخفيض إلى يؤدى الذي األمر العمال، من أكبر توظيف عدد

 .1النيار في السنوية العاممة اليد ر منثأك نسب
  :التقنية األسباب -ًب

بعض  ألن العمل، ورديات انتشار وكثرة ظيور في ىاماً  دوراً  التقنية العوامل بعض لعبت
 ىدف لتحقيق المتواصل التشغيل تتطمب اآلالت من األنواع وبعض الصناعية العمميات

 .بالضرر اإلنتاجية العممية في المستعممة المواد أو اآلالت تصاب ال وحتى إنتاجي معين،
التحويمية  كالصناعة والتحميمية الكيميائية الصناعات في خصوصاً  الورديات انتشار برز وقد

 .الخ...النسيج لمبترول،
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 الشيء اإللكترونية كالعقول تحمميا وقدرة اآلالت بعض كفاءة زاد فقد التكنولوجي التطور أما
 . فأكثر أكثر بالورديات العمل نظام تبني الذي يستدعي

الحرب  وبعد أثناء خصوصاً  العسكري المجال في الورديات استخدام إلى الحاجة ازدادت ولقد
 التامة العناية عمى والسير ،الجوي لممجال المستمرة بالمراقبة القيام لضرورة الثانية العالمية

 ىذا في المصالح مختمف تتطمبو اعم ناىيك وقواعدىا، كالصواريخ الحربية بمختمف اآلليات
 1.الحراسة ميمة ألداء متناوبة رقمن ف   الميدان

ً:الجتماعية األسبابً-ج
 ساعة كما والعشرين األربع خالل انقطاع بدون بيا العمل مواصمة المصالح بعض تستدعي

 تمبية في المتمثمة الضرورة هذالخ، وى....األمن والمستشفى والمطافئ مصالح في الحال ىو
 عنو ينجر أن يمكن لذلك تأخير أو تأجيل أي   ألن ،وقوعيا فور المستعجمة حاجة المواطن

 .حمد عقباهي ماال
ساعات  تقميل اقتراح إلى البعض دفعت التي األسباب بين من البطالة ظاىرة تعتبر كما

 .المصمحة نفس عمى فرق عدة وتناوب اليوم في العمل
 عمى منتجات الحصول في المتزايدة المستيمك ومتطمبات حاجيات تمبية ضرورة برزت كما

استدعى  الذي محددة، الشئ مواعيد في متنوعة خدمات كبيرة، وعمى بكميات معينة
 في تحضيرىا يجب التي لمصحف بالنسبة الحال ىو كما ،عادية غير أوقات في تحضيرىا

 كذلك المثال نفس  .الصباح بداية مع المستيمك متناول في لتكون الميل حدود منتصف
 غير ساعات أو أوقات في خدماتو نو المستيمك يمتمس الذي العمومي النقلعمى  يصدق
 ىنا من والمتنقمين المسافرين من غيرىم أو العمال من مستعمميو نقل مختمف لضمان عادية
 .وىناك

ه ذى فإن ،العمل ورديات ظيور إلى أدت التي األسباب من ذكره سبق ما كل إلى باإلضافة
 من جديدة فروع ظيور عن نجمت التي الصناعية الظواىر من ظاىرة تعتبر األخيرة
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 إلى راجع وىذا، العمال عدد في محسوسة زيادة إلى بدورىا أدت التي ،النشاطات االقتصادية
 1.العاممة اليد إلى حاجاتيا المكتبة وزيادة تطور
 :الميميالعملًًةأىميً-03
والممرض  كالخباز المين أصحاب لبعض بالنسبة تقميدي نظام بمثابة العمل ورديات كانت
 بعيد، ويرجع غير وقت إلى حفظةنم جد بالورديات العمال نسبة كانت ذلك ومع ار،والبح  

 1915 سنة الحربية الذخيرة نقص عن الناتجة األزمة إلى مثال بريطانيا في النظام اذعيد ى
 في أيام سبعة أو ،سنة لمدة يوميا ساعة 15 إلى 14 لتصبح العمل ساعات تم تمديد حيث

 الوقت ) نفس في اإلنتاج ونقص والغياب الحوادث وقوع إلى أدى مما، األسبوع
 رفع إلى والحاجة واالجتماعي االقتصادي التطور أدى فقد وعموما Taylor 1967)تايمور
لى انتشارو  اإلنتاج مستوى  (.Chazelette 1973  فأكثر )شازالت أكثر العمل ا 

 يعتمد كان السابق في العمل لكون االصطناعية اإلضاءة ظيور بعد خاصة واتضح ذلك
 زيادة عمى العمل أرباب عمد الصناعة ميدان دخول وبمجرد الطبيعية، اإلضاءة كثيرا عمى

 ماليةع   ضغوط ظيور إلى أدى مما ،كبير حد إلى طويمة كانت التي اليومية ساعات العمل
، األسبوع في ساعة أربعين و اليوم في عمل ساعات بثمان 1919-1918سنة  ومطالبتيا

 بأكثر 1954 -1964 بين ما العشرية في ارتفع الذي,الورديات عمال ساعد عمى زيادة مما
 في بالورديات العمال تزايد نسب((1973لمشغل الدولي المكتب نشر وقد عف،الض   من

 الجدول التالي: في ذلك يتضح كما1960-1972 بين  ما الفترة خالل الدول بعض
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  الدول بعض في بالورديات العمال نسب تزايد الجدولًالتاليًيبين
 الدول    

 لسنةا
 الغربية المانيا النرويج بريطانيا فرنسا

1960 
1972 

17.8% 
34.3% 

19% 
23% 

20% 
25% 

12% 
27% 

 (50 ص )حمو بوظريفة،
التزويد  الصحة، ،توالمواصال البريد النقل، قطاعات في خاصة بالدوريات العمل يكثر

صناعة  والمشروبات األغذية صناعة الكيميائية، الصناعات المعادن، صناعة بالكيرباء،
 :االستعمال الواسعة االجتماعية والمصالح المرافق من والعديد العسكري، القطاع السيارات،

 .الخ...كالمتشفيات والمطافئ
 ىذا إلى تمجأ التي المؤسسات عدد زيادة في فأكثر أكثر بالورديات العمل أىمية وتتجمى
 القطاعات بعض في خاصة بو، المشتغمين العمال تزايد أخرى جية ومن من جية، النظام

 .االقتصادية الحساسة
السمبيات  ورغم بالورديات العمل نظام إلى لجأت كمما ،كبيراً  المؤسسة حجم كان كمما كذلك

 يعد لم حيث مستمر، تزايد في يزال ال أنو إال الورديات، بنظام العمل عن الناجمة واآلثار
نما القطاعات، يخص بعض  العديد في واالجتماعية االقتصادية المؤسسات من الكثير غزا وا 

 .1الدول من
 بكل التكنولوجي التقدم أفرزه محتوم كواقع وجوده فرض قد الدوريات بنظام العمل فإن وعميو

 التي المشاق و الصعوبات إلى باإلضافة واجتماعية، اقتصادية، خمفيات من ما يحممو
 ىذا وأمام يتحمميا، أن إال العامل عمى وما العمل، من جزء تعتبر الورديات يواجييا عمال

 الحقائق اكتشاف محاولة في ينحصر العمل ورديات موضوع في الباحث فإن دور الوضع
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 بغية والدوريات ،التوقيت أنماط مختمف تأثير تحت العمال لدى واألداء ،المعيشة نوعية حول
 في تساعد أن شأنيا من التي المجال ىذا في تتدخل التي مختمف العوامل عمى الوقوف
 األقل عمى أو ،ياتوردال عمال القيياي   التي والصعوبات ،المشاكل بعض عمى القضاء
 :األىمية عممية واقتصادية واجتماعية كاألتي ذهوىناك تصنيف لي 1.حدتيا من التخفيف

 :العممية األىمية -ًأ
 العمل يستمر أن إلى ىاألخر  القطاعات ومختمف العمل مؤسسات بعض تضطر ما كثير

 بدل ليال العمل إلى أيمج اإلنسان جعل اليوم، مما خالل ساعة والعشرين األربع بيا طوال
 .ليمية أو نيارية عمل مناوبات النيار، ضمن

 القالع كحراسة اقتصادية أو أمنية لظروف سوى الغابرة العصور من موجود الميمي العمل و
 .مثال األعداء ىجوم من خوفاً  المدن أو أسوار

الحديث  الصناعي المجتمع في خاصة اتسع قد العمل من النوع ىذا مجال أن نالحظ أننا إال
واإلنتاج  العمل تقتضي التي العصرية الحياة لمتطمبات ونتيجة ،التكنولوجي التطور إثر

 .انقطاع دون نيار ليال المتواصل
 :القتصادية األىميةُ- ب
فنجد  اقتصادية اً أسباب ليالً  العمل المؤسسات عمى تفرض التي الرئيسية األسباب من لعل

، نياراً  و ليالً  العمل بيا تواصل اذإ إال إنتاجية كفاية تحقق ال والمصانع المؤسسات بعض
 أعضاء خاللو من يسعى الذي مستمر، تغير وذ سريع عالم في اليوم نعيش ذلك ألننا
 والوجود التماسك لضمان الطارئة التغيرات و قفالموا مع والتأقمم إلى التكيف التنظيم

 االقتصادية المؤسسات شؤون عمى القائمين عمى تفرض واالستمرارية، ىذه الحقيقة
 اإلنسان مفيوم عمى ترتكز ،وشاممة جديدة إستراتيجية عممية والصناعية والخدماتية، تبني

 إلى بالتنظيم لوصولوا األىداف تحقيق القادر عمى االجتماعي والمحرك الفاعل باعتباره
 .المحيط مع متطمبات والمعنوي المادي االنسجام مستويات أرقى
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 :الجتماعية األىمية -ًج
المستشفيات  خدمة في المتمثمة واألمنية االجتماعية كالخدمات والصحية األمنية األسباب إن

 .لكذ غير و األمن وأجيزة المدنية والحماية
العمال  اشتغال وجوب من االجتماعية الميادين بعض تفرضيا التي الحتمية الضرورة وكذلك
 من العديد عمى فرض الذي واالقتصادي التكنولوجي التطور أن والنيار، وكما الميل طوال

 االشتغال العمال من العديد عمى محت   ،ساعة والعشرين طوال األربع االشتغال المؤسسات
 . منومل ويخمدون الناس أغمب عمى واليدوء ،العادة فيالسكون  يعم مال ليالً 

 آثاره إلى نظرنا ما اذإ لكن ،ضروري األمنية و االجتماعية النواحي من الميمي فالعمل
 أثناء ينشط اإلنسان جسم دراسة، ألن إلى يحتاج األمر فإن العامل عمى صحة السمبية
 اليوم في نشاطو لمواصمة وقواه ،طاقتو ليسترجع الميل ظالم وظائفو خالل وترتخي النيار
 . الموالي
و ذ أنو إال عميو تقوم التي المؤسسة مستوى عمى إيجابيات من النظام اذى يحممو مما فبالرغم

 . العامل صحة عمى سمبية انعكاسات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
04 

 العملًالميمي:تنظيمًً-04
 : نذكرىا رئيسية أشكال ثالثة في الميمي العمل نوبات تتجمى 

 مختمفة فرق تشغيل يمكن بحيث العمل ساعات تنظيم عن عبارة وىو لتناوبيا الشكل -
 ومن أمثمة .راحة فترة تميو ساعة   24أثناء مختمفة أوقات خالل عمل العمال لفترات من
 ،النسيجية الصناعات في اإلنتاجية المؤسسات من الكثير في والذي يظير (8*3نظام) ذلك

 . الحراسة أثناء المؤسسات الخدماتية والعمومية من وغيرىا والحديدية
 لطبيعتيا نظراً  اإلطالق عمى ليالً  نجزت   كأشغال دائمة صفة الميمي العمل يأخذ وقد -

 . الميمية مثال الخاصة كالحراسة
  1كالقابالت العمال من الفئات بعض عند يحدث مثمما انقطاع دون ساعة 24 العمل-

ًتوجدًالكثيرًمنًالنوباتًالخاصةًبالعملًالتناوبيًعمىًالشكلًالتالي:وقد 
 النوم فترات عمى بالخصوص ثرؤ ت التي الدوريات أوقات جدولة من العمال من كثير شتكيي

 وضع صعوبة إلى يرجع ذلك أن جيتيم من اإلدارة أصحاب يرى االستراحة، حيث وأوقات
 وذلك ،الوقت نفس في العمال واحتياجات الكفاءة متطمبات يمبي أن شأنو من تنظيم لدوريات

 مناسبة أوقات مؤسسة المؤسسات، فمكل لكل العمل نظام تخص ثابتة أوقات ال توجد ألنو
 نيايتو، و العمل بداية لساعات اختيارىا في تختمف وعميو ،واحتياجاتيا طبيعة عمميا حسب
 أو اجتماعية لعوامل الواحدة، وذلك المؤسسة في العمل دوريات نظام أن يختمف يمكن كما
 اإلنتاج، كنمط تقنية

الخ، ... المجتمع في المتوفرة العاممة واليد كالنقل أخرى ظرفية أو بيئية عوامل إلى باإلضافة
 و وعددىا دورانيا واتجاه تياومد مواقيتيا في متعددة أشكاال تأخذ العمل دوريات مما يجعل

 األبعاد بعض عمى يعتمد نمطيا وتحديد الدوريات تنظيم أن يتضح نوعيا، وبالتالي
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 التي واالجتماعية واالقتصادية ،البيولوجية بالعوامل بدورىا ترتبط األساسية التي والمتغيرات
 .لدورياتاعمل  بنظام تتأثر

 :المتناوبة و الدائمة الدوريات -ًأ
 باستمرار في العمال إبقاء يستدعي ما وىو دائمة عمل دوريات عمى المؤسسات بعض تعتمد
 باستمرار لمعمل عيني   العامل أن الموجودة، أي الثابتة دوريات الثالث أو االثنين من وحدة
 األمريكية المتحدة الواليات في النمط اذى الميل، ويكثر أو المساء أو الصباح دورية ا فيإم  

 1.وجو الخصوص عمى
المتناوبة  بالدوريات يسمى ما أساس عمى يقوم أخر تنظيم يوجد الثابت التنظيم المقابل في
 التي الدوريات مختمف عمى األفراد يتناوب بحيث ،الدورية باستبدال القاضية المتحركة أو

 أسبوع لمدة الصباح دورية في العمال يعمل كأن مسبقا، المرسوم الدوران من تبعا لنوع تسير
 تبعا العممية تتوالى ىكذا الميل، و دورية إلى ثم المساء دورية إلى بعدىا لينتقل ،أيام ثالثة أو

 .الخ....واتجاىو ومدتو الدوران لجدول
 البعض يفضل حيث المجال ىذا في مختمفة نتائج إلى الباحثون توصل فقد العموم عمى و

 من أفضل المتحركة الميمية الدوريات مردود كون عمى اعتماداً  المتحركة منيم الدوريات
 الثابتة الدوريات أن البعض األخر يرى حين في ،األخيرة هذى فضلت   وبالتالي ال ،الثابتة
 المقبول التكيف بالدوريات منالبيولوجي  العمل إيقاع نظام نمك  ت   لكونيا المتحركة من أفضل
 كل يرى اذى إلى وباإلضافة2،المتحركة عمى الثابتة الدوريات تفضل حيث، عمالال لدى

 العمال من12%حوالي أن ىناك (Walker et Lamar 1971 مار دوال و من)ولكار
 الميمي لعملا أن يؤكدان عمى أنيما إال ،الدوريات من نمطال اذى عمى يعممون ببريطانيا
 .القبول و الفعالية أساس عمى فحصو يتم أن يجب المتواصل
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 :المنتظم وغير المنتظم التناوب -ًب
 عممية تتم كأن دائمة بصفة معينة زمنية وتيرة تباعا في المنتظم بالتناوب العمل يتمثل

 مختمف في بالتساوي العمال يعمل بحيث ،أسبوع كل أو أيام ثالثة أو ،يوم التناوب كل
 .معينة زمنية تبعا لوحدة الدوريات

مرسوم  جدول وفق العمال بين العمل ألوقات متعدد بتوزيع فيقضي المنتظم غير التناوب أما
 أيام تتخمميا عمل أيام التنظيم من النوع اذى يتيح حيث، مدروسة خطة فترات مدى عمى
 من تنقمو قبل  أيام ثالثة أو يومين مدةل راحة لمعامل عطىت   كأن، دورية تبعا لكل لمراحة
 أنواع مختمف انعكاسات أخد إلى التنظيم ىذا ييدف الدورية الصباحية، و إلى الميمية الدورية

 .واالجتماعية األسرية حياتو أو العامل بصحة األمر سواء تعمق االعتبار بعين الدوريات
 التناوب طرحيدورية، و  بكل العمال تساوي ضمان إلى األخير في الوصول يتم ىكذا و

 التي الكيفية فييا تختمف باستمرار المتحركة العمل دوريات األسبوعية، ألن مشكل الراحة
  اعتباراً  .دورية كل حسب تختمف أنيا كما العادي، العمل عن منيا أيام الراحة فييا تؤخذ
 ميل لعدم نظراً  المنتظم غير التناوب نظام تبني إلى المؤسسات عمدت مختمف الوضع ليذا

 1.الميل العمل بدورية إلى العمال أغمبية
ً:التناوب مدة - 
نما ،بالدوريات العمل نظام تخص ثابتة دوران مدة توجد ال تختار  التي ىي المؤسسة وا 

 و عماليا وآراء تجاىاتياإ وفق أو ،ممياع   وطبيعة الحتياجاتيا وفقا ليا المناسب النموذج
 هذى تتمثل وقد، الدوران مبدأ عمى تبنى التي الدوريات أنواع كل عمى اإلجراء ينطبق ىذا

 تعرف العموم وعمى ،الخ....شير ألول أسبوعين بعد حتى أو أسبوع أو في يوم في المدة
 المدى متوسط يعتبر وعميو الدورية، نفس في المتتالية العمل أيام بأنيا عدد الدوران مدة

الدائم،  الميمي العمل إلى المجوء حتى أو ،أسابيع عدةل المدى طويلو أسبوعا،  يدوم عندما
 أسبوع من أكثر في المتمثل المدى الطويل الدوران إتباع يجب الباحثين أنو بعض يرى حيث
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 بعد اليومي البيولوجي إيقاعو يعكس أن عييستط ال العامل أساس أن عمى أسبوعين، وىذا أو
 لروتينيات التكيف العامل جسم استطاع كمما مدة التناوب طالت كمما وأنو العمل، من مدة

 الوجبات أوقات في لمدة لو و الثبات نوع من يظير أنو إلى المعينة، باإلضافة الدورية
 ذاإ الدوران، سيما مدة طالت كمماحدة  يزداد الذي النوم نقص يطرح قد أنو والفراغ، عمى

 عن يترتب لما نظراً  بعض الحاالت في الصباحية بالدورية وحتى الميمية بالدورية األمر تعمق
 .التعب تراكم من ذلك
مدة  طالت ميما التام التكيف تحقيق الواقع في يمكنو ال الجسم الباحثون أن ىؤالء يرى و

مدة  جعل يستحسن العادي، وعميو والوقت الدورية وقت بين صراع ىناك سيبقى ذإ التناوب
ىذه  مقابل في .متوقيتل العادي النمط في اً سائر  الجسم يبقى حتى قصيرة أو سريعة التناوب
 النيار، ىذا بدورية العمل خالل نومو نقص وتعويض نشاطو استعادة لمعامل يمكن الرؤية

 الحياة مع يمكن ما أقل يتداخل المدى قصير الدوران فإن أخرى جية ومن من جية،
 المدى القصير أو السريع الدوران يتحمل العامل فإن وبالتالي ،العادية واالجتماعية األسرية
 مما يمكن، ما أقل النوم في العجز كان كمما ،قصيراً  كان كمما أنو غيره، كما من أكثر
 بعد االسترجاع عممية تكون أن الطبيعي بسرعة، فمن من ذلك صالتخم   أو بالتخفيف يسمح
 .بعد أسبوع لكذ تم لو مما أسيل أيام ثالثة

 يدوم الذي الدوران مع بالمقارنة القصير الدوران أن إلى الدراسات بعض توصمت و
 Murrell 1975 )ميرال زوجاتيم و العمال من الكثير عند محبذ اثنين أو أسبوعين 

 .(1967rwedderburوادربارن و Walker 1966ولكار
عن  المتواصل العمل في السريع الدوران يفضمون العمال إن ( 1966 )"ولكار أورد" كما

 بتعب العمال ىؤالء شعور بسبب انتشاره كثرة و األخير اذى شيوع رغم األسبوعي الدوران
 Bernard "1978 )"بيرنارد " يرى السياق نفس في و القصير، الدوران نمط تبني عند  أقل
 أو أسبوع من اً ر ر ض أقل، أيام أربعة أو ثالثة عمى تعتمد التي السريعة حمقات الدوران أن
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 اليومي اإليقاع استعادة ألن عممية العامل، تقبميا كمما ،قصيرة الحمقات أكثر، فكمما كانت
 .1يةسبوععن الحمقات األ أيام ثالثة بعد بكثير أسيل الطبيعية حالةال إلى
ً:الدوران اتجاه- 
الدورية  إلى الصباحية الدورية من لاعمال ينتقل حيث عاديا الدوريات تعاقب اتجاه يكون قد

يكون  قد و لمدوران، الطبيعي باالتجاه يسمى ما ىو الميمية، و الدورية إلى ثم ومن المسائية
الدورية  إلى ثم الميمية، الدورية إلى الصباحية الدورية من العمال ينتقل حيث معكوسة بطريقة

غير  أو منتظمة بطريقة لكذ يكون لمدوران، وقد المقموب باالتجاه يعرف ما ىو و المسائية،
كمدة  أخرى لعوامل تبعا الدوريات دوران اتجاه يتبعيا أن يمكن أخرى أشكال منتظمة، وىناك

 .دورية كل بعد العامل إلييا يحتاج التي الراحة وفترات الدوران
 بالدوريات العمل أوقات -

 نوع أي اختيار عند أنو كما نيايتو، و بداية العمل لساعة اختيارىا في المؤسسات تختمف
 والراحة النوم مشكمة عمى تأثيره ذلك و انعكاسات عن التساؤل يجب التوقيت أنواع من

 تبدو والتي لمنوم األوقات تحترم أفضل أن يجب الخصوص وجو وعمى الفراغ، وأوقات
 ترجيح محاولة إلى ، باإلضافةصباحاً  الرابعة و مساءً  عشر الحادية الساعة بين ما محصورة

 :التوقيت من النماذج التالية وفق ذلك يتم أن يمكن اذ عديدة، بطرق العامل لصالح الكفة
 بالدوريات العمل أوقات تنظيم نماذج الجدولًيبين

 النموذج النموذج النموذج 
 12-04 13-05 14-06 الدورية الصباحية
 20-12 21-13 22-14 الدورية المسائية
 04-20 05-21 06-22 الدورية الميمية

 (72 ص، 1995 ، ريفةظبو  )حمو                                             
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يرجع ذلك  قد و والتضاربات االختالفات من لمعديد تعرض العمل لدوريات العام التوقيت إن
المطالب  بين فيقالتو  يصعب حيث، فييا كثيرة عوامل لتدخل نظراً  مركبة الظاىرة أن لكون

 األسرية الحياة ،األكل، لمنوم األوقات أفضل مراعاة في والمتمثمة ،لمعامل المختمفة
 يكون أن يحدث ما كثيراً  الخ، وبالتالي....الراحة و الفراغ أوقات إلى واالجتماعية، باإلضافة

 األسرية لمحياة المناسبة تمك و الصحي الجانب من الميمة األوقات بين ىناك فارق
 .واالجتماعية

 :الدوريات أنماط -
أىدافيا  في واالختالف ،التقنية اإلمكانيات في وتنوع تعدد من المؤسسات تممكو ما إن

 من مختمفة أنماط إلى تمجأ مؤسسة كل جعل قد االجتماعية، وحتى واالقتصادية اإلنتاجية
 واالجتماعية واالقتصادية التقنية العوامل مع يتناسب لما وفقا اذوى، بالدوريات نظام العمل

 .غيرىا تميزىا عن التي
عناصر  من عميو تنطوي ما بكل الدوريات من األنماط هذى ألىم فيما يمي سنتعرض عميو و

 أو ما تخمفو غيرىا مع بالمقارنة سواء وميزات خصائص من منيا كل بو تتميز وما ،تنظيمية
 .النفسية العامل حياة عمى انعكاسات من
 :المتواصمة نصف الجزئية الدوريات نمط -ًأ

 والخدمات والتجارية الصناعية والنشاطات الفروع مختمف في انتشاراً  األكثر النظام اذى يعتبر
 إلى رؤية تحتاج التي األعمال وبقية ،اإللكترونية األعمال في بالخصوص ينتشر العامة، و

نصف  الجزئية الدوريات-النظام ىذا يتضمن البصري، و اإلجياد عنيا يتمخض دقيقة
 يعتبر كما، األسبوع نياية في عطمة ذوأخ النيار آخر في انقطاع مع دوريتان -المتواصمة
 حياتيم، وال يعكر ال لكونو ،العمال طرف من قبوالً  األنماط أكثر من الدوريات من ىذا النمط

 من الإ يتألف ال كونو بحكم اليوم خالل خفيفة بأوقات يتميز ألنو عائالتيم بقية أفراد حياة
 وغالباً  ،الراحة فترة مع ساعات ثماني واحدة كل مدة تتجاوز ال دوريتين، صباحية ومسائية

، زوال الثانية الساعة عمى والمسائية السادسة الساعة عمى الصباحية الدورية أتبد أن قترحي   ما
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 و أكثر، أو أسبوع كل أو يوم كل ذلك يكون كأن المحدد جدولمتبعا ل الدورية ريتغي ويتم
 في كبير حد إلى بو معمول أمر وىو دورية كل إلى تثبيت تمجأ المؤسسات بعض ىناك

 .خاصة األمريكية المتحدة والياتال
 دورية كل في العمل مدة تدوم دوريتين يشمل تنظيم بيا يوجد التي المؤسسات بعض ىناك و

 في المختصين أن غير المستشفيات، في ةكثر ب مستعمل النظام ساعة، وىذا اثنتي عشرة
 ىذا و ساعات، ثماني تفوق لمدة الدوريات نظامب العمل يحذرون من البشرية اليندسةو  الطب
 Grandjean.1) "1979 قرانجين  (بو جاء ما حسب

ً:المتواصمة الجزئية الدوريات نمط -ب
 و يومي، بانقطاع العمل عن تتناوبان مسائية ودورية صباحية دورية من عبارة كذلك وىو

 أو والنصف الخامسة الساعة عمى العمل يبدأ ما األسبوع، عادة نياية في توقف لكن بدون
المسائية،  لمدورة بالنسبة العاشرة أو والنصف التاسعة الساعة عمى لينتيي السادسة صباحا

 Bernard 1979).بيرنار) بو جاء ما حسب المؤسسات من كثير في النوع شائع اذى يعتبر
 :المتواصمة نصف الدوريات نمط ً-ج
 نياية في انقطاع األقل، صباحية، مسائية، ليمية، مع عمى دوريات ثالث النمط اذى يضم و

 وجبة تناول من العامل نمك  ت   وعيوبيا، فاألولى الثالث مزاياىا الدوريات من األسبوع ولكل
 إذا أنو األخرى، غير االجتماعية النشاطات في بالمشاركة لو تسمح مع أسرتو، كما العشاء

 (، فإنياصباحاً  الخامسة أو الرابعة الساعة عمى( جدا في وقت مبكرالدورة  هذى بداية تكان
 .الميل أثناء النوم من الكافي القدر عمى من الحصول العامل نمك  ت   وال متعبة تصبح

 نتمك   ال أنيا حيث ،بالخصوص االجتماعية لمحياة مناسبة غير فيي المسائية الدورية أما
 أو األسرة داخل ذلك كان سواءً  االجتماعية النشاطات مختمف في المشاركة العامل من
 .النوم من كاف   قسط بأخذ لمعامل أنيا تسمح إال خارجيا،
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ويمكنو  أسرتو مع العشاء وجبة يتناول أن لعاملا بإمكان فإنو، الميمية بالدورية يتعمق فيما أما
 جد الميمية ةيالدور  تبقى المساء، ومع ذلك في االجتماعية النشاطات بعض في المشاركة

 من النمط واالجتماعية، وىذا األسرية حياتيو و لمفرد الصحية الحالة عمى وليا تأثير متعبة
 .االنتشار كثير النصف المتواصمة الدوريات

ً:المتواصمة الدوريات نمطً-د
بحيث  السنوية العطمة حالة في إال أسبوعي وال يومي انقطاع بدون النمط بيذا العمل ويكون
 انتشاره األسبوعية، ويعتبر الراحة عمى الحصول بدون األقل عمى فرق ثالثة عنو تتداول

 الضغوط كثرت عندما قطب  ي   ما وعادة ا،م   حد إلى محدود الحاضر الوقت في واالعتماد عميو
 .شير كل أو أسبوع كل اإلنتاج وسائل توقف استحالة ث تقتضييبح التقنية
 :الفراغ أوقات -
 من ليم يوفره لما بالنظام العادي نظراً  العمل نع الدوريات بنظام العمل فضلي   ما عادة

 استغالليا من العمال يتمكن لم اذإ ،مفيدة تكون ال قد األخيرة هذى لكن، كثيرة أوقات فراغ
 اإلمكانيات في نقص أوالمناسب،  الجو توفر عدم إلى فقد يرجع ذلك ،يرام ما أحسن عمى

 أن يمكن كافية وأعمال نشاطات وجود من الرغم النشاطات، عمى مختمفب مقيامل الخاصة
االزدحام،  أوقات خارج تكون ما عادة والتي، المتوفرة لدييم الفراغ أوقات في عمالال بيا يقوم
 يستمتع وال الحال بو يضيق فقد، بيا بالدوريات القيام العامل يستطيع ال أشياء ىناك أن إال

 وخاصة ،األسبوع أيام أكثر أثناء أو اليوم مدار عممو عمى امتد ذاإ فراغو، خاصة بوقت
 توفر كثيراً  ييم أنو ال يعني الذي الشيء المدرسة في واألطفال تعمل الزوجة تكون عندما
 مع بالتوازيلالستعمال  الصالحة أو ،المناسبة المواعيد في يتوفر أن يجب ما بقدر الوقت
 .والنفسي واالجتماعي األسري اإليقاع

 :الدينية و الوطنية األعياد أيام -
 مراعاتيا يستمزم لما العمال لدى األىمية بالغة بقيمة والدينية الوطنية األعياد أيام تحظى

بعض  أو العمال أغمب حضور مثال األمر تطمب ، فإذاياخالل العمل سير تنظيم بعناية عند
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 نفس يعمل ال أن الحرص يجب فإنو الدينية، أو الوطنية األعياد أيام عمميم مراكز إلى منيم
 مقتصرة والمعنوية المادية الحوافز كونت ال أن يجب كما، سنة كل العيد يوم العمال أثناء

 مستوى في الحافز يكون أن يستحسن العادية، بل األوقات في العمال عميو ما يحصل عمى
 كتابو في "ريفةظبو  حمو" الدكتور يقول النطاق ىذا في و الدينية، أو الوطنيةالمناسبة  أىمية
 ليس بأنو الجزائر بمدينة الحضري النقل حافالت سائقي أحد أخبرني :البيولوجية الساعة
 المبارك، األضحى عيد بمناسبة فرحتيم أسرتو أفراد عن مشاركة غيابو يعوض ما ىناك
  اً أجر  المؤسسة لو دفعت لو و حتى

ًالجزائربثانيا:ًالعملًالميميًبالمؤسسةً
بعض القطاعات التي كانت سب اقة لمعمل في ىذا العنصر نحاول أن نسمط الضوء عمى 

الميمي بالجزائر كالمؤسسات األمنية، والمؤسسات االستشفائية، والمصانع والمناجم والصحف 
  والخبازين وغيرىم.  

 يةالجزائًربالمؤسسةًالعملًالميميًًظيور -01
الحاجة الى التغطية األمنية مع ظيور  المؤسسة الجزائريةبتزامن ظيور العمل الميمي 

بيا العمل الميمي لدوام الخدمة طمية  التي يسريالعمل في المناجم والتصنيع، و والمستشفيات و 
 ذج من القطاعات التي كانو بعض نمب كتفيساعة، وفيما يمي سن 24فترات اليوم عمى مدار 

األجيزة األمنية منذ ، باعتباره جياز ىام من لعمل بنظام المداومات الميمية في اسبق ال ليا
 الحقبة العثمانية. 

 :الشرطة الجزائرية العثمانيةُ- أ

تطورًا نوعيًا لجياز الشرطة والذي أصبح ينقسم إلى  الجزائر في العيد العثماني عرفت 
وشرطة خاصة باألىالي. كما ضم جياز الشرطة  والكراغمة باألتراك فرعين، شرطة خاصة

وتعمل عمى توقيف أي باي يتعدى عمى  الداي ىيئة تسمى بالشواش وتتبع مباشرة لسمطة
القانون. استتب امن األفراد والممتمكات خالل ىذه الفترة حتى أن القنصل األمريكي بالجزائر 

ًمدينةً«… :( قال في مذكراتو1816/1824يام تشالز )حينيا ول ًتوجد ًل ًأنو ًأعتقد أنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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أخرىًفيًالعالمًيبديًفيياًالبوليسًنشاًطًأكبرًمماًتبديوًالشرطةًالجزائريةًالتيًلًتكادً
تفمتًمنًرقابتياًجريمةً،ًكماًأنوًلًيوجدًبمدًآخرًيتمتعًفيوًالمواطنًوممتمكاتوًبأمٍنً

 1»أكبر

  :شرطةًدولةًاألميرًعبدًالقادرُ- ب

ش وكان عتادىم يقتصر عمى يتكون من أفراد يدعون شوا األمير كان جياز شرطة دولة
العصي وميمتم ىي حفظ األمن بشوارع وأحياء المدن وحتى بمعسكرات الجيش المتنقمة. وقد 

والّتصريحً : الكولونيل سكوت تمكن ىذا الجياز عمى بساطة عدتو من فرض النظام يقول
ً ًفيًسنة ًاألمير ًبو ًأدلى ًفيو1838الّذي ًوالّذيًجاء ًأنًً«م، ًلإلنسان ًالممكن ًمن أّن

يسافرًفيًأيةًمنطقةًفيًمممكتو،ًوًعمىًظيرهًكيسًمنًالذىبًدونًأنًيتعرضًلمّسرقة،ً
أوًالّسطوًعميو،ًتصريحًصادق،ًوًصحيحًتماًما،ًوًالفرقًبينًكفاءةًحكومةًاألميرًعبدً

قرارًاألمنًفرقًكبيرًجًدا  »القادر،ًوكفاءةًالحكومةًالمغربيةًفيًقمعًالجرائم،ًوا 
ً:لمشرطةًالجزائريةًالتاريخًالحديثً-جً

ثورة  ية الحديثة من فترة ما قبل االستقالل وذلك منذ إعالنيبدأ التأريخ لمشرطة الجزائر 
حيث ظيرت أولى طالئع  الصومام مؤتمر وبالتحديد بعد اإلحتالل الفرنسي ضد التحرير

 :الشرطة كما تعرف حديثًا لتواصل تطورىا بعد االستقالل بشكل كبير جداً 

  :ثورةالشرطةًالجزائريةًأثناءًال -
نشاء مصالح  1956أوت 20في الصومام مؤتمر تمخض عن تقسيم التراب الوطني إداريًا وا 

من أبرزىا مصمحة الشرطة والتي كان يعمل رجاليا عمى جمع المعمومات وتدوينيا في 
رسالة أسبوعية متضمنة في الرسالة األسبوعية لإلستعالمات وىو ما ضمن السير 

 .لمثورة الحسن
 
 

                                                           

1
 .7038فُفزٌ  07شىهذ َىو  ،انًىلغ انزسًٍ نهشزطح انجشائزَح ، تتاريخ انشرطت انجزائري،  Wayback Machine يىلغ 

ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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 :1965-1962الفترةًماًبينً -
بتوظيف المسبمين )وىم العناصر  نيةجبية التحرير الوط كمف عبد القادر حصار من طرف

لمميام الشرطية واألمنية وذلك  (الفرنسية المدنية غير المعروفين لدى مصالح االستخبارات
عبد القادر  بعد تعيينو رئيسًا لمديوان قام [3]،1962 جويمية 5 إلى مارس 19 لمفترة بين

وتم  1962 جويمية 5 كأول مدير عام لألمن الوطني بتاريخ مجاد محمد بتعيين حصار
ائرية بيوميا وىو التاريخ الذي تحتفل فيو الشرطة الجز  1962 جويمية 22 تسميمو الميام يوم

ي خالل ىذه الفترة بعد المحامي محمد مجاد ترأس المديرية العامة لألمن الوطن [3]الوطني،
، وتم خالل ىذه يادي محمد الوسيني و طايبي محمد العربي،يوسفي امحمد كل من السادة
مدرسة  و مدرسة قسنطينة و مدرسة حسين داي لتكوين اإلطارات الفترة تدشين

 .ومدرسة سيدي بمعباس تممسان

 : 1970و1965ًًالفترةًماًبينًً-

مديرا عاما لألمن الوطني والذي كان يشغل منصب قائدًا  أحمد دراية عين 1965 جوان 
والتي أدمج عناصرىا الثالثة أآلف مع األمن  1963 لمييئة الوطنية لألمن التي تأسست عام

خالل ىذه الفترة انطمقت عدة عمميات توظيف وتكوين كما تم  ،1965 أوت الوطني في
ً.والمدرسة العميا لمشرطة بشاطوناف المدرسة التطبيقية بالصومعة تدشين كل من

 : 1988ً-1970الفترةًماًبينً -
تم إنشاء أمن الواليات من أجل تمتين المحمة بين مختمف مصالح الشرطة  1971 عام

تم فتح المجال  1973 كالشرطة القضائية واألمن العمومي واالستعالمات العامة، وفي سنة
مدرسة أشبال الشرطة  أمام العنصر النسوي لإلنضمام لألمن الوطني، كما تم كذلك إنشاء

وعمى مستوى المدرسة العميا لمشرطة تم إنشاء مخبر عممي ومصمحة لمطب  بالصومعة
، قسنطينة و بوىران الشرعي من أجل إنطالقة قوية لمشرطة العممية يتبعيا ممحقان إقميميان

كما تم تكوين النواة األولى لتطوير التقنيات المعموماتية الخاصة بمختمف ميادين الشرطة، 
وذلك  أحمد دراية مديرًا عاما لألمن الوطني خمفًا لمسيداليادي خضيري يينتم تع 1977سنة 

ً.1987 حتى سنة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-%D8%A3%D9%8A1-3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-%D8%A3%D9%8A1-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
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 : إلىًيومناًىذا1988ًالفترةًالممتدةًمنًً -
اتخذت الشرطة مجموعة تدابير ضمن خطة جديدة تضمنت  1988أكتوبر  5أحداث  بعد

لألمن الوطني و تخصص المصالح وكذا إعادة تنظيم اإلدارة المركزية لممديرية العامة 
إصالح منظومة التكوين من أجل استعمال عقالني لإلمكانات وتعزيز الوسائل التقنية و 

مطمع تسعينات القرن العشرين عدة  فترة إنطالق األعمال اإلرىابية تعاقب خالل [1].العممية
محمد  والعميد أول وطولبة أمحمد ولحرش بشير بوزبيد عبد المجيد مدراء عمى الجياز ىم

لكن الجياز لم يكن عمى مستوى الجاىزية لتنفيذ المطموب خالل مواجية األعمال  واضح
 20 في عمي تونسي عند دروة إشتداد األزمة تم تعيين العقيد المتقاعد [1].ةاإلرىابي
مديرًا عامًا لألمن الوطني والذي عمل عمى إحترافية الشرطة الجزائرية وتمكينيا  95 مارس

من جميع الوسائل التقنية والعممية الحديثة والعمل عمى تنظيم الرقابة والتفتيش وكشف 
 25 ما انتيى بمقتمو بمكتبو في الفاسدين وسط الجياز والعمل عمى محاسبتيم وىو

  .2010 جويمية 7 بتاريخ عبد الغني ىامل ليتم استخالفو بالمواء 2010 فيفري
 تنظيمًالمشرعًلمعملًالميميًبالجزائر -02

ميا المشرع الجزائري في الميثاق قانونية نظ   أرضيةرافق وجود العمل الميمي كنظام في الجزائر 
التي تتماشى مع  والقانونية التشريعية النصوص ترجمة وجب عميو لذلكالوطني والدساتير، 
 يمي: يا مانالواقع المعاش من بي

 1981 سنة يناير 31 ل الموافق 1401 عام األول ربيع 25 في المؤرخ81-11 رقم مرسوم
 .التناوبي العمل تعويض حساب كيفيات يحدد
 78 – 12 رقم القانون وبمقتضى منو، 152 و111 -10نيالسيما المادت الدستور عمى بناءً 

 القانون والمتضمن 1978 أغسطس :05ل الموافق 1398 عام رمضان أول في المؤرخ
 المرسوم وبمقتضى ومن 154 و 153 و 146 المواد السيما الجزائري لمعامل العام األساسي

 والمتضمن 1979 سنة ديسمبر 31:ل الموافق 1400 صفر 12 في المؤرخ 79-301 رقم
 1980 سنة المينية األصناف بعض أجور . ضبط
 :يمي ما يرسم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-DGSNH-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-DGSNH-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-DGSNH-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-DGSNH-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/95
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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 153 و 146 المواد في عميو المنصوص التناوبي التعويض عمل يخصص  :األولى المادة
 أغسطس 05 ل الموافقه  1398 عام رمضان أول في المؤرخ78- 12 رقم القانون من
 :سيما وال جزافا المستمرة الخدمة تبعات لتعويض أعاله المذكورم  1978 سنة
 .التعميمات إلبالغ الالزمة العمل أوقات -
 .الميمي العمل -
 .أسبوعية راحة يوم العمل -
 .األجر المدفوعة األعياد أيام العمل -
 .شيريا التعويض ىذا ىؤدوي  

 طبقا النوبة تنظيم نموذج حسب التناوبي لمعمل التعويضات معدل حددي :الثانية المادة
 .أدناه05 ، 03،04لممواد
 مرات ثالث( مستمر نظام في يعممون الذين أفواجاً  الموزعون العمال يتقاضى :الثانية المادة
 أيام وكل كاممة ساعة 24 طوال الخدمات أو السمع إنتاج فيو يتم الذي النظام أي ،)ثمانية

 العمل عن تعويضاً  العطل، وأيام القانونية األسبوعية الراحة أيام ذلك في كما األسبوع،
 .األساسي مرتبيم من المائة في وعشرون خمسة يساوي الشيري التناوبي
 أي منقطع، نظام في يعممون الذين فوجين عمى الموزعون العمال يتقاضى :الخامسة المادة
 نياية في التوقف مع ،الظير بعد ونوبة صباحية نوبة عمى العمل فيو يتم الذي النظام

 .األساسي مرتبيم من بالمائة عشرة يساوي التناوبي العمل عن تعويضاً  األسبوع
 فترات( تسمى فترات نشاطيم يتخمل الذين أفواج، عمى نيالموزع لمعمالً:السادسة المادة
 المرتب ن( م(10%بالمائة عشرة نسبتو تكون التناوبي العمل تعويض في الحق) الفراغ

 .المتقطع النظام عن األساسي
 العمل مناصب قائمة المستخدمة بالمؤسسة الخاص األساسي القانون يحدد :السابعة المادة
 .التناوبي العمل عن التعويض حق تخول التي

 وزاري بقرار انتقالية بصفة السابقة، الفترة في عمييا المنصوص العمل مناصب قائمة وتضبط
 المستخدمة المؤسسة اقتراح عل بناءً  الوصي، والوزير بالعمل المكمف الوزير يصدره مشترك
 .العمال ممثمي رأي أخذ بعد وذلك
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 بالنسبة انتقالية بصفة السابقة الفقرة في عميو المنصوص المشترك الوزاري القرار ويصدر
 .العمال ممثمي رأي أخذ بعد المعنيين، الوزراء أو والوزير العمومية لموظيفة
 منصب في يبقى أن نوبتو انتياء عند يحضر ال الذي العامل عمى يتعين :الثامنة المادة
 امفي العمل بو الجاري التشريع في عمييا المنصوص المواد حسب استخالفو يتم حتى عممو
 .اليومي العمل مجال يخص

 .أداىا التي اإلضافية الساعات عن زيادات الحالة ىذه في ويتقاضى
 الخامسة لممادة اً وخالف انتقالية بصفة التناوبي العمل عن التعويض يحسب :التاسعة المادة

 31 :ل الموافق 1400 عام صفر 12في المؤرخ79-301 رقم المرسوم من(05)
 المرسوم عن الناتج اإلجمالي لألجر الدنيا الحدود أساس عمى أعاله، المذكور  1979ديسمبر
 .المذكور
 العمال من األخرى لمفئات بالنسبة التثبيت مرتب أساس ىو انتقاليا، الحساب أساس يكون
 .السابقة الفترة في عميو المنصوص المرسوم يشمميم ال الذين
 الديمقراطية الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة في المرسوم ىذا ينشرً:العاشرة المادة
 1.الشعبية

 :العملًالميميًوالطبيعةًالجتماعية -03
دفع  الذي األمر اليوم طول بيا العمل يكون أن العمل، أي استمرارية المين تتطمب بعض 

 أن يعني وىذا نوبات، ثالث عمى العمل مواقس  ي   أن ، والمستشفياتوالشركات المصانع أرباب
أن  عمى ليمية، نوبات في يعممون خراآل والبعض نيارية، نوبات في العمال يعممون بعض

 أن الباحثين لبعض تبين قد و الموضوع، منظامل وفقا شير أو كل أسبوع كل يريالتغ يتم
نتاجيم يختمف بالميل يعممون الذين  يعممون الذين لصالح بالنيار، يعممون الذين عن أداؤىم وا 

 ويمكن واإلنتاج، العمل تؤثر عمى العمل نوبات أن عمى الدراسات ىذه أسفرت كما بالنيار،
 :التالي النحو الدراسات عمى ىذه نتائج تتبمور أن

يكون  سوف بالنيار ىمءأدا فإن .بالميل وأخرى بالنيار مرة وظائفيم بأداء العمال قام ذاإ - 
 .الميمية النوبة من إنتاجاً  أكثر النيارية فالنوبة بالميل، أدائيم من أفضل

                                                           
1
 .51عمرجغ سابق، نؼزَغ تشُز، ُ
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الوفاء  يستطيعون حتى بالميل العمل عن بالنيار العمل يفضمون العاممين أغمب إن  -
 .والحياتية االجتماعية بالتزاماتيم

 أن حيث ،بالنيار العمل من أكثر والممل بالتعب مصحوبا يكون بالميل العمل إن -
 من المطموب أو الكافي القدر عمى يحصموا ولم النيار ساعات تذنف  است   قد مسؤوليات الحياة

 يتعود لم أغمبيم وأن الطعام مواعيد اضطراب إلى أدى بالميل العمل أن عمى فضالً  الراحة،
 المشكالت أن عمى قبل من ألفيا التي العادات تغيير عميو و يصعب بالميل، العمل

 خالل من عمييا التغمب يمكن الميل نوبات فييعممون  لمعمال الذين المصاحبة والضغوط
 وشعور الترقيات مراعاة و الحوافز الخدمات ومضاعفة وزيادة الجيدة اإلنسانية العالقات

حساسو النفسي باألمن الفرد  .1وأىميتو بقيمتو وا 
 المنيجية والمشاكل الصعوبات بعض واإلنتاج األداء عمى العمل دوريات تأثير دراسة تطرح
  :شكمين عمى فرضياتيا الدراسات معظم : أنMaurice 1976))موريس يالحظ
 لمختمف البيولوجي اإليقاع ألن الميمية الفترة في يقل األداء أن أساس عمى تقوم األولى

 التعب، وتزايد الميمي العمل أثناء الحيوية وقمة الالنشاط من يصاحبو وما الوظائف الجسمية
 العمال. من قدرة ضيخف  

 ونقص التنسيق اإلشراف كنقص الخارجية العوامل إلى السبب فترجع الثانية الفرضية أما 
 .لمعمل التقنية الوقاية كفاية وعدم لإلنتاج العام

عامالت،  مالحظة من فتمكن أجراىا دراسة خالل من Brown 1955))براون وضح قد و
 بداية بين الفاصمة والمدة المكالمات عدد سجل بحيث ىاتفي مركز في بالدوريات يعممن

 الميل دورية أن من الرغم عمى أنو إلى خالل ذلك من العاممة، ليتوصل المكالمة واستجابة
 كان األداء مستوى أن إال الدوريتين، باقي مع بالمقارنة ازدحاماً  أقل فييا المكالمات تكون
 .نيتياألخر  الدوريتين في عميو ما ىو مع بالمقارنة أقل

                                                           
1

ُ.300،ص2008 ، 3،طانماهزج ،انحذَث انكتاب دار ،انؼمم ضغىط و االتصال سيكىنىجيت ،حًذٌ ػهٍ 
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 الثانية الساعة بين ما خصوصا ،الميل أثناء اليقظة مستوى عمى انخفاض يوجد العموم عمى
 من اتضح حيث ،التجييزات ومختمف العامل أمن قضية يطرح الذي األمر صباحا، والرابعة

 السياق نفس وفي .اإلنساني العجز إلى ترجع أسبابيا أن الحوادث من الكثير خالل تحميل
 قائد بين ما المسجل الشريط دراسة طريق عن ىبوطيا عند الطائرات تحاليل حوادث بينت

 ربط تم الحوار، وقد ىذا في البسيطة العيوب من سمسمة وجود برج المراقبة وطاقم الطائرة
 الجدية عمى تعودىما و خبرتيما رغم وىذا ،الطرفين عند اليقظة مستوى بانخفاض ذلك

  .واالنضباط
 توصل التي النتائج من التحقق1970) جماعتو و  rutenferanz روتنفرانز(حاول لقد

 بين االرتباط معامل وجدوا لكنيمjackson et kleitman 1950 ) كميتمان و إلييا) جاكس
 ىي تكون قد الجسم حرارة أن عمى يدل مما ،الصفر من يقترب يكاد واألداء الجسم حرارة
 من كل عمى أثرىا تمارس مجيولة أخرى عوامل توجد بل ،األداء الذي يحدد الوحيد العامل
 أخرى عوامل األداء ضعف في تتدخل يومي، فقد إيقاع عمى شكل واألداء الجسم حرارة
 صورتو إلى اإليقاع إلرجاع األسبوعية الراحة توزيع أوقات وكيفية العمل، ساعات كعدد

 .الخ.... كالتعب والممل أخرى عوامل إلى باإلضافة األصمية،
 اً اختبار  قدم حيث مثال، التعب عامل تفادي يحاولBlake 1967 "كيبال "جعل الذي األمر
 مختمفة أوقات وفي أيام خمسة لمدة الواحد اليوم خالل ذلك و ،فقط واحدة مرة عينتو ألفراد

 كل فترة تتراوح  08 مرات ثمان (األداء اختبار تقديم إلى كيبال توصل لكل يوم، بالنسبة
 أثر وجود: قوامو استخالص إلى الوصول من مكنتو (دقيقة 60 إلى 05بين  ما منيا واحدة
 معامل عمى يحصل أن كذلك "باليك" استطاع لقد األداء، الزمنية الختبار المدة لعامل
 في اديعال لالرتفاع االختبار نتائج مسايرة ومدة الميمة بين مدة ( 0,7 +) ب يقدر ارتباط
 .اليوم خالل الجسم حرارة
 تكون عندما سيما ممحوظ جد ليالً  المردودية انخفاض أنVernon 1944 ) )فارنون وجد
 التعب، تراكم نتيجة الميمي العمل من الثاني األسبوع خالل و طويمة، الدوريات تناوب مدة
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 يقدر الدائم أو المستمر الميمي العمل أثناء المردودية انخفاض أن الباحث وجد نفس كما
 و بالركود االنخفاض اذى تربط الدراسات هذى مختمف أن ىو الممحوظ والشيء17% بنسبة
 .لو المرافق التعب يدزاوت الميمي أثناء العمل الحيوية قمة

 يوجد أنو إلى الجوي، الرصد عمال عمى لو دراسة فيmocrane 1973) )مقران توصل
 عشرة إحدى بين المتراوحتين الطويمتين الدوريتين نظام أدخل عندما اإلنتاج في تناقص

 العمل أثناء الراحة فترات ومدة عدد في ارتفاعاً  الدراسة ىذه سجمت ساعة، كما وثالث عشرة
 اإلنتاج، في العمل ودوريات العادي العمل نظام بين الفرق تبرز أنيا كما نسبة الغياب، وكذا
 طول عن ناتجة ىي ما بقدر الدوريات لنظام أساساً  ترجع ال قد عمييا النتائج المتحصل لكن

 .العمل ساعات
 بالنسبة مصانع بعشرة اإلنتاج متوسطWyatt et Marriott.1953) وماريوت ويات ) قارن
 عمال دورية لدى الساعة في اإلنتاج متوسط أن وجد الدوريات، حيث بنظام يشتغمون لعمال
 الفروق المالحظة ىذه أن الباحثين نفس ويرى الميل، دورية عمال لدى منو بقميل أكثر النيار
 إذا ىذه الفروق تزول أن ويمكن الميل، دورية أثناء التعب إلى ترجع والميل النيار دوريتي بين

 وييضمو أكمو يتمذذ أن واستطاع النوم من كافية كمية عمى الميمية بالدورية العامل تحصل
 األكل ساعات عمى الميمي العمل تأثير بمدى مرتبطة تبدو العمال اتجاىات أن ذلك ،جيداً 

 .أقل الميمي العمل تفضيل كان كمما التأثير ازداد والنوم، وكمما
أكثر  تكون الصباح دورية خالل اإلنتاج نسبة أن إلى 1977) وماتز، آندالور (توصل كما
 إنتاج معدل قدر نأ، لمدراسة المماثمة النتائج تؤكده ما وىذا والميمية، المسائية الدورية من

 .32,821%ب والميمية 34,09%ب والمسائية33,07% ب لصباحيةا الدورية
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ًزاياًوعيوبًالعملًالميميم -04
من الجانب االجتماعي ومن  ثار وانعكاسات عمى العمالآعمى العمل الميمي عدة  تترتب 

 :ما يميالجانب التقني الميني وىذا ما نجممو في 
 : الميمي لمعمل الجتماعية اآلثار   - أ

 المناوبة فترات أثناء العمال، عمى يجابيإ أو سمبي أثر من الميمي العمل يخمفو ما وىو
 ينام كي ليس مجبراً  اإلنسان لكن الميني، المحيط في وحتى خارجيا أو أسرىم داخل الميمية،

عن  منفصل غير ىو الذي البيولوجي اتساقيا تغيير تقبل ال عضويتو ألن نياراً  أو ليالً 
 منتظمة غير عمل بساعات يرتبط عندما ألنو االجتماعي، النفسي لممحيط المستمر االتساق

 المطابقةال تتحقق  ىنا ومكثف ومضبوط مبرمج اصطناعي تنظيمي زمن مع أو يتكيف
 العامل مطابقة ىي المطموبة المطابقة ألن اإلنسان، جوانب من اً فقط جانب وتمثل ،البيولوجية

 الحياة تيدد أن شأنيا من وىنا األمر يتعمق بانعكاسات األسري االجتماعي، محيطو مع
 -االجتماعية ككل خاصة العالقات القرابية منيا العالقات -عمى رأسيا   1االجتماعية

 .االجتماعية الميددة  لمنسيج االجتماعي لمعامل داخل محيطو االجتماعي واألسري العزلة.
ً الميمي لمعمل المينية النعكاساتً-
ًالتعبً-أً

 الصناعي النفس عمم بحوث في العناية لقيت والتي اليامة الموضوعات من التعب موضوع
 .أخرى جية من الحوادث وعمى جية من اإلنتاج عمى المؤثرة اليامة العوامل من ألن التعب

 اإلنتاجية  الكفاءة عمى مباشرة بصورة يؤثر و التمارض و الغياب عمى يؤثر أنو كما
النشاط  اذى كان سواءً  سابق نشاط أو عمل من تنشأ عامة حالة بأنو :التعب تعريف يمكن و

 :ثالثة ىي مظاىر ولو ،ذىنياً  أو حركياً 
 .اإلنتاجية الكفاية في متزايد فعمي نقص  -
 .واأللم بالضيق ذاتي شعور  -
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رىاق الدم ضغط وارتفاع التنفس كاضطرابات مختمفة فسيولوجية تغيرات  -  .العضالت وا 
 ويصاحبو إال نفسي تعب يوجد وال جسمي نفسي أمر ىو التعب فإن األمر يكن ميما و

 صحيح. والعكس تعب جسمي
 حركي حسي بتكيف يقترن ألنو جسمي تعب إلى يؤدي المتواصل العقمي العمل أن كما

 في التواصل أن كما الحركي الجياز أغمب يشمل العضمي واالنقباض التوتر وقدر من
 .1العقمي التعب و اإلرىاق إلى يؤدي النشاط الجسمي

 حيث العمال، عند التعب ظيور إلى يؤدي بالدوريات العمل نظام أن الباحثين معظم يرى
 و التكيف، في بالصعوبة أساساً  مرتبط التعب ىذا العمل، أن لظروف الوطنية ترى الجمعية

 ضيخف   أنو عمى لمتعب ينظر ما غالبا لمجسم، بالنسبة الشاق الميمي العمل كذا النوم و نقص
 و اإلنتاج سجالت عمى انعكاسات لو تكون ما غالبا الذي األمر العمل، ودقة سرعة من

 التعب، نسبة ارتفاع عمى الً ؤو مس يكون قد لمتعب التراكمي التأثير أن الحوادث، كما يفترض
 لمتعب.) ويات مؤشرات مجرد تبقى أىميتيا ورغم ،المقاييس الموضوعية ىذه أن إال

 Wayatt et 1963  Marriott)2وماريوت
بصفة  الدوريات عمال لدى والتعب النشاط كذلك جيتيا من السيكولوجية الدراسات أثبتت لقد

 الفعل رد زمن في امتداد ىناك أن وجد خاصة، حيث بصفة الميل دوريات و عامة
 ,Andlauer) ,1977آندالور. ( المغوية القدرة قياس اختيار وانخفاضات في

 أكبر مجيوداً  لذيب الميل بدورية العامل نظام أن زيولوجيةيالف الدراسات مختمف أكدتكما 
 في جسمو يكون الم   بعممو يقوم ليالً  العامل ألن ،نياراً  العمل يتطمبو الذي لكذمع  بالمقارنة

 ليذا اعتباراً  .ونشاطو حيويتو أوج في جسمو يكون الم   نياراً  النوم ويحاول ،استرخاء حالة
 األمر الجسم، يعرفيا التي البيولوجية اإليقاعات مختمف عن بالتغيرات الناتجة العامل يتأثر
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 بالتعب اإلحساس بو يدفع كما الوضع، ىذا عمى لمتغمب يعمل جاىداً  يجعمو ما غالبا الذي
 .واإلرىاق التركيز وقمة زيادة الحساسية إلى بالتوتر والشعور المزمن

 وأقراص الميدئات من الكثير لتناول عرضة العامل الوضعية هذى تجعل أن المحتمل من و
 وقت في جيد بشكل ينام التكيف، وحتى سوء جراء يعاني من ما عمى يتغمبكي النوم 
 المنشطات تناول إلى يعمد قد نومو من يفيق وعندما نشاط حالة في ويكون جسمو ،مبكر

 وقت في لمعمل كبير جيد لذب إلى لحاجتو استجابة ،يقظة حالة في البقاء عمى التي تساعده
 قد العكسي التأثير ذات العممية ىذه أن ىذا من أخطر لعل ركود، حالة في فيو جسمو يكون
 كما منيا التخمص يصعب حيث ،عمييا العامل جسم دتعو   ما إذا إدمان لتتخذ شكل تتطور

 مفعوليا يقل ،فأكثر أكثر الميدئات أو المنشطات كمية في الزيادة العامل إلى يحتاج قد
 بالتعب. إحساسو ادازد كمما عنيا تعود كمما تدريجيا

 مستوى عمى ىذا كان العامل سواءً  حياة عمى خطيرة انعكاسات الوضعية ىذه تخمف قد 
 وعالقتو النفسية لمفرد الصحة مستوى عمى حتى أو ،الحوادث مستوى عمى أوء، األدا

  Macdonald et Doyle 1981) .دويل المجتمع )ماكدونالد و و باألسرة
عمى  أساسا واعتمد النووية لمصناعات مركز عمال حول ( بدراسة  1983 كازميان قام(

 الوقوف من نفتمك   بيوتيم، في أو عمميم مراكز في كانوا سواء لمدماغ، الكيربائي المخطط
لى العضمي عمى التعب  العصبية واألمراض التعب بزيادة مصحوبا يكون الميمي العامل أن وا 

 .والسيكولوجية
دورية  عمال من 99 %أنBahrdt et paf note 1970) و بافنوت ىاد )بار وجد وقد
بدورية  العاممين من  66% مع بالمقارنة الدورية نياية في التعب أعراض من يشتكون الميل

 ال بحيث الميمي العمل من األول اليوم بعد خصوصا النوم قمة إلى التعب اذى يرجع ،الصباح
إلى  الباحثان توصل كما ساعات 4 من أقل25%و ساعات6من أكثر منيم 50% ينام 
 تتكرر ذإالميل،  دورية عمال لدى أكثر تظير والتي لمتعب الذاتية األعراض بعض تحديد
 :يمي فيما األعراض هذى العمل، وتتمثل من ساعات 4 بعد منيم 86%لدى 
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  83 %. البدني اإلنياك أو اإلعياء -
  78 %السفمى األطراف في آالم -
  56%. صداع -
 1 50%.التركيز ضعف -
 :الغياب -ًب
المرتبطة  اإلنسانية المشاكل بمختمف االىتمام كثرة إلى بالدوريات العمل تزايد أدى لقد

 وساعات الغياب بين كالعالقة تساؤالت من بيا يتعمق ما العادية، وكل غير العمل بساعات
 الباحثين نتائج تضاربت وقد دورية، لكل بالنسبة واتجاىو الدوران ومدة الدورية ونوع العمل،

 .العمال لدى الغياب نسبة عن بالدوريات العمل حول تأثير
مدة  مثل مختمفة تنظيمية بعوامل الغياب Murrell 1970 )ميرال )يربط الصدد اذى في 

 kazamien إلييا )كازميان توصل التي النتائج تؤكده الذي األمر، واتجاىو الدوران
 نظام في والمساء الصباح دوريتي في منو أكثر الميل دورية في الغياب أن (الذي وجد1978

  câbler 1956 )كابول( الحظ كما، أسبوعين بمدة الدوران حمقة فيو تحدد التي الدوريات
 .أسبوعي نار دو  مدة ذات الدوريات عمال لدى أكثر كانت الغياب أن نسبة جيتو من
 عمال لدى منو أكثر العاديين العمال لدى الغياب أن يؤكد قوي تجاهإ ىناك العموم، عمى

 حيث 1967) تايمور 1964 إينوسن 1958 فسون تيزا, 1953 وماريوت ويات) الدوريات
 دورية في الغياب نسبةل عامة ( بمقارنة,Wyatt et Mariotte1953 وماريوت ياتو (قام

 إذ، أسبوعين بعد الدوريات تغيير تتبع مختمفة مصانع من عمال لمجموعات والميل النيار
 النيار دورية أثناء المصانع بكل العمال لمجموعات بالنسبة أن الغياب النتائج أظيرت
 إلى النيار أثناء الغياب الباحثان عرج  الميل، وي   دورية عمال لدى منيا أكثر العادية

 من يتمكنوا حتى عمميم لقطع وحاجتيم المؤسسات العمال خارج لدى المختمفة االىتمامات
 .أىدافيم تحقيق
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 من أقل كان الثاني، األسبوع أثناء الغياب أن الباحثين نفس وجد فقد سبق ما إلى إضافة
 األسبوع من غياباً  أقل كان األول األسبوع أن حين في النيار، لدورية بالنسبة األسبوع األول

 تغييرىم بعد العمال أن أساس عمى النتائج هذى ناالباحث الميل، ويفسر لدورية بالنسبة الثاني
 أنو الميل، أي دورية عن الناتج التعب من يعانون النيار وىم دورية إلى الميل دورية من

 األسبوع خالل النيار دورية عمى لينعكس دورية الميل أثناء التعب لتأثيرًا متدادإ يحدث
 أقل األول األسبوع خالل الغياب فييا التي يكون الميل لدورية بالنسبة صحيح والعكس األول،

 .الميمي العمل من جراء التعب تزايد مع تماشياً  الثاني األسبوع في منو
الميل  دورية عمال عند الغياب يزداد الوقت، مرور مع بأنو ترى التي النتائج هذى تأكيد تم لقد

عمال  غياب نسبةين ب مقارنة الباحثان عقد أن بعد اذوى النيار، دورية عمال عند وينقص
نحو  يتجو أسابيع األربعة لخال الغياب أن أسابيع، فيظير أربعة لمدة والميل النيار دوريتي

لدى  الغياب فإن وعميو الميمية الدورية أثناء االرتفاع ونحو النيارية الدورية أثناء االنخفاض
وما  التعب تراكم عمى يدل الميمي مما العمل مدة طول مع طردياً  يتناسب الميل دورية عمال

دورية  في األسابيع مرور مع خصوصا العمل في الرغبة وضعف الجيد قمة من يصاحبو
 العمل في العامل يقضيو الذي الوقت طول معتزداد  النوم إلى الحاجة ةد  ش  أن  الميل، إذ
 .النيار دورية عمالل بالنسبة العكس يحدث بينما الميمي، 
أن  (,De la mare et Walker ,1971مار دوال و وجد )ولكار فقد سبق ما عمى زيادة

أن  غير السن في المتقدمين العمال مع بالمقارنة طويمة غياب فترات سجموا الشباب العمال
 .1المدى القصير الغياب في أكثر تكرار كذلك الشباب لمعمال أن كما، أقل غيابيم متوسط
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ًالعملًالميميًبالمؤسسةًالصحيةًالجزائريةثالثا:ً 
لتغطية  واألمنية، الطبية المين مثل المين، بعض طبيعة تفرضو اً أمر  الميمي العمل يعد

، لإلنسان الطبيعية الحيوية مساعةل أنو معاكساً  مع ساعة، 24 مدار عمى الخدمة العمومية
لى حماية إ، ولذا فان العاممين بو يحتاجون عل الميل لمراحة والنوم والنيار لمنشاط والحيويةفج  

 تحدد ليم الحقوق والواجبات.قانونية 
 الجزائريةًالصحيةًالعملًالميميًبالمؤسسةًتطورً-01

 مبادئ أساس عمى المجاني الطب إنشاء بعد خاصة الجزائر في الصحي النظام تطور لقد
 :في تتمثل

 االجتماعية ومكانتيم المادي دخميم كان ميما المواطنين جميع إلى العالج إيصال ضمان *
 نجد حيث

 الرعاية في الحق المواطنين لكل أن وىي الفكرة ىذه يجسد " 67 " مادتو في 1976 دستور
 الدولة تتكفل لممواطنين حق الرعاية أن عمى نص فقد1989–1996 دستور وأما ، الصحية
 . ومكافحتيا والمعدية الوبائية األمراض من بالوقاية

 . والتضامن واإلنصاف االجتماعية والعدالة العالج من االستفادة *
 وتطيير والتشغيل السكن مجال في الالمساواة من الحد أجل من وترقيتيا الصحة حماية *

 . األولى بالدرجة الضعيفة والفئات السكان تستيدف نشاطات وكذا والتغذية المحيط وحماية
 العمومي القطاعفي  منسجمة بصفة المتدخمين كافة بدمج وىذا الصحية المنظومة وجود *

 . والخاص العمومي والشبو
 : الجزائري الصحي النظام تطورونحنًبصددًتتبعًمسارً

 الصحية النفقات ارتفاع مع ولكن االشتراكية، عيد زمي   شعار " تكمفة ليا ليس الصحة "
يجاد االرتفاع في متحكمل العمومية السياسات أولويات ضمن أصبح  وأصبح التقييم تقنيات وا 
نما ،فقط الطبية الناحية مقتصر عمىغير  الصحي النظام إلى النظر  الناحية تعداه إلى  وا 

 . واالجتماعية االقتصادية
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 : اإلستراتيجية الناحية من _أ
 الوطنية لمسياسة فاقآو  أولويات بتسطير التفكير ىذا ديوتجس البيئية التغيرات مع التكيف
 : اإلطار ىذا في إلييا التطرق تم التي النقاط بين ومن لمصحة

عادة التنظيمي، اإلطار مراجعة *  . والمادية البشرية لمموارد االعتبار وا 
 . القطاعية التعددية وتكريس الجيوي التوازن سياسة أي: الجيوية ترسيخ *
 . والتكوين لإلعالم ناجح نظام ترقية *
 .الصحية بالمؤشرات خاص ناجح إعالمي نظام وضع *

 الشباب، صحة واألطفال، األم صحة مجال في السيما الوقاية لصالح المؤكد االلتزام * 
 .واإلعاقات الحوادث المزمنة، األمراض الخاصة، األوساط في الصحة العقمية، الصحة
  :ىي الحالي الوقت في الوطنية الصحية المنظومة لتنظيم الرئيسية المبادئ فإن عممية وبصفة

 . واالقتصادية االجتماعية التحوالت مع التنظيمي اإلطار تكييف *
 . مردوديتو وتحسين العمومي القطاع عمى المحافظة *
 . الصحية المنظومة في الخاص القطاع إدماج *
 . المنشودة األىداف حسب الصحية النشاطات ومراقبة التقييم وظائف خمق *
 . اإلعالمي الصحي النظام تطوير *
 . المالية لمموارد العقالني االستعمال *
 . 1الصيدالنية والمواد لمتجييزات الوطنية الصناعات تطوير تشجيع *
ً: المالية الناحية من - ب

 إلى أدت التي الدوافع وعن ،صحية وسياسة دولة توجو عن إسقاط ىو التمويل بنظام ونقصد
 تغييرىا ضرورة من يصحب وما واالقتصادية االجتماعية المادية الناحية من سواء التغيير ىذا
 : إلى المراحل ىذه تقييم يمكن العمومية، المؤسسات داخل التنظيم طرق في
ً:1973-1936األولى المرحمة _أ

 والتي الصحة قطاع تمويل في مصادر ثالث عمى المرحمة ىذه في العمومي القطاع اعتمد
 : شريحة لكل االجتماعية الفئة تحديد طريق عن وذلك المرضى من فئات ثالث تقابل
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 اإلستشفائُح انؼًىيُح انًؤسسح حانح ،دراسح االستشفائيت اإلصالحاث مىاجهت في االستشفائيت انؼمىميت انمؤسست أشىاق، انحسٍُ لاسًٍ 

ُ.558صُ– 7008.2009، تىسرَؼح جايؼح وػًم، تُظُى اجتًاع ػهى فٍ ،ياجستُز " وسارج ػٍُ"انًختار سؼذاوٌ
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ً: التسبيقات -
 وكذا الدولة لحساب العمومية الخزينة في مصادرىا تجد وىي المستشفى موارد من ٪ 60مثمت

 .والبمدية لممحافظة التضامن صندوق
، من المجانية الصحة لنظام التابعين لألشخاص ةيالماد لمخدمات تمويالً  تمثل التسبيقات وىذه
 المقدمة الخدمات لقاء االجتماعية التأمينات من مصدرىاو  المصاريف تسديد عائدات خالل
 سند تسعيرة أساس عمى التسديدات ىذه حساب ويتم ،حقوقيم يوذو  اجتماعياً  ليم ؤمنلمم  

 تساىم كانت وىنا الوصية السمطات طرف  من سنويا المحدد المستشفى في اليوم سعر
 ٪30 بنسبة االجتماعية التأمينات

ً: الخاصة العائدات -
 أنيم بحكم عالجيم ثمن يدفعون الذين وىم الكافي الدخل ذوي المرضى فوىات من تأتي

 1٪10تمثل وىي مينأت نظام ألي يفتقدون
  1974– 1991 :الثانية المرحمة_ب

 والتطور لمبالد المتحسنة الوضعية من بدافع العالج مجانية تحقيق في الرغبة ظيرت
 تغيير إلى أدى مما المجاني الطب بتأسيس المتعمق65/73 رقم األمر عن طريق الصناعي

 . الجزافي الدفع إلى التمويل نظام في
 : آثاره بين ومن اقتصادي محتوى بدون النظام ىذا عتبرأ   وقد
 المديونية وتزايد الطبي كاالستيال ومنو الطمب تحرير إلى أدى المجاني الطب اعتماد *

 . الصحية العمومية النفقات في وزيادة
 . الطويل المدى عمى والموارد لموسائل التخطيط سياسة غياب *
 . مدروسة غير معطيات عمى االحتياجات تحديد *
 : ىذا يومنا إلى – 1992 الثالثة المرحمة _ج
 انتياج في التفكير ضرورة إلى بالسمطات أدىاألمر الذي  سابقاً  ذكرناىا التي لألسباب ظراً ن

 الصحية النفقات في التحكم ويضمن ،الصحية لمنشاطات االعتبار عطيي   تمويمي نظام
 بين عقد عن عبارة ىو الذي " التعاقدي النيج انتياج طريق عن وذلك باستمرار المتزايدة
 أي" المحققة النشاطات أساس عمى تمويميايكون  بحيث ممولييا وبين الصحية المؤسسة
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 حسب تعاقدي أساس عمى االستشفائية ممؤسساتل االجتماعي الضمان صناديق تعويض
 . حقوقيم وذوي عمييم ؤمنالم   لممرضى ةاالمؤد الخدمات

 لممؤسسات الضعيف أو السيئ التسيير تحمل في الدولة دور تنحي عن فعمي تعبير وىو
دارة  . 1الذاتي التمويل إلى لموصول نفقاتيا وا 
 : الييكمية الناحية من - 

لى كانت الجزائرية الصحية المنظومة  عةمجم   اليياكل من مجموعة عمى قائمة قريب عيد وا 
 والعالج والتشخيص الوقاية ىياكل مجموع وىي الصحي، القطاع ىو تنظيمي إطار في

عادة ،واالستشفاء  في اليياكل ىذه وتتمثل. الواحدة الدائرة في الواقعة طبياً  األعضاء تقويم وا 
 الفحص قاعاتكذا و  ،الصحية المراكز ،االختصاصات متعددةال عياداتالو  ،المستشفى
 : من أساسا يتكون الصحي القطاع ، وعميو فإنالتوليد وعيادات والعالج

 . استشفائية مؤسسة *
 . الخدمات متعددة عيادات *
 . صحية مراكز *
 . العالج قاعات *
 . التوليد عيادات *
 لمقضايا السممي والتدرج والمتكامل التام التكفل في ميمتو تمثمت الصحي القطاع إنشاء منذ

 : طريق عن بالسكان الخاصة الصحية
 : يخصو فيما ريةواوالج الوطنية البرامج تنفيذ-
 . السكان احتياجات عمى التعرف *
 . الصحة أعمال تقويم *
 . النوعية الوقائية األعمال برنامج إعداد *
 : طريق عن وبرمجتيا اإلسعافات وتوزيع بتنظيم القيام -
 . متوازناً  توزيعاً  وتوزيعيا والمادية البشرية لموسائل األمثل االستعمال *
 . الصحية باليياكل والعالج السكان جميع بين المساواة لتحقيق الضرورية الظروف توفير *
 . العاجمة لإلسعافات دائمة مصمحة تنظيم *

                                                           
1
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 التنظيمي البناء ىذا واحد آن في وعالجية وقائية متشعبة ميام ىي الصحي القطاع ميام
 إلى استمر والذي ،أىدافيا لتحقيق الجزائرية الصحية المنظومة عميو الذي ارتكزت

 المؤسسة " يسمى ما ضمن جديد من ىيكمتو و ترتيبو ليعاد  -12 -312007غاية
 . " الجوارية العمومية والمؤسسة العمومية االستشفائية

 بالحاجيات ومتسمسمة متكاممة بصفة التكفل في العمومية االستشفائية المؤسسة ميام تتحدد
 : التالية الميام الخصوص عمى تتولى ىذا وفي لمسكان الصحية

عادة والتشخيص لشفائيا العالج توزيع وبرمجة تنظيم ضمان *  . واالستشفاء الطبي التأىيل وا 
 . لمصحة الوطنية البرامج تطبيق *
 . االجتماعية واآلفات ضرارومكافحة األ والنقاوة الصحة حفظ ضمان *
يؼارفهى وتجذَذ انظحح يظانح يستخذيٍ يستىي تحسٍُ ػًاٌ *

1 

ً:بالمداوماتًالميميةًحقوقًووجباتًالعاملًبالعملًالميمي02 -__
العمال  فمثالً  ة،تنفيذي يمسامر و  ةقانوني وصن العمل بنظام المداومة يخضع إلى نصإ

صالح المستشفيات، أطباء أخصائو المنتم ن، شبو طبيين يو ن لوزارة الصحة والسكان وا 
السمك اإلداري والمدراء ونوابيم يؤدون المناوبات بموجب مرسوم تنفيذي يحدد فيو أيام وعمال 

 وكذا الحقوق الواجبات. ،العمل والتوقيت
 السمكًالطبيًُ- أ
الموافق  ه1430ذي الحجة عام  7مؤرخ فيال 393_09تنفيذي رقم المرسوم جاء في ال 

يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين م والذي  2009نوفمبر سنة  24
 ، في الفصل الثاني منو ما يمي:2ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

لحقوق والواجبات بايخضع الموظفون الذين يحكميم ىذا القانون األساسي الخاص  :3المادةً
الموافق  1427مادي الثانية عام ج 19المؤرخ في  03_06المنصوص عمييا في األمر رقم 

  .والمذكور أعاله 2006يوليو سنة  15
 لمنظام الداخمي الخاص بالمؤسسة التي يعممون فييا. -زيادة عمى ذلك -كما يخضعون

                                                           
1
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ً يع والتنظيم ر يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا لمتش :4المادة
 المعمول بيما مما يأتي:

 النقل عندما يكونون ممزمين بعمل ليمي أو مداومة. -
_ خدمات في مجال اإلطعام في ىياكل الصحة ويكون اإلطعام مجانا لمستخدمي  

 .المداومة
مزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بارتداء البدلة الطبية أثناء _ المباس: ي  

 .ممارسة مياميم
  .طار طب العملإي _ التغطية الصحية الوقائية ف

تحدد شروط ضمان النقل واإلطعام والمباس بقرار مشترك بين الوزير المكمف بالصحة  -
 والوزير المكمف بالمالية.

ً يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة  :5المادة
عدة السمطات المعنية، ويستفيدون في ىذا اإلطار من مسا، بمناسبة وأثناء القيام بمياميم

 خاصة عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.
يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون  :6المادة

لممشاركة في المؤتمرات والممتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي  ،فقدان الراتب
مينية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عمييا في التنظيم المعمول تتصل بنشاطاتيم ال

 بو.
ً طار الميام المخولة إفي  يمزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية، :7المادة

 بما يأتي: ليم
   _االستعداد الدائم لمعمل.

 _القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية.
 
 
 
 
 



 

 
45 

 السمكًالشبوًالطبيًُ- ب
الموافق  1432ربيع الثاني عام  15مؤرخ في ال 121_11جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يتضمن القانون األساسي الخاص الموظفين المنتمين ألسالك 2011مارس سنة  20
 .1شبو الطبيين لمصحة العمومية، وفي الفصل الثاني منو

ميم ىذا القانون األساسي الخاص لمحقوق والواجبات يخضع الموظفون الذين يحك :4المادةً
 1427جمادي الثاني عام  19المؤرخ في  03_06المنصوص عمييا في األمر رقم 

 والمذكور أعاله.  2006يوليو سنة  15الموافق
 ن فييا.و المؤسسة التي يعممبكما يخضعون لمنظام الداخمي الخاص 

مي طبقا لمدونة األعمال شبو الطبية م  المسؤول الس  لييم تحت سمطة إويؤدون الميام المسندة 
 الصحة.بالتي حددىا الوزير المكمف 

ً يستفيد شبو الطبيين لمصحة العمومية طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما مما ً:5المادة
 يأتي:

 .مةو _ النقل عندما يكونون ممزمين بعمل ليمي أو المدا
  .صحة ويكون اإلطعام مجانا لمستخدمي المداومة_ خدمات في مجال اإلطعام في ىياكل ال

 .لة الطبية أثناء تأدية مياميملمصحة العمومية بارتداء البدالمباس: يمزم شبو الطبيين  _
 طار طب العمل.إ_ التغطية الصحية الوقائية في 

بالصحة ن الوزير المكمف تحدد شروط ضمان النقل واإلطعام والمباس بقرار مشترك بي -
 المكمف بالمالية.  والوزير
ً يستفيد شبو الطبيين لمصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مياميم  :6المادة

 وكذا شروط حفظ الصحة واألمن المرتبطة بطبيعة نشاطيم.
ً يستفيد شبو الطبيين لمصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام  :7المادة
 بمياميم.
 طار الميام المخولة ليم بما يأتي: إو الطبيين لمصحة العمومية في يمزم شب :8المادةً
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  ._االستعداد الدائم لمعمل
 ._القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية

(2013ماي20ًً)195ًً-13المرسومًالتنفيذيًرقمًً-جً
  195_ 13سوم التنفيذي رقم  ر لى توضيح  كيفيات تطبيق المإ ييدف ىذا المرسوم

و المتعمق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي  2013مايو سنة  20المؤرخ في
المؤسسات العمومية لمصحة فيما يخص تنظيم المناوبة وسيرىا وتشكيمة فرق المناوبة 

  .وكذا واجبات المستخدمين الممزمين بالمناوبة ،المعنية
ًمجالًالتطبيق:
ة كل المؤسسات العمومية لمصحة التي تضمن خدمة المناوبة الطبية أو يمتخص ىذه التعم

 المناوبة الطبية المتخصصة لمتكفل باالستعجاالت.
 المناوبة إلزام قانوني لمستخدمي الصحة وىي فعمية في أماكن العمل .

ويجب عمى المؤسسات العمومية لمصحة تنظيم مناوبة إدارية مخصصة لمسير عمى حسن 
 .ومد المناوبات الطبية بدعم إداري وتقني ولوجيستي ،عامالسير ال

 :تنظيمًالمناوبة
 :الكيفيات/1

تأخذ خدمة المناوبة شكل مداومة في المستشفى أو عمى مستوى ىيكل صحي غير  
استشفائي)عيادة متعددة الخدمات( وىي تستمزم الحضور الفعمي والدائم لفريق المناوبة 

 المعني.
ات يمكن تنظيم أقطاب لمناوبات طبية متخصصة حسب الوالية بالنسبة لبعض التخصص

 ويستمزم ذلك تعاون العديد من المؤسسات العالجية .
مديرية الصحة والسكان لموالية القيام بيذا التنظيم في إطار مخطط تنظيمي  ىوتتول

 لإلستعجاالت بعد أخذ رأي المجالس العممية والطبية لممؤسسات المعنية.
ًالمناوبة:ًًتشكيمةًفرق(2ً

 عمى مستوى المراكز االستشفائية الجامعية1.2
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  :تتكون فرق المناوبة مما يأتي
 فريق المناوبة الطبية :

الصحة العمومية )مسؤول  ( أو ممارس متخصص في01فائي جامعي )شأستاذ است
 .(المناوبة

 (،02( إلى مقيمين اثنين )01_من مقيم واحد )
 (.02( إلى شبو طبيين اثنين )01شبو طبي واحد ) _من

 فريق مناوبة مصمحة الجراحة :
الصحة العمومية )مسؤول  ( أو ممارس متخصص في01_أستاذ استشفائي جامعي)

 .(المناوبة
 .(01_ممارس في التخدير واإلنعاش )

 .(03(إلى ثالثة مقيمين )02_من مقيمين اثنين )
 .(01) _عون طبي في التخدير واإلنعاش

 (.02(إلى شبو طبيين اثنين )01_من شبو طبي واحد )
 فريق مناوبة مصمحة طب النساء والتوليد:

في الصحة العمومية )مسؤول  (أو ممارس متخصص01_أستاذ استشفائي جامعي )
 .المناوبة

 (. 01_ممارس في التخدير واإلنعاش )
 (.03يمين )ق( إلى ثالثة م01_من مقيمين اثنين )

 (.02(إلى قابمتين اثنتين )01واحدة ) _من قابمة
 (.02(إلى شبو طبيين اثنين )01من شبو طبي واحد )
 فريق مناوبة المصالح:

 *المخابر :
 (أو ممارس متخصص في الصحة العمومية )مسؤول 01_أستاذ استشفائي جامعي )

 .المناوبة (
 .(01_مقيم واحد )

 (.01_مخبري أو بيولوجي واحد )
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 *طب األشعة :
 .( أو ممارس متخصص في الصحة )مسؤول المناوبة (01ذ استشفائي جامعي )أستا

 .(02( إلى مقيمين اثنين )01_من مقيم واحد )
 (.01_مشغل أجيزة األشعة )

 *التنظير الداخمي :
(أو ممارس متخصص في الصحة العمومية )مسؤول المناوبة 01_أستاذ استشفائي جامعي )

). 
 .(01_مقيم  واحد )
 (.01واحد )_شبو طبي 

عمى مستوى المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات االستشفائية المتخصصة و 2.2
 تتكون فرق المناوبة مما يأتي :المؤسسات االستشفائية، 

 فريق المناوبة الطبية:
  .(أو أستاذ استشفائي جامعي01( في الصحة العمومية )01_ ممارس متخصص )

 ( أو مقيم.01) _ طبيب عام في الصحة العمومية
 (.02ي واحد إلى شبو طبيين اثنين )ب_ من شبو ط

 فريق مناوبة الجراحة:
  .( أو أستاذ استشفائي جامعي01_ ممارس متخصص في الصحة العمومية )

  .( في التخدير واإلنعاش01_ ممارس) 
 (.02( إلى مقيمين اثنين )01من مقيم واحد) 
 (.01عون طبي في التخدير واإلنعاش ) 
 (.02( الى شبو طبيين اثنين )01شبو واحد )من  

 فريق مناوبة حسب المصمحة:
 :المخبر 
( أو ممارس متخصص في الصحة العمومية )مسؤول 01استاذ استشفائي جامعي ) 

 .المناوبة (
 (.01قيم )م 
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 (.01مخبري أو بيولوجي واحد ) 
 :طب األشعة 
مية )مسؤول ( أو ممارس متخصص في الصحة العمو 01استاذ استشفائي جامعي ) 

 المناوبة(.
 (.02( الى مقيمين اثنين )01من مقيم واحد ) 
 ( ألجيزة األشعة.02( أو مشغالن اثنان )01مشغل واحد ) 

 
 : تتكون فرق المناوبة مما يأتي:عمىًمستوىًالمؤسساتًالعموميةًلمصحةًالجوارية3.2ً

 فريق المناوبة الطبية:
 (.01طبيب عام واحد ) 
 (.01شبو طبي واحد ) 
 (.01مشغل أجيزة األشعة واحد ) 
 (.01مخبري أو بيولوجي واحد ) 

 فريق مناوبة جراحة األسنان:
 (.01جراح أسنان متخصص أو عام واحد ) 
 (.01شبو طبي واحد ) 

يحدد عدد نقاط المناوبة في إطار المخطط التنظيمي الذي تعده مديرية الصحة والسكان 
 يجب تنظيم نقطة مناوبة عمى مستوى كل دائرة.لى عدد السكان، وفي كل الحاالت إبالنظر 

االستعجاالت لمواليات لمتصديق عمى و  ،جدر إعادة تنشيط لجان المناوبةتوفي ىذا اإلطار 
 نقاط مناوبات االستعجال عمى مستوى المؤسسات العمومية لمصحة الجوارية.

الحالة يجب إعالم وفي ىذه  ،يمكن تعزيز تشكيمة فرق المناوبة عندما تطرأ ظروف استثنائية
صالح المستشفيات بالتدابير المتخذة وأسبابيا  المصالح المختصة لوزارة الصحة والسكان وا 

 ومدتيا.
ًتنظيمًالمناوبةًاإلدارية:4.2ً
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(، ويتكون الفريق من مديرين اثنين 01يتكون فريق المناوبة اإلدارية من مدير واحد لممناوبة )
حة التي يكون عدد نقاط المناوبة فييا يساوي أو يفوق ( لممناوبة بالنسبة لمؤسسات الص02)

 (.08ثمانية)
ز بشكل مستمر مي  د المناوبة اإلدارية الطبيعة ذاتيا لممرفق العام االستشفائي الذي ي  جس  ت  

 ودون انقطاع.
وبيذه الصفة يتمتع مدير المناوبة بصالحيات مدير مؤسسة في حدود ما ىو ضروري 

وبتقديم دعم إداري  ،ف بالسير عمى حسن السير العام لممؤسسةكم  لممناوبة اإلدارية، وي  
كل تدبير إداري  -بالعمل مع السمطات المتخصصة -ويتخذ، ي لممناوبات الطبيةتولوجيس

 ر الحسن لخدمة المناوبة وجدير بحفظ أمالك المؤسسة.يضروري لمس
ًالمناوبةًاإللزاميةً:(3ً

ص المناوبة خ  المذكور أعاله، ت   195-13ذي رقم من المرسوم التنقي 7طبقا ألحكام المادة
والطبية   ،اإللزامية رؤساء المصالح الذين تقوم فرقيم بضمان التكفل باالستعجاالت الطبية

وكذا رؤساء  ،مصمحة اإلعانة الطبية المستعجمةو  ،واإلنعاش ،والعالج المكثف ،الجراحية
 المؤسسات الصحية.
 مصمحة أو المؤسسة وتمبية كل طمب.ت تصرف الحويتعين عمييم البقاء ت

د رئيس المؤسسة القائمة التي تتضمن أسماء االشخاص الخاضعين لمخدمة اإللزامية وكذا ع  ي   
وتوضع تحت تصرف مسؤولي المناوبة ومديرية الصحة والسكان  ،المعمومات الخاصة بيم

 ة.يلموالية المعن
ًسيرًالمناوبة:

ً.أوقاتًعملًنقاطًوأقطابًالمناوبة (1
والمؤسسات  الجامعية والمؤسسات العمومية االستشفائية االستشفائيةعمى مستوى المراكز 

 االستشفائية المتخصصة:
الى الساعة الثامنة صباحًا، يضمن النشاط المكرس  مساءً أيام العمل: من الساعة الرابعة  

قات العمل في إطار أو  مساءً لالستعجاالت من الساعة الثامنة صباحًا الى الساعة الرابعة 
 األسبوعية.
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من  مساءً عطمة نياية االسبوع واألعياد: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة  
 حًا.اإلى الساعة الثامنة صب الساعة الثامنة مساءً 

ًعمىًمستوىًالمؤسساتًالعموميةًلمصحةًالجوارية:
 .إلى الساعة الثامنة صباحاً  مساءً أيام العمل: من الساعة السابعة  
من  مساءً عطمة نياية األسبوع واألعياد: من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة  

 .إلى الساعة الثامنة صباحاً  مساءً الساعة الثامنة 
 التخصصاتًالمعنيةًبالمناوبة:ً (2

 .الستعجالتًالطبيةًالجراحية 
 .كلًالتخصصاتًالجراحية 
ًالطبية:  طب -طب القمب-إلنعاشا -طب األطفال -الطب الداخمي التخصصات

 عمم السموم. –طب المواليد حديثي الوالدة  –األمراض العقمية 
مخبر بيولوجيا الدم  –البيولوجيا –التنظير الداخمي  –التصوير الطبي  الستكشافات: 

 وحقن الدم.
 حالتًخاصة: (3

ل بعض التخصصات ميمكن لمدير الصحة والسكان أن يوسع تنظيم نقاط المناوبة ليش
 وبناءً  .ويكون ذلك بعد أخذ رأي المجمس العممي أو الطبي ،غير تمك المذكورة أعاله الطبية

من مدير المؤسسة المعنية، وفي ىذه الحالة يتولى ضمان المناوبة إلى  عمل  م   عمى تقرير  
شبو طبي واحد أو  .والذي يجب عميو تمبية كل طمب ،جانب ممارس في التخصص المعني

 شبو طبيين اثنين.
 قوائمًالمناوبات:ًإعداد (4

( 10( مناوبات في الشير، غير أنو يمكن تمديده إلى عشر )06يحدد عدد المناوبات بست)
 مناوبات بعد أخذ رأي المجمس العممي أو الطبي.

 الستخالفًفيًالمناوبات: (5
أو الطبيب  ،المعني باألمر أن يرسل إلى رئيس المصمحة ىفي حالة مانع قاىر، يجب عم

ويجب عمى  .دال مع ذكر لقب واسم الخميفة الذي يكون لو نفس التأىيلالمنسق طمب استب
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ساعة  48لى مدير المؤسسة قبل إن يرسل أرئيس المصمحة المعني أو الطبيب المنسق 
 عمى األقل من بداية المناوبة، طمب االستبدال ممضي قانونًا من طرف المعنيين.

ن االستفادة من التعويض عن المناوبة، يتم وفي حالة عدم القيام بالمناوبة، فعالوة عمى فقدا
 اتخاذ العقوبات اإلدارية طبقا لمتنظيم المعمول بو.

يجب عمى مدير المناوبة الشروع في استخالف المستخدم المتغيب عن المناوبة بالمجوء عند 
 لى التسخير اإلداري.إاالقتضاء وفي حالة الضرورة القصوى 

 اإلعفاءًمنًالمناوبات: (6
 امل ابتداًء من الثالثي الثالث من الحمل.المرأة الح 
لى مستخدمو وفي اآلجال القانونية إكل حادث استثنائي: يجب عمى المعني أن يقدم  

 .بريرية تسمح باستخالفوتكل وثيقة 
كل إعفاء من المناوبة تقرره مصالح طب العمل ال يمكن أن يكون إال مؤقتًا وبعد  

 موافقة لجنة المناوبة واالستعجاالت.
 الدعائم: (7

 ك بشكل اجباري وعمى مستوى كل مؤسسة:مس  يجب أن ي  
سجل المناوبة اإلدارية يرقمو رئيس المؤسسة ويؤشر عميو، يسجل فيو مدير المناوبة كل  

 حركات مستخدمي المناوبة، وكذا المشاكل المعترضة والحمول التي وجدت ليا.
اوبة يرقمو ويؤشر عميو كما يجب مسك سجل المناوبة الطبية عمى مستوى كل نقطة من 

وتدون فيو كل المعمومات المتعمقة بالمرضى الذين تم فحصيم أو قبوليم  ،رئيس المؤسسة
 في إطار االستعجال.

 تقريرًالمناوبة: (8
لى إبإعداد تقرير عن المناوبة يسممو  -مباشرة بعد المناوبة -يقوم مسؤول المناوبة الطبية

 تية:التقرير لزامًا المعمومات اآلرئيس المصمحة المعنية، ويجب أن يتضمن 
 .عدد المرضى الذين تم فحصيم 
 .القائمة االسمية لممرضى الذين تم قبوليم لإلقامة بالمستشفى مع ذكر السبب 
 .القائمة االسمية لممرضى الذين تم توجيييم إلى مصالح أخرى 
 .الصعوبات التي تم التعرض ليا والحوادث االستثنائية الجديرة بالذكر 



 

 
48 

 مًالنشاطًالشيري:تقيي (9
إلى مديرية الصحة والسكان المعنية حصيمة نشاطات المناوبة  يجب أن ترسل شيرياً 

ىا رئيس المؤسسة عمى أساس تقارير يرسميا رؤساء عد  والتكفل باالستعجاالت ي  
المصالح المعنيين، وتقوم مديرية الصحة والسكان بدورىا كل ثالثة أشير بإرسال 

صالح المستشفيات عبر الشبكة ممخص عن النشاطات لوزا رة الصحة والسكان وا 
 .) Intranetاإللكترونية الداخمية )

 تدابيرًالتنظيمًاألخرى: (10
 تية في حالة عجز في مستخدمي الصحة:يجب اتخاذ التدابير اآل

الطبيين العامين والمتخصصين الذين يمارسون في نفس المؤسسة  ينيمكن دعوة الممارس 
 ية األخرى لمصحة الجوارية.أو في المؤسسات العموم

مصمحة اليمكن دعوة المستخدمين شبو الطبيين لمصالح نفس المؤسسة لمقيام بمناوبة في  
 .التي عينوا فييا عندما يكون عدد مستخدمي المصمحة غير كاف  

وفي ىذه الحالة  ،يمكن كذلك دعوة األطباء المتخصصين الذين يمارسون بصفة خواص 
 أخذ رأي المجمس الطبي.برام اتفاقية بعد إيجب 

 أجرةًالمناوبة: (11
المذكور أعاله ييدف  195-13إن التعويض عن المناوبة الذي حدده المرسوم التنفيذي رقم 

 نجازه زيادة عمى حجم توقيت العمل القانوني.إإلى مكافأة وقت عمل تم 
بكل صالح المستشفيات ا  يجب تبميغ المصالح المختصة لممديرية العامة لمصالح الصحة و  

 صعوبة تعترض تنفيذ ىذه المنظومة.
وينتظر من تطبيق ىذه التعميمة والتي أولي ليا أىمية خاصة تحقيق تحسن ممموس في 

ًخدمة المناوبة المخصصة ولالستعجاالت.
ً
ً
ً
ً
ً
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ً:الجرائرباحصاءاتًحولًالعملًالميميًً-03
بداية نشير إلى أنو ال توجد احصاءات دقيقة عمى العمالة بالفترة الميمية تخص كل القطاعات 
عمى المستوى الوطني في حدود ما اطمعنا عمية، لذا فسنعرض في ىذا العنصر احصاءات 
الديوان الوطني لإلحصائيات الخاصة بالمؤسسات الصحية لمسمك الطبي والشبو الطبي عمى 

، وكذا نموذج عمى العمل الميمي  بالمؤسسة 2015الى  2013ن سنة المستوى الوطني م
العمومية االستشفائية بادرار بعدما نعطي حوصمة عامة حول التشغيل بالجزائر لسنة 

2015 . 
 مع نسمة 11.932.000 اقتصاديا الناشطين السكان حجم بمغ ، 2015 سبتمبر خالل
 . الفئة ذهھ إجمالي من % 19,4 يعادل ما أي 2.317.000 بمغ الذي النسوية الفئة حجم

 مسجمة  41,8% فأكثر سنة 15 البالغين السكان لدى االقتصادي النشاط نسبة بمغت و
 حسب النسبة ذهھ تتفاوت و . 2014 بسبتمبر مقارنة الواحدة النقطة فاق ارتفاعا بذلك

  .اإلناث لدى 16,4 % و الذكور لدى 66,8 % لتبمغ الجنس
 السكان حجم في بارتفاع 2015 سبتمبر خالل العمل سوق وضعية تميزت عامة، بصفة

 ذاھ نسبة بمغت حيث 2014 سبتمبر خالل المسجل بعد التراجع اقتصاديا الناشطين
 ذهھ تعود و .شخصا  479.000بمغت الحجم في زيادة يعادل ما وھو ، 4,2%التزايد
 واحد مقارنة آن في العمل عن الباحثين فئة و المشتغمة الفئة حجم ارتفاع إلى أساسا الزيادة
 .الماضية السنة من الفترة بنفس

 إجمالي من % 26,4 بنسبة أي شخصا، 10.594.000 المشتغمين السكان إجمالي بمغ و
 % 18,3 يمثل ما وھ و مشتغمة 1.934.000 النسوية العاممة الفئة حجم يشكل . السكان

 . العاممة اليد إجمالي من
 البالغين السكان إجمالي عمى المشتغمين السكان نسبة كحاصل المعرفة – العمالة نسبة أما

 نقطة  0,7 بمغ ارتفاعا مسجمة الوطني، المستوى عمى 37,1% بمغت فقد ،فأكثر سنة 15
 لدى العمالة لنسبة المعتبر إلى االرتفاع أساسا الزيادة ىذه تعود و 2014. بسبتمبر مقارنة
 خالل نفس 13,6%  إلى 12,3% من انتقمت حيث نقطة 1,3 ب ارتفعت التي و النساء
 . 1الفترة

                                                           
1
ُالديوانُالوطنيُلإلحصائياتُ
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2015ًًإلىًسنة2013ًسنةاحصاءاتًالعمالًلمسمكًالطبيًوالشبوًطبيًمنً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صالح المستشفيات  المصدر: وزارة الصحة والسكان  وا 
من خالل الجدول ندرك أن عدد العمال في تزايد مستمر في قطاع الصحة كما توضحو 

،  2014األرقام عمى العموم، مع تراجع طفيف في العدد اإلجمالي لعمال السمك طبي لسنة 
لينخفض في السنتين  2013متأثرًا بانخفاض تخصص التقنيين فكان عددىم أكبر في 

بارتفاع عدد العمال في التخصصين  2015ليتدارك ىذا االنخفاض سنة األخريتين، 
 األخرين وال يزال عدد العمال التقنيين منخفضًا.
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فيماًيميًنعرضًجدولًيبينًعددًعمالًالفترةًالميميةًلممؤسسةًالعموميةًالستشفائيةًبادرارً
ًبحسبًالمصالح2017ًلشيرًجويمياً

ًالعددًالمدامينًالمصمحة
12ًًدارةاإل

6ًًالطبًالوقائي
18ًًاألمراضًالعقمية

26ًًالستعجالت
04ًًاألشعة+ًالسكانيرً

14ًًالمخبرًالداخمي
16ًًتصفيةًالدم

28ًًكتمةًالعمميات
26ًًوحدةًاإلنعاش

16ًًحقنًالدم
08ًًالصيدلية

12ًًجراحةًالرجال
16ًًجراحةًالنساء

23ًًطبًالنساءًالداخمي
22ًًطبًالرجالًالداخمي

25ًًاألمومة)ًالتوليد+ًالعمميات(ًمصمحة
22ًًمصمحةًالطفولة)األطفالًحديثيًالولدة(

12ًًالمراقبةًالعامة
306ًًالمجموع

عمىًقوائمًالمداوماتًالميمية ً.بالمؤسسةًالمصدر:ًمنًإعدادًالباحثًاعتماداًً
العمال الذين يعممون بنظام المداومات  من خالل االرقام المدونة في الجدول يتضح أن عدد

    الميمية دوامًا كامال أو جزئيًا يفوق عدد العمال المدامين لياًل بالمؤسسة االستشفائية برقان 
) محل الدراسة(، وذلك ألن ىذه المؤسسة تحتوي عمى عدد عمال أكبر من المؤسسة 
االستشفائية العمومية برقان، نظرًا لموقعيا الجغرافي بمدية ادرار عاصمة الوالية، والحتوائيا 
عمى تخصصات مصالح إضافية، باإلضافة إلى وجود كثافة سكانية أكبر من دائرة رقان، كما 
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لمؤسسات االستشفائية المتواجدة عبر تراب الوالية العمومية منيا أو أنيا مفصد لكل ا
 الجوارية.
  خصوصيةًالعملًالميميًبالمؤسسةًالصحية-04

 ،العمالغالبا ما تشيد الفترة الميمية من المداومة ميالد نوع من العالقات غير الرسمية بين 
بين  كالعالقة الطبية المؤسسة في مكانو يأخذ الذي التفاعل أو االتصال تتمثل في طبيعةو 

 خروج إلى يدعو والذي والمريض الطبيببين  أو ،وآخر طبيب بين لااالتص أو ،الممرضين
 الخ.... الغذاء لتناول المطعم إلى المتصمين أو المتفاعمين الطرفين

 واألوامر القيود وفقدان الحرج وعدم والشفافية المطمقة بالحرية الرسمية غير العالقة تتسم
 1 .اآلمر أو المسؤول الطرف يتخذىا التي عازاتيواال

 اجتماعية عالقة إلى الرسمية االجتماعية العالقة تحويلإلى  الطبي االجتماع عمماء ويطمح
 االجتماعية العالقة أن بيد، والمضايقات والضغوط واألوامر القيود من متحررة رسمية غير
 بين الظاىرة أو الكامنة الصراعات وظيور ،والعصيان التمرد عمى تقضي الرسمية غير

 وتنظيماتيا العممية مستوياتيا اختالف عمى الصحية المؤسسات في الوظيفي  العمل مراكز
  .البيروقراطية

 بحيث يتم ،لمعامل اغتراب وظيفيأن ىناك  لى إالعمل بالميل بالمستشفيات  يحيو كما 
 حيث الميمي العمل أثناء االتصال قنوات النعدام وىذا اإلدارية األمور عن ليالً مال الع لزاانع

 قبةمرالم بدوريات يقومان المذان اإلداري والمناوب الطبي قبار مال باستثناء مقفمة اإلدارة تكون
 . فقط
 الوظيفي بار تاالغ من بنوعمال الع يشعر ما وىو المصالح في اإلعالنات لوحات انعدام -
 . المعاش الميني بالواقع الصمة بعدم معيا ونشعر يو  ،مالالع منيا عانيي نفسية حالة و

 روح انعدام ذلك عن ينجر وقد النياري، العمل في موزمالئي ليالً  مالالع بين اليوة عدب   -
 عمالال تجد الميمي الدوام فترة انتياء وبعد العمل، في الالمباالة روح وانتشار واإلبداع المبادرة
 . بالمؤسسة البقاء عمى نيقادر  وغير نيمتعب

                                                           
1

ُ.81ص ، 2008 ، 3نهُشز،ط  وائم ، انًجتًغ طة فٍ تحهُهُح دراسح انطبي، االجتماع ػهم انحسٍ، يحًذ احساٌ 
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 مالالع بعض عند بتماطل وتطبيقيا المشرف أوامر استقبال و الميام أداء في التثاقل -
 . الميمي العمل يسببو الذي التعب بسبب

 من مرااالحت انعدام -خصوصا بالمستشفى - العاممة ةرأالم تواجو التي الصعوبات من- 
 العمل زمالء بعض من أو بميمق   من لممضايقات والتعرض ،ةأر ملم المرضى بعض طرف

 .1 المفظي العنف وخاصة
 قامت التي المقارنة سةاالدر  ورتيأظ العمل الميمي بالمستشفيات ما تن من خصوصياأكما 

 ناحية من ءاألسو  نى )الصحي بالقطاع( ليال العامالت أن  2005)نصيرة سويح  (ايب
 تار دقا وغير نيزواج عن ضياتار  غير نيوأن ار،يبالن بالعامالت مقارنة الزواجي، التوافق

 من ءاألسو  ينأن جانب لىإ ،الزوجية بالسعادة يشعرن وال الزوجية، الحياة أعباء تحمل ىمع
 2 .الصحي التوافق حيث
 مىع راتولتأثي بكثير ذلك يتعدى ويف يل،مبال أو اريبالن يتم عملال كون يعدو ال األمر إن

 .والمجتمع باألسرة والعالئقية الصحية الناحية من خصوصاً  العامل، شخصية جوانب معظم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 يذكزج ،تأدرار سُُا اتٍ االستشفائُح انؼًىيُح تانًؤسسح يُذاَُح دراسح،ُانصحي بانقطاع انؼامهت انمرأة ػهً انهيهي انؼمم آثار محمدُبنُلكبيرُ،ُ

ُ.558،ص5550،ُجامعةُادرارُ،وانؼًم انتُظُى االجتًاع ػهى تخظض فٍ انًاجستُز شهادج نُُم يكًهح
2

ُ.555صُ.مرجغ سابق َاسٍُ، حآيُ 
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 خالصةًالفصل. 
في أعمال كثيرة وال بد منو ضروري نبرز أن العمل الميمي  ختاما ليذا الفصل أردنا أن

خدمة  الخدماتية واالقتصادية لألىمية التي يكتسبيا في بعض األعمال والمؤسسات
صحية،  :انعكاسات عمى العمال من جوانب عدة، لكنو ذو الدول واقتصادياتلممجتمعات 

مينية، اجتماعية ...الخ، وقد حاول ىذا الفصل معالجة العمل الميمي من نقاط ابرزىا: 
مفيومو، تطوره وأىميتو وتنظيمو، وفي نقطة ثانية حاولنا تتبع مساره التاريخي في المؤسسة 

لميمي والطبيعة االجتماعية، وعرض العمل ااظيار الجزائرية وتنظيمو لدى المشرع الجزائري، و 
فقد أثرنا تطوره في المؤسسة الصحية  بعض من مزاياه وعيوبو، أما في النقطة الثالثة

حقوق وواجبات العامل الجزائري بالمداومات الميمية، لنخمص لبعض ب لتعريفبالجزائر، وا
 االحصاءات الخاصة بو في الجزائر.
، لمدور األساسي الذي وآثاره وانعكاساتو ذو أىمية بالغةإن االىتمام بدراسة العمل الميمي 

يمعبو فيو الكائن البشري في المؤسسة، وىذا يستمزم االىتمام بكل ما يمكنو االىتمام بو من 
لمتقميل من المخاطر والظروف السيئة المحيطة بالعمال،  أجل احاطة العامل بحماية قانونية،

    فعالة في ىذا الظرف من اليوم. وصواًل الى أقصى حد ممكن من إنتاجية
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 6تمييد -

 ممارستيا في منيا تنطمؽ االجتماعية كفمسفة العبلقات مفيكـ المؤسسة إدارة تعتنؽ عندما
 الناس مصالح تضع يجعميا اإلدارة ىذه لدل عقميان  مكقفان  تصبح العبلقات ىذه اإلدارية، فإف

 كانت سكاءن  المؤسسة، بإدارة تتعمؽ التي كالمسائؿ األمكر جميع شيء في كؿ كقبؿ أكالن 
 مينية جمعية أـ خدمات، مؤسسة أـ صناعية، تجارية، أـ شركة أـ مصرفان  المؤسسة
 الفئات جميع مصالح لخدمة تيدار كتشتغؿ أف يجب المؤسسة أف ىي الفمسفة ىذه كخبلصة

 حالة في األعضاء أك كالمكرديف كالمكزعيف، كالمتعامميف المكظفيف مثؿ بيا، عبلقة ليا التي
 بمفيكميا عميو العبلقات تيبنى الذم األساس ىك المكقؼ جمعية، كىذا المؤسسة ككف

 الحديث.
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 بين العمال أوال: العالقات االجتماعية
تعددت تعاريؼ كمفيكمات العبلقات االجتماعية بيف العماؿ بحسب اتجاىات المنظريف في 

السكسيكلكجي التي أخذت عمى عاتقيا دراسة التنظيمات العمالية بكؿ تعقيداتيا كما  الشأف
   مف تفاعبلت يثار حكليا الكثير مف التساؤالت.  تحكيو
 مفهوم العالقات االجتماعية  -10
األكؿ ليذا المفيـك في األدبيات السكسيكلكجية بشكمو المبسط مع ظير االستخداـ    

التحميبلت التي اعتقدت أف جزءن مف خضكع العماؿ لقكة رأس الماؿ سببو تحرير الجماىير 
مف ركابط االلتزاـ اإلقطاعي. ليذا كاف اىتماـ المسيريف الرأسمالييف األكائؿ مركزان عمى خمؽ 

مكف تشغيمو أك تسريحو في أم كقت كظرؼ، كبالنسبة لػماركس لفيؼ مف اليد العاممة الحرة ي
فإف عقد العمؿ يفترض أفرادان أحراران تجمعيـ عبلقة اقتصادية بحتة يحكميا عقد حر، كىذه 
الحرية إنما تعمؿ فقط في صالح زيادة قكة الرأسمالييف عمى حساب العماؿ. أما الحقكؽ 

تمٌكف العامؿ مف فرض أم رقابة شكمية عمى القانكنية التي تأسس عمييا ىذا العقد فمـ 
الحقكؽ السياسية التي تيمنح ألم شخص »سيركرة العمؿ الذم ينخرط فيو، كمنو فإف 

المجاؿ الصناعي، كىك المجاؿ الذم يحتؿ مساحة كبيرة مف نشاط  إلىكمكاطف ال تمتد 
. كعمى نحك آخر برز مفيـك العبلقات االجتماعية في تعريؼ عدد 1الحياة لجماىير السكاف

مف السكسيكلكجييف لمكضكع عمـ االجتماع، باعتبار أنو ييتـ بدراسة العبلقات االجتماعية 
في  األفرادالعمميات كالتفاعبلت الناجمة عف تفاعؿ كاعتراؾ »في المجتمع، كالتي تعبر عف 

كمختمؼ مظاىر  األفرادي اإلطار الذم يحدد تصرفات البيئتيف الطبيعية كاالجتماعية، كى
 -Passeron.J) كباسركف (Bourdieu.P)فيما يحمؿ كؿ مف بكرديك 2سمككيـ كأنشطتيـ،

مثاؿ المؤسسة التربكية  إلىطريقة إنتاج العبلقات االجتماعية في المجتمع، بالرجكع 
صكرة أخص تحافظ عمى كب تعيد المدرسة إنتاج العبلقات االجتماعية» الفرنسية، حيث 

                                                           
1

ذزجًح ساٚذ احًذ ٔاخزٌٔ، يزكش انثحٕز ٔانذراطاخ االجرًاعٛح، كهٛح االداب، جايعح انماْزج، يقذيت نقذيت في ػهى االجتًبع،  جٛذَش اَرَٕٙ، 

 .80، ص2006، 2ط
2

 .346، ص2006دار اطايح نهُشز ٔانرٕسٚع/ دار انًشزق انثمافٙ، عًاٌ، االردٌ، يؼجى ػهى االجتًبع ، اتٕ يصهح عذَاٌ ،  
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سبلمة المسافة بيف مختمؼ المستكيات التعميمية لمتبلميذ، لصالح نظاـ اجتماعي مييمىفي 
   .1عميو بالتمثبلت الثقافية كالسياسية لمبرجكازية

المكجكديف  األفراداالتفاؽ بيف مصالح  إلىمف جانب آخر، يؤشر مفيكـ العبلقات االجتماعية 
ب ىذه المصالح، أك لمحد مف الصراعات التي قد تنشأ نتيجة في عبلقة أك نتيجة لتقار 

 (Miller.d) ميمرالختبلؼ مصالحيـ، كىذا التحديد ىك ما بنى عميو كؿ مف 
في »تصكرىما لمكضكع عمـ االجتماع الصناعي مف أف ميدانو يتمثؿ  (Form.w) فورم ك

ؿ في جماعات العمؿ دراسة عبلقات العمؿ كجماعات العمؿ، كالدكر الذم يضطمع بو العام
 .2كالتنظيـ االجتماعي لمجتمع المصنع 

لقد ركج ركاد النظرية التفاعمية لمفيكـ العبلقات مف خبلؿ التعريؼ الذم تبنكه لمحتكل    
 األفرادشبكة معقدة مف نسيج التفاعبلت كالعبلقات بيف »الحياة االجتماعية التي تمثؿ 

كىذه التفاعبلت تأخذ مكانيا في المجتمع بفضؿ  ،3كالجماعات الػتي يتكػكف منيا المجتمع
المجتمع بمعناه الكاسع، ( »8584-8484) جورج زيمل. كحسب األفراداألدكار التي يحتميا 

، كأف الصكرة التفاعمية لمعبلقات 4في عبلقات متبادلة األفراديتكاجد عندما يدخؿ عدد مف 
نتاجيتيا كمقدرتيا عمى تك  ست  إلىٌسـ األىداؼ المتكخػاة، تستند التي تحدد حركة الجماعة كا 

ثنائيات متضادة مف التفاعبلت االجتماعية تييمف عمى الجماعات كالنظـ كالمػؤسسات كىي6 
المركزية أك البلمركزية، الرئاسية أك المرؤكسية، الذاتية أك المكضكعػية، الصراعية أك 

 ي.التكافقية، التنافسية أك التعاكنية، التحيز أك الحياد األدب
فبل يكتفي بتعريؼ مفيـك  (GinsbergMorris1889/1970)موريس كينزبيرك أما      

التفاعبلت التي تقع بيف شخصيف أك أكثر ألجؿ تحقيؽ أغراض  العبلقات عمى أنيا جممة
الطرؼ الذم يدخؿ في مثؿ ىكذا عبلقة، كلكنو يضيؼ إلييا طابع التأسيس المكضكعاتي 

                                                           
1
 Bourdou P, et  Passeron J-C , La reproduction. Minuit. Cool. le Sens Commun. Paris. 1970. 

Javeau C, Leçons de Sociologie , Arnond colin, Paris, 2² édition, 2007, P:158.  
2

 .26، ص1999، دار انًعزفح انجايعٛح ، االطكُذرٚح ، ػهى اجتًبع انصنبػتعثذ انزساق جهثٙ ،  
3

 65، ص2005دار ٔائم نهُشز ٔانرٕسٚع ، اننظريت االجتًبػيت انًتقذيت،  احظاٌ يحًذ حظٍ، 
4
 Javeau C, Ibid, P:165. 
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. كمنو فإف 1الذم يدكر عمـ االجتماع حكؿ دراستو كتحميمو المكضكع األساس»بالقكؿ أنيا 
 شركط تككيف العبلقة التفاعمية ىي كما يمي6

 * كجكد شخصيف كأكثر يىككنيكف أحد طرفي العبلقة اإلنسانية.
 * تتضمف العبلقة مجمكعة رمكز سمككية ككبلمية كلغكية مفيكمة مف طرؼ فاعمييا.

 عبلقة اجتماعية عمى أدكار اجتماعية متباينة.* يحكز الفاعمكف المكجكدكف في 
 أك فرديف كانا سكاءن  (طرفيف يشمؿ ثابت معيف نسؽ :"أنيا عمى فيعرفيا زنانيكي أما 

 قاعدة تشكؿ معينة قيمة أك معيف، اىتماـ أك مصمحة أك معينة مادة تربطيـ )جماعتيف
 لمطرفيف مقننة كظيفة أك كالمسؤكليات، الكاجبات مف معيف أنيا نسؽ جانب إلى ميـ،علتفا

 2."اآلخر الطرؼ بأدائيا نحك ممـز طرؼ كؿ يككف بحيث
متأثران  آخريف أفراد مع معيف فرد تفاعؿ :"بأنيا كذلؾ االجتماعية العبلقات يعرؼ مف كىناؾ
 غير أك مباشرة ثانكية، أك أكلية خفية، أك كاضحة تككف قد العبلقة كىذه فييـ، كمؤثران  بيـ

 .3"مباشرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .71احظاٌ يحًذ حظٍ، يزجع طاتك، ص 
2

 .150 ، ص 1996 يصز، انظٕٚض، انجايعٛح، انًعزفح دار دط، ،االجتًبػيت وانؼالقبث انتكنىنىجيب طٛذ، عٕض جاتز 
3

 229 .ص ، 1984 انكٕٚد، انظالطم، دار يُشٕراخ دط، ،واإلػالو اإلنسبنيت انؼالقبث انْٕاب، عثذ جالل 
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 مكان العملفي العالقات االجتماعية  - 10
المفيكـ الثاني الذم يترادؼ استعمالو مع المفيكـ السالؼ الذكر، ىك العبلقات اإلنسانية   

 إلىاألقدـ جاىزية كاألكثر انتشاران في األكساط العممية األنجمكساكسكنية، كالذم يشير 
العبلقات المتبادلة ذات الطبيعة السيككلكجية كاالجتماعية التي تظير أثناء تأدية العمؿ »

محددات مختمفة )السف،  إلى. كصكر التبادؿ بيف العماؿ كاإلدارة تخضع بدكرىا 1الجماعي
الفئة المينية، االمتيازات، المستكل التعميمي كالتككيني،...(، التي تدفع باتجاه تييئة جك 

ألداء الكظائؼ كاألعماؿ بصكرة طبيعية. مف جية ثانية يمكف النظر لمعبلقات  العمؿ
العبلقات التي تنطكم عمى خمؽ جكٍّ »اإلنسانية في العمؿ بأكثر تفصيؿ حيف تعٌرؼ بأنيا 

رفع الركح  إلىمف الثقة كاالحتراـ المتبادؿ كالتعاكف بيف أصحاب العمؿ كالعماؿ، كما تيدؼ 
، كال يتضمف ذلؾ إزالة المشاكؿ كالعكائؽ التي تقؼ حائبلن 2زيادة اإلنتاجالمعنكية لمعامميف ك 

أماـ تحقيؽ إنتاجية عالية في المؤسسة، كلكف أيضا تبني استراتيجية إلدارة المؤسسة، ليدؼ 
حشد كدعـ قكل اإلنتاج لصالح فعالية اقتصادية لممؤسسة، كتفاعؿ العماؿ اإليجابي مع ىذا 

العبلقات اإلنسانية ىي درجة الرشد »أف تصبح  إلىالنياية  يؤدم فيالتصكر التنظيمي الذم 
 «.3التي تصؿ إلييا العبلقات الصناعية في المؤسسة

مراحؿ  مف مرحمة ":بأنيا بالمؤسسة االجتماعية العبلقات إلى النظر يمكف آخر، جانب مف 
 األقساـ كبيف العامميف بيف تنشأ عبلقات فيي الميمة، المراحؿ مف كتعد التنظيمي البناء

 4"اإلدارة بكظائؼ كثيقا ارتباطان  العبلقات ىذه عمى التنظيـ كيعتمد كالكحدات االدارية،
 كىك فقط كاحد جانب عمى االجتماعية لمعبلقات السابؽ التعريؼ صاحب اقتصر     

 ىذا مف كأعقد كأشمؿ أكسع االجتماعية العبلقات مجاؿ أف الحقيقة أف إال العبلقات الرسمية،
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 .408االطكُذرٚح، د ص،  ص، دار انًعزفح انجايعٛحػهى االجتًبع االقتصبدي، تذٔ٘ انظٛذ،  
2

 .202، ص1978يكرثح نثُاٌ، تٛزٔخ،  يؼجى يصطهحبث انؼهىو االجتًبػيت، انجهيزي ، فرنسي، ػربي، تذٔ٘ احًذ سكٙ ، 
3

 . 10، ص1961دار انفكز انعزتٙ،  ػالقبث انؼًم في يختهف انصنبػبث ،تذٔ٘ احًذ سكٙ،  
4

 .3 ص ، 2002 انزدٌ، عًاٌ، ٔانطثاعح، نهُشز ٔائم دار ،1 ط ،انؼًم وإجراءاث انتنظيى انهٕس٘، يٕطٗ  
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 العبلقات شبكة" مصطمح ذلؾ عمى كالدليؿ المجاالت، جميع فيي تشمؿ بكثير، التصكر
 ."االجتماعية
العبلقات التي تنشأ كتنمك بسبب االستخداـ، » مفيـك عبلقات العمؿ بأنيا  إلىبينما يشار 

كىي تشمؿ تبعا لذلؾ العبلقات بيف العماؿ كبعضيـ البعض، كبينيـ كبيف رؤسائيـ أك 
كىي بيذا التعريؼ تشمؿ عبلقات متفرعة «. 1مديرىـ، ككذا عبلقاتيـ بالمنشأة التي تستخدميـ

اإلدارة، كالمؤسسة ككؿ كالتي تتشكؿ اعتمادان عمى التمٌثبلت  اتجاه العمؿ كالعماؿ، مسؤكلي
كالتصٌكرات كاالعتقادات التي تيكٌكف صكر العبلقات التي سيتبادؿ بيا العامؿ مع محيط عممو 
بكؿ عناصره. أما تحديد مكضكع الدراسة في عبلقات العمؿ فإنو يتمفصؿ في مكقفيف 

متعددة كالمتباينة في عممية العمؿ، بالتركيز عمى رئيسييف6 األكؿ يرل أنو يتضمف الجكانب ال
صيغة القكاعد التي تحكـ عبلقة التكظيؼ. كىك مكقؼ يضٌيؽ نطاؽ التدخؿ البحثي، بتأكيده 

«. 2عكامؿ االستقرار كاالنتظاـ كالتكافؽ المتبادؿ بيف األطراؼ المعنية بعبلقات العمؿ»عمى 
ي تعريؼ عبلقات العمؿ، لمقكؿ بأنو يشتمؿ أما المكقؼ الثاني فيركز عمى معيار الصراع ف

فيصبح اىتماـ البحث مرتكزا عمى «. 3دراسة سيركرة الرقابة الممارسة عمى عبلقات العمؿ»
مسائؿ متعمقة بمفيكمات الرقابة، المصالح كالقكة كالتي تحدث الصراع كتغذيو، كتنقؿ ىذه 

ية األساسية المؤثرة عمى طبيعة الرؤية لعبلقات العمؿ نحك االىتماـ عمى التيارات المجتمع
 العبلقات بيف أرباب العمؿ كالعماؿ.

أف المؤلفات األمريكية البرجكازية (Bogomolova.N)  4بوغومولوفان في جانب آخر ترل
المعاصرة التي تتناكؿ مكضكعات العبلقة بيف أرباب العمؿ كالعماؿ تستخدـ عمى نطاؽ كاسع 

ككذا العبلقات اإلنسانية كعبلقات العمؿ. كمف كجية مختمؼ مفيكمات العبلقات الصناعية، 
نظرىا ال بد مف إقامة تفريؽ بينيا، بحيث تستخدـ عبلقات العمؿ لتصنيؼ العبلقات المحددة 
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 .238تذٔ٘، احًذ سكٙ،  يزجع طاتك، ص 
2

 .103، ص1999، 1يزكش انثحٕز انعزتٙ، دار االيٍٛ ، انماْزج، ط انذيًقراطيت وانتًرد ببنجزائر، سىسيىنىجيبعُصز انعٛاشٙ،  
3

 .12انًزجع َظّ، ص 
4

دراطح ذطثٛمٛح عهٗ تعط انًؤطظاخ تانجشائز ، رطانح دكرٕراِ فٙ عهى  االجرًاع ، جايعح  انتكنىنىجيب وػالقبث انؼًم ، تٕيٓزج  َٕر انذٍٚ، 

 .1999ًاع، انماْزج، لظى االجر
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 إلىفي العقكد الجماعية أك بكاسطة تشريعات العمؿ، بينما يشير مفيـك العبلقات اإلنسانية 
لمستخًدميف كالتي تككف العبلقات عمى إثرىا أشكاؿ كصكر التفاعؿ التي تتـ بيف العماؿ كا

غير منظمة كفؽ المعايير القانكنية، بؿ مرتبطة بالعكامؿ األخبلقية كالنفسية بدالن مف العكامؿ 
القانكنية كالتنظيمية. أما فيما يتعمؽ بمصطمح العبلقات الصناعية فيتضمف في العمـك كبٌل 

 مف المفيكميف السالفي الذكر.
أف مفيـك عبلقات العمؿ شاع  إلىيفات السابقة، تشير األدبيات المعاصرة في مقابؿ التعر 

كتداخؿ استخدامو مع مختمؼ المصطمحات األخرل التي مف أبرزىا العبلقات الصناعية 
كالعبلقات اإلنسانية كعبلقات اإلنتاج، عمى أف ىذا الغمكض في تداخؿ االستخدامات 

المعرفي الذم أٌصؿ ليا. كييقصد بتعبير العبلقات  اتساع الحقؿ إلىلممفيكمات عائد باألساس 
مجمكع الممارسات كالقكاعد التي في مؤسسة أك فرع أك إقميـ أك االقتصاد ككؿ » الصناعية 

، مف خبلؿ االتفاقيات كالقرارات التنظيمية «1تينظـ العبلقات بيف األجراء المستخدميف كالدكلة
مؤسسي معيف بشكؿ فئكم أك جماعي. مف جانب كلجاف التكفيؽ كالتحكيـ، يخضع ليا تنظيـ 

آخر ال تشمؿ العبلقات الصناعية األشكاؿ التنظيمية الجاىزة لقكلبة العمؿ في المؤسسة، ألف 
صكر كأشكاؿ التفاعؿ  إلىلجكء العماؿ كاإلدارة لمثؿ ىكذا ترسيـ لمعبلقات يخضع في البدء 

 إلىي تستدعي المكاجية، كمنو يصير كالتبادؿ التي تنشأ بيف أرباب المؤسسة كالعماؿ كالت
استدعاء مثؿ ىكذا عبلقات حتى يمكف تكضيح كتصحيح اختبلؿ كظائؼ المؤسسة، كىذه 
الفكرة ىي ما يعبر عنيا التعريؼ المكالي لمعبلقات الصناعية باعتبارىا" مجمكعة العبلقات 

نيا كؿ فريؽ في مكاجية اآلخر،  بيف العماؿ كرؤساء العمؿ، ككذلؾ التنظيمات التي ييككِّ
 .2ككسائؿ المفاكضات كالتحكيـ التي تستخدميا كؿ مجمكعة لفٌض النزاعات كالخبلفات
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 أهمية العالقات االجتماعية في العمل  -10
بضركرة خمؽ عبلقات اجتماعية ك لقد أجاب عمى  األفراديثار تساؤؿ ميـ عف سبب اىتماـ 

الدكافع المختمفة لتحقيؽ ذلؾ ك قد  إلىعندما أرجع ذلؾ  MARVEINىذا التساؤؿ مارفف 
 ذكرىا " عمى سبيؿ اليدؼ 6

يسعكف لخمؽ عبلقات أخرل ألنيا تتسبب في إشباع  األفرادالجزاء الذاتي 6 حيث أف  -أ
 مظاىر النفس.

باألساس االجتماعي المستمد  األفراداالىتمامات العامة6 ألف العبلقات االجتماعية تمد  -ب
 مف االىتمامات المشتركة بيف الجماعات.

 التكقع كاالضطرار6 حيث يشعر الفاعمكف االجتماعيكف تجاه بعضيـ البعض. -ج
االعتماد المتبادؿ6 فالحياة االجتماعية تقكـ عمى االعتماد المتبادؿ، فالمنبع االصمي في  -د

ىذه الصكرة لكال سمسمة مف العمميات اإلنتاجية التي قامت  إلىصكرتو النيائية لـ يكف ليصؿ 
بيا مجمكعة مف الميارات االنسانية، كمف ثـٌ فمف المتصكر أف سمسمة مف العبلقات 

ناع ك المصدريف كالمستيمكيف.  االجتماعية كغالبان ما تنشأ بيف الصي
االجتماعية االيجابية 6 فالديف يطالب الفرد بالتعاكف، ككذا تشجيع العمميات المعتقدات -ق

 كالتكافؽ كاالنسجاـ، كالتناسؽ كالمؤازرة كاالفتخار ....الخ.
ىذا العنصر كذلؾ باعتباره عممية  إلىالقكة6 إذان فالعبلقات االجتماعية في الغالب تحتاج  -ك

 1ك الجماعات مف أجؿ سيادة عبلقات سكية. األفراداجتماعية ضابطة لسمكؾ 
 إلىأف أىمية دراسة العبلقات االجتماعية بالمؤسسة تعكد  إلىياؽ تجدر اإلشارة في ىذا الس

أىمية العبلقات الناجمة عف ممارسات العماؿ في حد ذاتيا، ك ىذا يعكد كما أكد العديد مف 
طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، كالتي تؤثر بشكؿ كبير عمى سمككات  إلىالمختصيف 

  كذا داخميا.كعبلقاتيـ خارج المؤسسة ك  األفراد
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  أهم معوقات العالقات االجتماعية في العمل: -10
ىناؾ العديد مف المعكقات التي تقؼ حاجزان أماـ بناء عبلقات اجتماعية قكية في مكاف 

 ما يمي6  إلىالعمؿ داخؿ المؤسسة الكاحدة، أك البيئة الداخمية ليا كيتـ تصنيفيا 
 6معكقات اجتماعية كظيفية - أ

 المعكقات االجتماعية الكظيفية في النقاط التالية6 يمكف حصر
تحديد تكصيؼ كظيفي لكؿ كظيفة يؤدييا أم مكظؼ، بحيث تككف كاضحة كمحددة   -

المياـ كالكاجبات، كال يكجد بينيا تشابو مع أم كظيفة أخرل، حتى ال تحدث ازدكاجية في 
 مياـ العمؿ.

ياـ عمى أف تككف مجزية، ك أف تتـ المساكاة ربط الحكافز كالمكافآت بإنجاز األعماؿ كالم  -
 بيف المكظفيف طبقان لعدالة التكزيع.

نما بكجكد   - ضركرة أال يرتبط تكاجد المكظؼ في مكاف عممو بساعات الدكاـ الرسمي، كا 
عمؿ مكمؼ بتأديتو، فيذا يعني إشراؾ المكظؼ بمياـ، كدكرات كأنشطة عديدة تعكد بالنفع 

 عميو كعمى عممو.
كرة تكفير الحضانات كرياض األطفاؿ قريبة مف مكاقع العمؿ كبأسعار رمزية كنكع مف ضر   -

 تعزيز الخدمات التي ليا عبلقة بمسائؿ األمكمة كالطفكلة.
رفع المرتبات لممكظفيف بحيث تشبع حاجاتيـ األساسية، كبما يضمف اىتمامان أكثر   -

 بكظائفيـ.
 المكظفيف كمع تكصيؼ كظائفيـ. أف تتناسب المرتبات مع مؤىبلت كتخصصات  -
 6المشاركة في اتخاذ القرار اإلدارم      -  ب 

الذاتية، كىذا يتطمب  األفرادمف المؤكد أف تنمية التنظيمات تعتمد عمى تطكر إمكانيات 
إشراكيـ في رسـ سياستيا العامة، كزيادة فرص مشاركتيـ في كضع معايير العمؿ، كاتخاذ 

 القرارات اإلدارية.
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إدراج كتفعيؿ ما يىرد في الخطط لئلدارات بشكؿ فعمي كحقيقي، نظران ألنيا تدرؾ كتعي   -
 احتياجات المكظفيف كالمعكقات التي يكاجيكنيا.

إشراؾ الكادر النسائي ضمف دكرات تدريب القيادات، مف أجؿ ضماف مشاركتيا في اتخاذ   -
 القرار اإلدارم.

بعض الصبلحيات في إنجاز عممو بالطريقة التي إعطاء المكظؼ ثقة في العمؿ بإعطائو   -
 يعتقد أنيا سميمة، مما يضمف تدعيـ العبلقات االجتماعية بيف أعضاء التنظيـ.

 التكنكلكجيا كاالتصاؿ6      -ج  
لمنكاحي االجتماعية كالنفسية التي تقترف باستخداـ التكنكلكجيا كيكاجييا الكادر الكظيفي   نظران 

 ية فإنو يرل6في التنظيمات اإلدار 
تكفير أجيزة كمبيكتر في اإلدارات كالتنظيمات التي تحتاج ليا، كذلؾ ضمانان لتدريب   -

المكظفيف عمى استخداميا، كمف ثـ جعؿ معظـ األعماؿ كالمياـ تنجز عبرىا، مما يٌمكف مف 
 خمؽ نسؽ مف تفاعؿ اإلنساف مع اآللة.

 إلىف غير الماىريف، كبالتالي يؤدم ذلؾ اتساع التكنكلكجيا معناه اتساع دائرة المكظفي  -
البطالة المقنعة، لذا يرل بعض المختصيف ضركرة تكفير دكرات تدريب لمميارات المتعددة 

 الستخداـ التقنيات الحديثة بما يضمف رفع الخبرات الفكرية كالعممية.
عضاء جماعة نمط التكنكلكجيا الميتبع في التنظيـ يؤثر بشكؿ أك بآخر في العبلقات بيف أ  -

العمؿ، لذا كجب التركيز عمى التكنكلكجيا التي تعتمد عمى جماعات عمؿ صغيرة نسبيان، 
 حيث يسكد ىذا الصنؼ عبلقات أفضؿ بيف المراتب اإلدارية.

 يحتاج المشرفكف كالمدراء أف يككنكا أكثر ميارة كخبرة في النكاحي التقنية.    -
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 العالقات اإلجتماعية بين العمال  العوامل المؤثرة في ثانيا:
لكؿ عبلقة اجتماعية مجمكعة مف المخرجات تزيد كتنقص بحسب األزمات التي تمر عمى 
الفاعميف فييا، ككمما نجحت العبلقة في الصمكد أماـ التحديات تزداد صبلبتيا كالعكس 

ت بيـ أكقات صحيح لذا فإننا نرل المتفاعميف يزداد تناسقيـ كتكامميـ كتفاىميـ كمما مر 
عصيبة كنجحكا في تخطييا، فيـ يتعرفكف عمى معادف زمبلئيـ مف خبلؿ تفاعميـ في 

 الظركؼ االستثنائية خصكصان.    
 التفاعل االجتماعي بين العمال: -10

 مف األنكاع تميزه عف كافة التي السمات مف االجتماعي بيف العماؿ بمجمكعة التفاعؿ يتسـ 
 فطرية كغريزية أسس عمى تقكـ الحيكانية كالنحؿ المجتمعات التفاعبلت األخرل، فتفاعبلت

 ىذا أف القكؿ لدرجة النحؿ، مجتمع في الكامؿ االنتظاـ الغريزم ىك سبب األساس كىذا
 بحكـ لو المرسـك السمككي النمكذج ينحرؼ عف أم عضكو أف ال يستطيع أمر حتمي االنتظاـ
  .1الفطرة

 مف مجمكعة أساس عمى يقـك البشرية في التظيـ الجماعات داخؿ فالتفاعؿ االجتماعي
 كاألدكار كالمراكز المحددة التكقعات مف نظاـ كجكد خبلؿ مف تحكـ التفاعؿ التي المعايير
 تحكـ المعايير التي يخمؽ كالتي تحكميا القكانيف كالتشريعات، فيذا التفاعؿ داخمو المقررة

المعايير  مف لمجمكعة يخضع كذلؾ ألنو لؤلفراد،الثقافي  بالطابع التفاعبلت، كما أنو يتسـ
 أف يعني ىذا. يضيؼ ليا عناصر جديدة أنو كما الماضية، الثقافية الخبرة عف المتكلدة
 التاريخي طابعيا االجتماعية في التنظيمات كما في المجتمعات ليا العبلقات تفاعبلت
 العمميات مضاميف تشابو طريؽ عف الجماعة داخؿ المعايير كتتحقؽ عمكمية التراكمي

 التراكمي الطابع االجتماعية، كيقـك التنشئة مراحؿ خبلؿ األطفاؿ ليا التربكية التي يخضع
 إلى رمزية بطريقة كتجاربو كأفكاره خبرتو نقؿ عمى قدرة اإلنساف عمى االجتماعي لمتفاعؿ
 : كما يمي االجتماعي شكؿ عاـ التفاعؿ إيجاز خصائص كعميو يمكف .البلحقة األجياؿ

أف  فمف غير المعقكؿ المجمكعة أفراد بيف كتفاىـ اتصاؿ كسيمهة االجتماعي يعد التفاعؿ  -أ
 . بيف أعضائيا اجتماعي تفاعؿ األفكار دكف حدكث المجمكعة يتبادؿ أفراد
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 . األفراد بيف االجتماعي التفاعؿ حدكث إلى مما يؤدم فعؿ رد فعؿ  لكؿ أف -ب
 معينة استجابة حدكث يتكقع فإنو معيف كأداء بسمككيات المجمكعة داخؿ الفرد عندما يقكـ -ج

ما إيجابيةه  إما المجمكعة مف أفراد  . سمبية كا 
 الفردية. كالميارات كبركز القدرات ظيكر القيادات إلى المجمكعة يؤدم أفراد بيف التفاعؿ -د
 دكف كحدىـ األعضاء تفاعؿ أكبر مف حجماى  البعض يعطييا بعضيا مع الجماعة تفاعؿ إف

 بيف االجتماعية العبلقات تكتر األفرادالتفاعؿ بيف  ذلؾ خصائص مف الجماعة، أيضان 
االجتماعي  التفاعؿ كنظران ألف الجماعة، أفراد بيف القكل تقارب إلى المتفاعميف مما يؤهدم

 التكقعات مف مجمكعة عنو شؾ ينتج ببل كالجماعات فإنو األفراد بيف اتصاؿ كسيمة
 تفاعؿ ىك االجتماعي في األزمات التفاعؿ فإف كبإيجاز معيف، المرتبطة بمكقؼ االجتماعية

 . الفاعؿ أفعاؿ عمى تؤثر كجزاءاتيا كمعتقداتيا كمعاييرىا الجماعة فقيـ منمط،
 التي المعايير مف مجمكعة أساس عمى االجتماعي بصكرة عامة يقـك كبالتالي فإف التفاعؿ

 األدكار إطار االجتماعية في التكقعات مف معيف كجكد نظاـ خبلؿ مف التفاعؿ، ىذا تحكـ
 الجماعات تشكيؿ إلى يؤدم أيضان  كالتفاعؿ االجتماعي المجتمع، داخؿ المقدرة كالمراكز
لىك  اإلنسانية  اإلنسانية. المجتمعات ظيكر ا 
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 العوامل المؤثرة في التفاعل االجتماعي بين العمال -10
 ازداد فكيمما المشاركيف فيو، األشخاص ثقافة بيف التشابو بدرجة االجتماعي يتأثر التفاعؿ

أكبر  يكهكف يالعرب مع مثبل العربي بينيما، فتفاعؿ التفاعؿ طرفيف، ازداد التشابو الثقافي بيف
أك  الميف ذات مف لؤلشخاص بالنسبة ككذا )مثبل(الكاحد مع عيرىـ أبناء الكطف تفاعؿ مف

 التأثير المحصمة حيث يعد. كخصائصيـ المتفاعميف صفاتيتأثر التفاعؿ ب الكظائؼ كما
 الشاممة ك الصحيحة ك الدقيقة بالمعمكمات المستقبؿ (تزكيد طريؽ عف لبلتصاؿ النيائية
 1.بيا العمؿ ك كقبكليا

 في كمناقشتو يقكلو لما االنتباه منيـ كيتكقع لتبلميذه شهرح ،فالمدرس التكقع التفاعؿ كيتضمف
 ،إذا ،كلكف لو لبلستجابة ،فتستعد أف يحيؾ منو ، تتكقع زميمهؾ مقابمتؾ كعند ماال يفيمكنو

 صديقؾ نحك اتجيت آخر، فإذا كجيا ،ك يأخذ التفاعؿ يتزايد فإف تكقعؾ يخالؼ ما حدث
 التفاعؿ ، كما يتضمف تصرفو ،كتنتقد بو تندد ،أك تناديو لنسألو قد عنؾ فإنؾ انصرؼ كلكنو

المعايير  ضكء الذم يؤديو الطرؼ اآلخر، في االجتماعيإدراؾ الدكر  االجتماعي
الدكر  مككنات فمف مخالفة، صكرة التفاعؿ اتخذ ذلؾ الدكر أك أختؿ، التبس فإذا ة،االجتماعي
 مف اكلدى بينيا كبيف التفاعؿ اختؿ ذلؾ، عف رعاية كليدىا، فإذا أعرضت لؤلـ االجتماعي

االجتماعية  اييرالمع ضكء عميو، في متعارؼ ما ىك تخالؼ بسمة كبيف زكجياكبينيا  يةناح
  PERSONAL  SPACEتعرؼ بالحيز الشخصي بو منطقة تحيط امرئ كلكؿ لسائدة،ا
 حدث فإذا .بالمرء طالمحي يزكذلؾ الح ةالمساح ىذه عمى بناء االجتماعي التفاعؿ تككفيك 

 تبادؿ االجتماعي التفاعؿ يتضمفكما  إصبلحو، اآلخر الطرؼ مف طمب الشخص امى  خمؿ
حالة  ففي، التفاعؿ يختؿ نقميا يف خمؿ حدث ذاا  لفظية بيف طرفيف، ك  لفظية كغير: رسائؿ
 المرسؿ قصد إذا يختؿ عميو، كما ىك متعارؼ لما مغايران  كجيا ـ يتخذصأك األ البصر كفيؼ
أك  ،الرسالة كضكح لعدـ لممقصكد أك مخالفان  فيما مغايران  المستقبؿ فيموك  لرسالة معينا معنى
  .اإلدراؾ في أك ألخطاء المستقبؿ خبرة لنقص

 يف لمقيادة دكر ميـ، كما االجتماعي التفاعؿ يف أثرىا أك طريقة الجمكس المكاني كلمتنظيـ
 االىتماـ بالتكاكمية، كعدـ ، اتصؼ التفاعؿالقائد مسيطران  كاف االجتماعي، فإذا تككيف التفاعؿ
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ذا  يف لفشميـ كتكترىـ، نتيجة األشخاص قمؽ فكضكيان، ازداد دئالقا كاف كعدـ الرضا، كا 
ذا يف حاجاتيـ إشباع  التفاعؿ اتسـ ،)يمقراطيان د(جيدان  القائد كاف اإلنجاز كالنجاح، كا 

 المترابطة المتماسكة المتحدة بالجماعة مأ ،)بالنحف(بااليجابية كالحماس كالمشاركة كالشعكر
 كيتميز التفاعؿ معينة، نمائية بمراحؿ كتمر الجماعات ،كبالصداقةالجمعي  كبالعقؿ

 ثنائيات يعشكائيا كف فيككف في البداية  بخصائص محددة، منيا مرحمة كؿ في االجتماعي
كأساليب معينة، كما  منو أنماطا ، إذ يختبر المتفاعمكفثـ يكبر تدريجيان  ،أك جماعات صغيرة

الجماعة  الجماعة، عندئذ تصؿ التمركز حكؿاالضطراب، كيزداد  ،ثـ يقؿ مضطربان  يككف
 كاالتصاؿ يوف تؤثر التي العكامؿ في بالتحكـ التفاعؿ تكجيو إذ يمكف ،إنتاجيتيا أعمى إلى

 .1مختمفة أمكنة في االجتماعي البشر كتفاعميـ مبلييف أك الجماىيرم بيف أالؼ
 التوافق االجتماعي بين العمال: -10

 كاالتزاف اآلخريف مع كالسعادة االجتماعي الذكاء يتضمف االجتماعي مف المعمـك أف التكافؽ
 الضبط كقكاعد االجتماعية، المعايير كمسايرة المجتمع كااللتزاـ بأخبلقيات االجتماعي،
 كالتفاعؿ المجتمع، في الثقافية السائدة كاألساليب االجتماعي، كالتغيير االجتماعي
اآلخريف في المحيط الخارجي كالداخمي مع فريؽ  مع الناجحة كالعبلقات السميـ االجتماعي

 اآلخر الجنس أفراد مع العادم معيـ كالسمكؾ االختبلط كسيكلة نقدىـ كتقبؿ العمؿ،
  2االجتماعي داخؿ المنشأة التي يعمؿ بيا. النشاط في كالمشاركة
كزمبلء لكافة المحيطيف بو  االجتماعية بالمستكيات باالعتراؼ يككف االجتماعي كالتكافؽ

 عمى كالتعرؼ نظر الجماعة، جية مف لمنظاـ الشخص يخضع العمؿ كغيرىـ، حيث
الجماعة،  كآفاؽ تطمعات حسب االجتماعية كمكقعو كالكاجبات كالحقكؽ كالخطأ الصكاب
 خبلؿ مف تظير اجتماعية ميارات كاكتساب داخميا العبلقات تحكـ التي لمضكابط بخضكعو

يجابية فعالية مدل في كتظير اآلخريف، مع تكاصؿ الشخص  ما خبلؿ مف التكاصؿ ىذا كا 
 االجتماعية، عبلقاتو عمى تؤثر التي األنانية مف كتفكير، كيتخمص جيد مف الشخص يبذلو

 مع ينسجـ أف الشخص حيث يستطيع لممجتمع؛ المضادة الميكالت مف التحرر إلى إضافة
 عمى التكيؼ يساعده ما كىذا معيـ، يتصادـ كال كالتقاليد العادات في يخالفيـ فبل األفراد باقي
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 خضكعا كليس كرغبة قناعة عف االجتماعية كالقيـ المعايير كمسايرة المجتمع ثقافة مع
جباران،  كالمتينة الطيبة فالعبلقات في مكاف العمؿ، األفراداألسرة ك  مع طيبة كتككيف عبلقات كا 

 عمى يساعده األسرم، ما المحيط في باألمف يحس أسرتو كزمبلئو تجعمو مع الفرد تربط التي
 البيئة مع التكيؼ عمى كالقدرة الخارجي، االجتماعي المحيط مع ناجحة عبلقات إقامة

 كالبيئة الخارجي المحيط مع تفاعمو خبلؿ الشخص يحققو الذم كىك االنسجاـ المحيطة،
 التي لعبلقةا بحدكد كيعترؼ اآلخريف تعاممو مع في كالرضا بالسعادة فيشعر بو، المحيطة
  1فيو. يعيش الذم بالمحيط االىتماـ يكلي كما كيحترميا، بيـ تربطو

أف التكافؽ االجتماعي بيف عماؿ الميؿ عمكما يككف أفضؿ مف عماؿ  إلىكتجدر اإلشارة 
النيار، ألنيـ يعايشكف المخاطر دكما كيتكقعكف ذلؾ، كعميو فيـ تعكدكا عمى ضبط النفس. 

حكؿ التكافؽ  6182كفي بحث أجراه مخبر تطكير الممارسات النفسية كالتربكية سنة 
االجتماعي لدل العامميف في مصمحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي " ندير محمد" بتيزم 

 ما كىذا متكفرة، كزك، كيجد أف خصائص التكافؽ االجتماعي لدل عماؿ المؤسسة الصحية
 كتقبؿ انفعاالتيـ في بالتحكـ لكف نظف، كما ببركدة ليس ثالجث مع التعامؿ ساعدىـ عمى

 صغير الميت كاف إذا كثيران  تتأسؼ الحاالت اتضح أف المقاببلت خبلؿ ألنو المكت، فكرة
 كاف االجتماعي التكافؽ النفسي غياب أف كيظير حؽ. المكت أف مقتنعكف أنيـ رغـ السف
 ىذه أف حالتاف صرحت حيث العمؿ، عف العطؿ بسبب الكظيفة ىذه عمى حصكليـ قبؿ

 تعيشاف كانتا قبؿ مف اإليجابي، إلى السمبي مف كاالجتماعية النفسية حياتيـ الكظيفة غيرت
 عف كيبتعدكف األسرة، أفراد مع كمضطربة محدكدة ككانت عبلقاتيـ مستمر، كاكتئاب قمؽ في
 بعض ساعدت الكظيفةىذه  فأصبح العكس، بحيث أف اآلف أما االجتماعية العبلقات كؿ

 بيا يدرؾ التي الطريقة إلى راجع ىذا ربما االجتماعي النفسي التكافؽ العاممة عمى  الحاالت
  .2ىذه الكظيفة العامؿ
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  :العوامل المؤثرة في العالقات االجتماعية بين العمال - 10
نمط العبلقات االجتماعية في العمؿ بمجمكعة قكل فاعمة أىميا6 طبيعة العممية  يتأثر

كاالستعماؿ المتزايد لآلليات  ،العقبلنية لتقنيات الصناعة الحديثة، كاعتماد نظاـ تقسيـ العمؿ
كاألدكات اإلنتاجية. ففي ظؿ تقسيـ العمؿ أصبح لمعماؿ إمكانية اكتساب الميارات الكافية 
ألداء العمميات الدقيقة كالمجزأة، كما أف عممية اإلنتاج صارت مستمرة كال تخضع لمتقطع كما 

لسمع كزيادة كمية كاف الحاؿ في المراحؿ السابقة، كىك ما تمخض عنو سرعة إنتاج ا
البضاعة المنتجة كتكفرىا في األسكاؽ بأسعار في متناكؿ المكاطنيف الذيف يطمبكف 

 .1استيبلكيا، كىك ما أنعش السكؽ االقتصادم
تقسيـ العمؿ ليس اجتماعي تقني فحسب، بقدر ما ىك خالؽ لعبلقات كظائفية تحدد مكانة 

رة، كالعامؿ المتخصص يتميز عف العامؿ كأدكار كؿ عنصر إنتاجي، فالعامؿ يتميز عف اإلدا
تفاعؿ فييا تبادؿ كيي العادم كىكذا. كالتخصص أيضا يساعد عمى تحديد قنكات االتصاؿ التي يي 

األدكار فيما بينيا. كما أف التقسيـ يينشئ تصنيؼ األعماؿ كمياراتيا المفترضة كالعامميف 
بلقات اإلنسانية بيف األدكار كىذا األمر يحتـ ظيكر الع. المطمكبيف لشغؿ ىذه الكظائؼ

، كمنو صار الحديث عف الجماعات غير الرسمية ميٌما عند تناكؿ بنية 2الكظيفية المختمفة
المؤسسات اإلنتاجية. فالنظاـ المصنعي الذم ال يستجيب لمحاجات اإلنسانية كالعبلئقية 

سمبية يحمميا ترجـ في مكاقؼ الذم يي  ،لذلؾ االنسحاب االجتماعي لمعامميف يتعرض حتمان 
عرقمة المخرجات السمعية  إلىالعاممكف إزاء النظاـ المصنعي ككؿ، يؤدم في نياية المطاؼ 

 كالخدمية لممؤسسة.
 فيما نكردىا عكامؿ عدة فييا تتحكـ خيرةاأل كىذه اجتماعية عبلقات افراد التنظيـ بيف تنشأ
 :يمي

 سمكؾ نمط بتحديد يختص كالذم الجماعة أعضاء بيف السائد االتفاؽ القيـ تمثؿ : القيم1 -
 األفراد يجعؿ نسقان  تشكؿ فالقيـ العامة، كالمعتقدات المشاعر عمى تعتمد كالتي بيا، األفراد
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 محاكالت أنيا عمى ال ىداؼ،األ تحقيؽ إلى كصكؿمل محاكالت أنيا عمى أعماليـ إلى ينظركف
 .الرغبات إلشباع

 بنفس يدينكف الذيف األفراد فيككف ،التنظيـ أعضاء عند طكيمة فترة منذ القيـ ىذه تظير قد
 عند األفراد عند تككنت القيـ بعض تككف حيف في البعض، بعضيـ مع أكثر تفاعبلن  القيـ

 .1سابقةو  مف بدؿ  نتيجةن  فتككف تفاعميـ،
 تجربة ؿخبل مف معنى ذات أصبحت التي كالظركؼ المكضكعات كؿ عمى القيـ تشتمؿ ك
 ىذه ليست كالقيـ ،الخ...العدالة الحرية، النفس، ضبط القكة، كالشجاعة، نساف الطكيمةاإل

 ضغط تحت القيـ كتتغير .القيـ ىذه عف تعبر التي السمكؾ ىي أنماط بؿ ،فقط الصفات
 أكثر كترتبط ،ألخرل منطقة مف فتختمؼ الخ...انتشار السكاف التكنكلكجي، كالتغيير العكامؿ

 بقكل مزكدان  القائد فيعتبر شرعية، صفة مثؿ السمطة الكاريزمية عمى تضفي حيث بالتنظيمات
 . الجيدة أك العميا القيـ كالمثؿ يمثؿ لمطبيعة، كيصبح خارقة مقدسة

 المشرؼ يظيره الذم كاالحتراـ المجتمع في السائدة بالقيـ تحدد التنظيمات إف سابقان  قمنا كما
 يخاطب ال كأف ،المنظمة في السائدة التقميدية بالقيـ تحدد ام كىناؾ، السف كبير نحك العامؿ

 قسميف إلى القيـ قسـ العمماء فبعض المقب، مف المجرد باسمو العالية ذك المكانة الشخص
 التنظيمية السمطة تمنح خيرةاأل ىذه في .رشيدة قيـ بيركقراطية مقابؿ في تقميدية قيـ
 لكبار السمطة منح فتتطمب التقميدية االجتماعية عكس القيـ عمى كالكفاءة الميارة صحابأل

 .ناثاإل دكف لمذككر أك صغارىـ دكف السف
 التي التفاعؿ كأنماط العمؿ في السائدة التنظيمية الثقافة مف ان نكع القيـ تماثؿ عنصر يمثؿ

 بيف االجتماعية كالصبلت الركابط عمؽ إلى يشير الذم كالتماسؾ السمكؾ فيو، فتدعـ تظير
ال االجتماعي البناء عمى الحفاظ أجؿ مف كىذا العمؿ،محيط  في عضاءاأل  التفكؾ، أصابو كا 
  .2اجتماعية كمعايير بمؤثرات تتأثر ك حاضرة،القيـ  تككف العممية ىذه كؿ ففي

 :كالتالي كىي القيـ مف أنكاع ىناؾك 
 .بالغيب كااليماف كالعقيدة، الديف سمكؾ بيا يرتبط التي القيـ كىي :والدينية الروحية القيم

                                                           
1
 .105 ،ص 1997 انحذٚس، يصز، دط، انعزتٙ انًكرة ،دارةاال و انتنظيى نظريبث َٕٚض، انغفٕر عثذ 
2
 .11،ص 2002 انجشائز، يذَٙ، دار ،دط،انؼًم قبثوػال انتنظيى : يذرص فارٔق 
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 مف كاليركب صدقاء،كاأل الرفاؽ عف كالبحث التجمع سمكؾ بيا كيتصؿ :االجتماعية القيم-
 .النظـ االجتماعية كتدعيـ كالمسايرة االجتماعية بالطاعة كاالىتماـ العزلة

 كغير السمكؾ االختيارم ككذلؾ الحقيقة عف كالبحث الشؾ سمكؾ بيا كيتصؿ6 العممية القيم -
 .كالنظرية العمـ بطبيعة يتصؿ مما ذلؾ
 .الخ...كالقيادة الزعامة مراكز إلى كالسعي األفراد إدارة سمكؾ تمثؿ6 السياسية القيم -
 التي يستخدميا الطاقة مصادر جميع في التكفير سمكؾ بيا يتصؿ6 ك االقتصادية القيم -
 .إلخ...كالجيد الكقت مثؿ نسافاإل
 شعر مف رسـ، مكسيقى الفنية السمككية نماطاأل مف مجمكعة بيا كيرتبط: الجمالية القيم -

 .جماؿ مف فيو يتذكؽ أف لفرد يمكف مما ذلؾ كغير
 عمكميات مف تصبح فإنيا كتشتد تقكل فعندما ،باآلخريف الفرد عبلقة عمى كاضح أثر لمقيـ ك

 كآمرة مزمةمي  فالقيـ البعض، بعضيـ مع األفراد تفاعؿ تكجيو إلزاميات كمف النسيج االجتماعي
 الفرد يمتثؿ كلذلؾ االجتماعية، لمجزاءات عمييا يخرج مف كؿ خضعكتي  تعاقب كتثيب، ألنيا
 . اجتماعيان  كانتشارىا كديمكمتيا الثقافية لضركرتيا يتقبميا نظران  ك ليا
التكازف  فقداف إلى يؤدم لقيمو الفرد فقداف أف حيث التكيؼ، كتحقيؽ التكازف حداثإب القيـ تقكـ

 كفي كالتكتر القمؽ إلى فضييي  القيـ انعداـ أف بمعنى كالممؿ، كالضجر، بالضياع فيشعر
 تظير كي شباع،اإل بمجرد كتتبدد النفعية القيـ تزكؿ كلذلؾ ، الصراع إلى حيافبعض األ

 .فييا مرغكب كمطالب أخرل قيـ بعدىا
 كلذلؾ السمكؾ، كأنماط دكاركاأل النظـ فيـ كعمى الثقافي التكيؼ عممية عمى تساعد فالقيـ إذان 

 .1بالتماسؾ الشعكر تؤكد التي الثقافية العمميات مف القيـ اكتساب مميةعكانت 
 كالرضا القبكؿ نالت السمكؾ مف قكاعد ىي المعايير أف العمماء بعض يرل :المعايير 2-

 ببعضيـ عبلقاتيـ تنظيـ حيث مف سمككيـ كتنظيـ لضبط األفراد مف زمرة الشرعي، قررتيا
 . منيـ الجدد كخاصة األفراد سمكؾ عمى تؤثر ضغط قكة تمثؿ فالمعايير ،البعض
 الكقت، مف كافية لفترة مشتركة كاىتمامات دكافع ليـ أفراد يتفاعؿ عندما المعايير تظير

 عمى كالمحافظة عميو، كالتعارؼ القائـ السمكؾ عمى المحافظة أجؿ مف المعايير فتطبيؽ ىذه

                                                           
1
 (.11-10)ص ،ص 2003 يصز،دط، انجايعٛح، ،انذار انًٓاراخ تُاء يذخم ،انتنظيًي انسهىك :ياْز أحًذ 
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 الفرد تزكد التي فكاركاأل التصكرات عف عبارة فالمعايير ، األفراد بيف نسبيان  التفاعؿ المستمر
 . مجتمعو ك ثقافتو مف
 حيث التنظيـ أعضاء بيف المعمنة غير االتفاقيات مف كالخفية الضمنية القكاعد المعايير تمثؿ
، األفراد مف عدد بيف مشتركة تككف أف يمكف كالتي ،بو الخاصة معاييره لكؿ عضك يككف
 عمييا ينتبو لف حيافاأل أغمب كفي يطبقيا بؿ المعايير ىذه مناقشة إلىبحاجة  يككف فمف بيذا
 ان.عاديبيا  العمؿ صبحي ألنيا
 كفاءة مف تزيد فيي بالتنظيـ الخاصة المعايير أما ،بالفرد الخاصة بالمعايير يتعمؽ فيما ىذا

 أحد أمامو فإف معينة قاعدة عف راضو  غير الفرد يككف فعندما أعضائو، االتصاؿ بيف
 أف إما منيا، ك استفادة أقصى تحقيؽ عمى كيعمؿ القاعدة قبكؿ ىذه كؿايح إما  : البديميف

 .عمييا يثكر

 ثالثا: العالقات االجتماعية بين العمال أثناء العمل الميمي :

عف الفترة الصباحية مف العمؿ  ال شؾ مف أف العمؿ الميمي ذك طبيعة خاصة تختمؼ كثيران 
حاسيس كالشعكر كالكجداف يتأثر بما يحيط عبارة عف مجمكعة مف األ الفرد العامؿكعميو فأف 

 خريف. ليا في كؿ سمككاتو التي تنبني عمييا تفاعبلتو مع اآل بو مف ظركؼ تجعمو أسيران 
 مميزات العالقات االجتماعية بين العمال ليالا  -10

ككذا  البعض بعضيـ لممكظفيف في المؤسسة الصحية تكفر دعمان  ليبلن  الزمبلء مع العبلقة
 مع الجيدة كالعبلقة التعاكف ركح شيكع عمى كما تساعد فيما بينيـ، المتبادؿ االحتراـ
 1التمريض. كمديرم األطباء

 الرضا بعدـ الشعكر عف يعكضيـ قد بينيـ فيما كالتفاعمية الجيدة العبلقات تكفر أف كما
 .2العمؿ بيئة عف
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 كالقياـ الميف األخرل بعض أكثر مف التعاكف مف قدران  تتطمب التمريض مينة فإف أيضان 
 1مختمفة. فرؽ في كالمشاركة كاحد يكـ خبلؿ كثيرة بمياـ
 كضعؼ الثقة قمة مف يعانكف ما غالبان  التمريض مينة ممارسي أف نجد ذلؾ مف الرغـ كعمى

 . 2األخرل الطبية الميف مف العمؿ زمبلء مع العبلقات
 القكة كبنقص معيـ مؤسساتيـ، كالعامميف مف كالدعـ الثقة بقمة يشعركف ممارسييا أف كما

  . 3إجمالي بشكؿ عمميـ بيئة في كالسيطرة
 كثيران  أنيـ إال مع األطباء، طيبة عبلقات لدييـ المينة ممارسي معظـ أف مف الرغـ كعمى 
 بشكؿ شعكرىـ في مما يسيـ المينية، إلمكانياتيـ األطباء قبؿ مف الثقة بقمة يشعركف ما

  4.أنفسيـ عف كسيئ سمبي
السنكات  في كبير بشكؿ برزت كاألطباء العمؿ زمبلء المينة ممارسي بيف فيما فالمشكبلت 

 يميمكف كأنيـ كالعامميف اآلخريف األطباء قبؿ مف رئيسية مشكمة فيناؾ5. األخيرة العشر
 كجكد أك المرضى مع كجكد مشكبلت حاؿ في التمريض مينة ممارسي عمى المـك إللقاء

 كلذلؾ فأف فريؽ العمؿ ليبلن يككف أكثر تماسكان في حاالت كثيرة. .6شخصية مشكبلت
 األطباء مف كالعدكانية اإلىانة عنصر ككجكد الدعـ قمة مف يشتككف المينة أف ممارسي كما
 التمريض مينة فممارسك 7العممية.  حياتيـ تدىكر في رئيسي بشكؿ تساىـ العكامؿ كىذه

 غياب عقمية إلى باإلضافة األطباء، مع عبلقتيـ بسبب يكمي بشكؿ كالقمؽ التكتر يعيشكف
 المجاليف الطبي بيف اإليجابية العمؿ عبلقة كغياب كالممرضيف، األطباء بيف الفريؽ

 التغيير أكلكياتأىـ  مف أف حيث كمساىماتو، لمتمريض األطباء تقدير كعدـ كالتمريضي
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 أف إال 1الفريؽ الطبي. مع إيجابية عمؿ عبلقة كجكد التمريضية العمؿ بيئة في لدييـ
 ليس الطبي الفريؽ في المختمفيف األعضاء كتشجيعو لدكر المختمفة لؤلدكار المتبادؿ التفاىـ
 عاؿو  مستكل عمى تطبيقو مف البد بؿ مجمكعة، أك كحدة مستكل تطبيقو عمى يمكف إجراءن 

 بناءن  كالتفاىـ كالمعرفة المعمكمات لتبادؿ قنكات لخمؽ ككؿ، مستكل المستشفى عف يقؿ ال
 2 .الطبي خاصة في األكقات الحرجة كالميؿ مثبل الفريؽ كأعضاء احتياجات المريض عمى

 إال إنجازه يمكف ال كالطبيب التمريض ممارسي بيف اإليجابي كالتعاكف العبلقة إيجاد أف كما
 ككجكد كالمكاف الكقت كتكفر الرعاية كعمميات لممينتيف، المتبادؿ الفيـ تكفرطريؽ  عف

التمريض  مينة ممارسي أف كما المينتيف، بيف كالتعاكف التفاىـ عممية لقيادة أىداؼ كاضحة
 في المجاؿ لآلخريف الصحي القطاع في كمساىمتيـ دكرىـ يشرحكف كيؼ يتعممكا أف يجب

 سكؼ كالطبيب التمريض مينة ممارسي بيف كالتفاىـ التعاكف مستكل زيادة أف حيث الطبي.
 التمريض مينة يككف ممارسك ما فغالبان  أكثر، مركزية كيعطييـ الطبي الفريؽ في دكرىـ يدعـ

 3الحاصؿ.  التفاىـ قمة عف مسؤكليف
 ليالا أنماط السموك التفاعمي بين العمال  -16

 كرد فعؿ بيف الفاعميف. العبلقة االجتماعية تنطكم عمى فعؿمف المعمـك أف 
أشكاؿ  (Ginsberg Morris1889/1970) موريس كينزبيرك كبناء عمى ىذا، ييصٌنؼ 

أربعة أنكاع ىي6 العبلقات االجتماعية العمكدية، األفقية، الرسمية  إلىالعبلقات االجتماعية 
كغير الرسمية. تشمؿ جميع نكاحي الحياة االجتماعية. مثمما ىك الحاؿ في المجتمع 
الصناعي. حيث يشيع في المؤسسات عمكمان كالمؤسسات الصناعية خصكصا أنماط مف 

 العبلقات االجتماعية بيف المراكز الكظيفية لمعامميف.
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كقبؿ البدء في تفصيؿ كؿ نمط عمى حدة، نحدد في البدء مفيـك العبلقات االجتماعية، التي  
تمكف مراكز اجتماعية متساكية أم اتصاؿ أك تفاعؿ بيف شخصيف أك أكثر يح»تعٌرؼ بأنيا 

 ، كقد تككف ىذه العبلقة مؤقتة أك دائمة.«1أك مختمفة مف حيث الكاجبات كالحقكؽ
 العالقة االجتماعية العمودية:-أ
ىي االتصاؿ أك التفاعؿ الذم يقع بيف شخصيف أك أكثر يحتمكف مراكز أك مراتب اجتماعية  

كظيفية مختمفة، أم أنو يككف بيف طرفي عماؿ أحدىما ذك مرتبة مينية أعمى كاآلخر سفمى. 
بحيث يأخذ شكؿ االتصاؿ صاعدان أك نازالن، في حيف أف السمطة كممارستيا يككف بشكؿ 

 تمىقي التعميمات لممصمحة أك القسـ الخاص بو مصدر التعميمة كاألكامر.تنازلي حسب تبعية مي 
 العالقة االجتماعية األفقية:-ب 
ىي ذلؾ التفاعؿ أك االتصاؿ الذم يحصؿ بيف عامميف يقعكف في مراكز كظيفية متساكية  

كلى رسمية كأخرل غير رسمية، فيما يككف مضمكف األ إلىكتنقسـ العبلقة االجتماعية األفقية 
ىك كاجبات المؤسسة الصناعية، يككف مضمكف الثانية متعمقا باتصاؿ حكؿ أمكر شخصية 

 بيف أكلئؾ الذيف يحتمكف مراكز اجتماعية متكافئة.
 العالقة االجتماعية الرسمية: -ج
تتحدد ىذه العبلقات مف خبلؿ القكانيف المنظمة لعمؿ المؤسسة، التي تيخصص األدكار  

ع المؤسسة كتيثبت كاجباتيا كحقكقيا االجتماعية، كما أنيا تحدد قنكات الكظيفية ألقساـ كفرك 
االتصاؿ كتعيف العبلقات. كتتأثر العبلقة االجتماعية الرسمية كالمؤسسة بثبلثة عكامؿ 

 أساسية ىي6
 * طبيعة األدكار الكظيفية لمعامميف في المؤسسة.

 ع المؤسسة.* القنكات الرسمية لبلتصاالت االجتماعية بيف مراكز كفرك 
 * ميكؿ كاتجاىات كمصالح كأذكاؽ كظركؼ اإلدارة كالعماؿ.
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 .88، يزجع طاتك، صاننظريت االجتًبػيتاحظاٌ يحًذ حظٍ،  
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 العالقة االجتماعية غير الرسمية:  -ج
ىي تمؾ التفاعبلت كاالتصاالت التي تقع بيف اإلدارة كالعماؿ كال تحددىا القكانيف كاإلدارات 

يا كيدخمكف الرسمية، بؿ تحددىا مكاقؼ كميكؿ كاتجاىات كمصالح األشخاص الذيف ييكٌكنكن
في إطارىا، كىذه الجماعات غير الرسمية تضـ بيف ظيرانييا العماؿ كيجيميا اإلداريكف، كال 

ىذه الجماعات  إلىيريدكف تككينيا لتعارضيا مع األطر الرسمية المكضكعة، كيسبب االنتماء 
اد غير الرسمية تغييران في مكاقؼ كسمككات أفرادىا، كالغالب أف يككف التغيير في األبع

 الخمسة اآلتية6
 تحطيـ الفردية حيث أف الجماعة تعطي ًسعة ألعضائيا.

االنصيار في الجماعة6 كىذا كجو آخر لؤلمر األكؿ، فاألكؿ يسبب عدـ عمؿ الفرد  
 بمصالحو الشخصية، كىذا يسبب عمؿ الفرد بمصالح الجماعة.

ا. فإف اإلنساف يحس إحساس الفرد باألمف الذم لـ يكف يحس بمثمو، حاؿ عدـ انضمامو لي -
بالغربة، حيث يخاؼ كقت بؤسو كمرضو كفقره كىجـك عدكه كغير ذلؾ، كحيث أف الجماعة 
تكفؿ قضاء الحكائج، يحس الميٍنضـ إلييـ باألمف، كبقدر قدرة الجماعة يككف اإلحساس باألمف 

 أكثر كأعمؽ.
أف قيمة الفرد المنضـ الجماعة بالقيمة بما ال يحس بمثمو الفرد، إذ  إلىإحساس الميٍنضـ   

 ىي قيمة كؿ الجماعة، كقيمة كؿ الجماعة ليست قيمة كؿ فرد، بؿ قيمة المجمكع.
 الجماعة بالٌسعة في كجكده. إلىشعكر الفرد المنضـ 

 كتنشأ ىذه العبلقات لؤلغراض التالية6
 ارتياح العماؿ لمثؿ ىذه العبلقات التي تنسجـ مع ميكليـ كاتجاىاتيـ كمكاقفيـ.
 تستيدؼ مكاجية التنظيـ الرسمي الذم يركنو يخدـ أىداؼ كطمكحات اإلدارة.

 ترفع مف معنكية العماؿ كتدعـ استقبلليتيـ كتستجيب لطمكحاتيـ الذاتية كأىدافيـ النفسية.
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تمكف مثؿ ىذه الجماعات مف رفع الغبف كالظمـ الذم يتعرض لو العماؿ نتيجة التعسؼ في 
يث تدعـ معنكياتيـ كتقكم مراكزىـ الكظيفية كتنظـ جيكدىـ في تطبيؽ القكانيف الرسمية، ح

 المطالبة بتحسيف أحكاليـ االجتماعية في المؤسسة كخارجيا.
 يطغى عمى مثؿ ىذه الجماعات الركح اإليجابية المفعمة بالحب كاالحتراـ كالتعاكف المشترؾ.

 أثناء العمل الميمياستراتيجيات بناء عالقات اجتماعية قوية بين العمال  - 10
الشركط  بعض كجكد يتبيف بالمداكمات الميمية العمؿ نظاـ مكضكع عمى االطبلع خبلؿ مف
 التكافؽ أك التكيؼ مف نكع إحداث إلى الكصكؿ أردنا إذا ،االعتبار بعيف أخذىا يجب التي

 كمعنكياتيـ العماؿ قدرات عمى المحافظة ذلؾ كؿ مف األسمى كالغاية النظاـ، ىذا الميني في
 ساعات تنظيـ العمؿ، بيئة تحسيف بينيا مف لمعماؿ عديدة خدمات بتقديـ ذلؾ إلىكالسبيؿ 
 .1كغيرىا األمف كتكفير برامج العمؿ
 :يمي كما أكسع بشكؿ الشركط ىذه إلى التطرؽ كيمكف
 :العمل ظروف تحسين

أنفسيـ،  العماؿ عمى السيككلكجية الناحية مف كبير تأثير ذك لمعمؿ الطبيعي المحيط يعد
 .العمؿ مف كمكقفيـ اتجاىاتيـ كعمى
كالحرارة  الكافية اإلضاءة كتكفير تنظيـ خبلؿ مف لمعمؿ المناسب المكاف تكفير يجب

ذلؾ  إلى يضاؼ، لمعماؿ الطمأنينة يكفر أف شأنو مف ىذا إلخ،...المبلئمة كالرطكبة المناسبة
 .إلخ..كالمكاتب المقاعد ناحية مف مريحا تأثيثا المكاف بتأثيث االىتماـ

 الكثير مف كنفسية أعصاب عمى بالسمب تؤثر التي العكامؿ بيف مف تعتبر الضكضاء أف كما
اىتماميـ  تركيز عف يعيقيـ كىذا لمعماؿ، ضيؽ كمصدر إزعاج تشكؿ فيي كبالتالي العماؿ
 .2أعماليـ عمى

                                                           
1

 .59، صيرجغ سببق نعزٚط تشٛز، 
2

 .61ص َفض انًزجع، 



 ـــــــ 

 

 
211 

تسبب  المتقطعة، كمنيا) الدائمة (المستمرة منيا الكقع شديدة أصكاتا مجمميا في الضكضاء
 .العماؿ مف لمكثير العصبي التكتر
كذلؾ  تأثيرىا مف الحد عمينا الضكضاء عف الناتجة كالخطيرة السمبية النتائج مف انطبلقان 

 :أىميا إجراءات عدة تباعاب
 .كالحادة المزعجة األصكات عنيا تصدر التي األجيزة أك اآلالت عزؿ -
 .ممكنا ذلؾ كاف كمما صكتان  تصدر ال التي أم صامتة أجيزة مف أمكف ما استعماؿ -
 ....العازلة كالسماعات لؤلصكات العازلة المكاد استعماؿ -
 .األصكات امتصاص مكاد استخداـ -
األعماؿ  تمؾ أنيا عمى تعريفيا يمكف كالتي األعماؿ في بالرتابة يتعمؽ ما إلى اتجينا إذا أما
 كبير بشكؿ كيبلحظ الممؿ، تحدث األحياف غالب في فيي كاحدة كتيرة عمى تجرم التي

 ككاضح
 .التكرارية األعماؿ مف بالممؿ يشعركف فيـ الذكاء مف كبيران  قدران  يممككف الذيف العماؿ عند

قدراتيـ  حسب عمى لمعماؿ الحسف االختيار ضركرة عمى التأكيد ينبغي المشكمة هذى لتجاكز
مكانياتيـ ميكليـك   .التكرارم العمؿ مع التأقمـ عدـ مشكؿ في يقعكف ال كي كا 

حيف  مف عمميـ تغيير أجؿ مف أعماؿ عدة أداء عمى العماؿ تدريب مف البد ذلؾ إلى إضافة
  األعماؿ أداء في التنكع كبالتالي الميمة لنفس كالتكرار الركتيف حدة مف تخفؼ كي ،أخر إلى

 مختمؼ باستغبلؿ يسمح األعماؿ تغيير أف كما ،عمؿ كؿ مع متجددةن  ان ركح مما يعطي
مكانات  لديو كتبرز بيا، يقـك ميمة كؿ في مياراتو بذلؾ فتبرز جكانبو، كؿ مف الفرد قدرات كا 

 المثابرة ركح كتنمك لمعمؿ الحماسة لديو تتكلد ثـ كمف .األحسف كاألداء ركح اإلبداع كاالبتكار
 الظركؼ. أحسف في عممو أداء عمى قدرتو عمى كالتأكيد الذات إلثبات منو في محاكلة

 المياـ مف ضيؽ إطار في الفرد يحصر الذم الزائد التخصص حدة يخفؼ مف ىذا إف 
 .العمؿ أداء في الكفاية مستكل مف كيخفض مف الحماس ينقص الذم البسيطة،
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 :االجتماعية الرفاهية برامج
مف  ممكف عدد أكبر عمى تنصب أف يجب ناجحة االجتماعية الرفاىية خدمات تككف كي

 .1الخدمات تمؾ مف جممة عمى الضكء نسمط كسكؼ العماؿ،
 :المعيشة لوازم توفير
قركض  إعطاء :المثاؿ سبيؿ عمى كنأخذ معيشتيـ كسائؿ تدبير في العماؿ مساعدة تعني

 عمى العمؿ ككذلؾ طكيمة، آجاؿ عمى القركض تمؾ كتسدد بيـ، خاصة مساكف لبناء لمعماؿ
 المختمفة المعيشة متطمبات إيجاد مف العماؿ فمكٌ تي  استيبلكية تعاكنية إنشاء جمعيات

 .الدفع في مناسبة معقكلة كبتسييبلت كبأسعار
 :المواصالت

مقر  بيف تنقميـ تسييؿ أجؿ مف كذلؾ لمعماؿ النقؿ كسائؿ تكفر أف المؤسسة عمى يجب
 .العمؿ كمقر سكناىـ
كتخصيص  ،الراحة فترة خبلؿ مريحة استراحة العماؿ لقضاء كمناسبة مريحة أماكف تكفير
 ارتداء تتطمب التي لؤلعماؿ بالنسبة المبلبس لتغيير أخرل كأماكف ،األمانات إليداع أماكف

 .مبلبس خاصة
بإقامة  ،كالتفاعؿ التعاكف ركح كتنشيط المؤسسة داخؿ الثقافي بالجك النيكض عمى العمؿ

 .العممية الممتقيات تنشيط إلى إضافة كالكطنية الدينية المناسبات في الحفبلت
 :العمل ساعات
تجديد  أجؿ مف كذلؾ ،مناسبة راحة فترة العامؿ إعطاء فيجب الراحة بطبعيـ الناس يحب

 مما االجتماعية كمسؤكلياتيـ العمؿ، دكاـ خارج أخرل مسؤكليات بأداء لو كالسماح النشاط
 ىذا، ك الممارسة كحيكية رغبة كفي العمؿ عمى أقدر جديدة بركح العمؿ إلى بالعكدة يسمح ليـ

                                                           
1

 .61َفض انًزجع، ص 
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 بؿ فراغ، عمى بناءن  العمؿ ساعات مف بالتخفيؼ الكسؿ تشجيع عمى يعني العمؿ ال
 .اإلنتاجية رفع يناسب بما الفعمية العمؿ لساعات األمثؿ االستغبلؿ

 :الصحية الرعاية
مشكؿ  يشكؿ العبء ىذا المؤسسة، تتحممو ثقيبلن  عبءن  يشكؿ العامؿ منو يعاني مرض أم

 عمييـ لذلؾ ،ذاتو العامؿ عمى عبء ىك مما أكثر المؤسسة بأعماؿ القائميف عمى حقيقي
 .العامؿ صحة عمى كالحفاظ العمؿ كفاية عمى التركيز
العماؿ  بصحة االىتماـ عف األكؿ المسؤكؿ ىي اإلدارة اعتبار يمكف األساس ىذا عمى
 فإذا أداؤه، انخفض الصحية العامؿ حالة تدىكرت فكمما إنسانية، كأخرل اقتصادية اببألس

 مستكل في كانخفاض العمؿ حكادث كظيكر الغياب نسبة ارتفاع إلى ذلؾ أدل ساءت صحتو
 .اإلنتاج

 :يمي فيما الصحية الرعاية برامج تكمفك 
 .كنفسيان  جسديان  العماؿ صحة عمى تحافظ طبية استراتيجية كضع  -
 .الصحية العمؿ ظركؼ تكفير - 

 نموذج عن العالقات االجتماعية بين العمال ليالا  -10

 1.الغزكات منطقة العمؿ الميمى6 حالة المبلحيف كالصياديف فيمراد مكالم  الحاج. 

انطبلقا مف فكرة أف عمؿ الصيد البحرم بالمنطقة تـ اكتسابو مف طرؼ السكاف المحمييف 
عف طريؽ التعمـ بالممارسة مع المعمريف اإلسبانييف كاإليطالييف الذيف ممككا قكارب الصيد 
بالمنطقة. كأف ىذا الكاقع عمؿ عمى نشر أسمكب إنتاجي جديد كثقافة جديدة مف حيث لغة 

صؿ كترسيخ خصائص اجتماعية كسمات ثقافية تميز بيا البحارة الصيادكف االتصاؿ كالتكا
                                                           

1
  Mourad Moulai-Hadj Travailler la nuit : le cas des marins pêcheurs à Ghazaouet. Enseignant au  Département 

de Sociologie –Université d’ORAN/ Chercheur Associé  CRASC-ORAN 

Cette recherche rentre dans le cadre d’un projet de recherche domicilié au Centre de Recherches en 

Anthropologie Sociale et Culturelle à ORAN 2005، اغظطض 9(، انجشائز )انظزدٍٚ ٛذنع انثانس انًُرذٖٙ ف يمذيح  ٔرلح. . 
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باعتبارىـ فئة اجتماعية ليا خصكصيات لسانية ثقافية معينة، تضبطيا ظركؼ ممارسة 
العمؿ البحرم. حاكؿ الطالب االقتراب مف الكاقع الثقافي كالمغكم ليؤالء البحارة الصياديف 

ه الفئة المينية كعف الدالالت االجتماعية كالثقافية لمتعابير متسائبل عف المميزات الثقافية ليذ
 الشفكية عند البحارة الصياديف كالمجاالت التي تنحصر فييا التعابير.

أىمية الغزكات كتأتي  أجرم البحث في إطار مشركع الحياة اليكمية لمبحارة كالصياديف في
عمى حياة التي تؤثر العديد مف القضايا ى لئلجابة عميذه الفئة اجتماعيان كمينيان لىذه الدراسة 

 المبلحيف كالصياديف.
ظركؼ الحياة  لمحياة اليكمية لمبحارة كالصياديف في انثركبكلكجيا أخذ ىذا العمؿ نيجان  

جراء بحكث كاسعة في مجاؿ العمـك إع عمى يتشجلم ،كالعمؿ ليذه الفئة االجتماعية
 .االجتماعية

نتيجة ىذا االختبلط في البيئة البحرية مف الصياديف.  ،دراسة ىؤالء البحارة إلىسعينا ك 
إثارة العديد مف التساؤالت عف  إلىف التدريب االجتماعي قد أدل إذلؾ ف إلىكباإلضافة 

قصى غرب الجزائر، كىي تمثؿ أكؿ أالكاقعة في  .الغزكات ممارسة ىذه المينة في منطقة
 منذ سنكات االستعمار حتى يكمنا ىذا. السرديف نتاجإالمكانئ الجزائرية في مجاؿ 

كىذا يحتـ عمى الصياديف الخركج لمبحر خبلؿ  ،شيء مف الصبر إلىمينة تحتاج كىذه ال
سماؾ يتطمب في الكاقع العمؿ المنجز أثناء الميؿ، كىك يمثؿ الميؿ، لذلؾ نرل أف صيد األ

 .البحارةأحد العكامؿ اليامة التي تؤثر عمى خصكصية ىؤالء 
 العمؿ في مجاؿ الصيد  - أ

كالذل يختمؼ بالطبع  الغزكات سماؾ فيبعد ىذا التعميؽ عف كاقع الحياة اليكمية لصيد األ
ماكف، كتتمخص ىذه االختبلفات في عامميف أساسييف ىما6 الكقت كالمكاف. عف غيره مف األ

 فإنو يكجد نكع مف تقسيـ العمؿ عمى الرصيؼ. ،ىذيف العامميف إلىكباإلضافة 
إف زكارؽ الصيد عادة تككف صغيرة نظران لممارسة الصيد بالطريقة التقميدية، كما أف مدة 

نتاج ال تسمح لمصياديف البقاء أكثر مف ليمة في الصيد ال تتجاكز ليمة كاحدة ألف كسائؿ اإل
 يحدث بشكؿ أفضؿ في الميؿ.  )السرديف (كما أف العمؿ عمى صيد االسماؾ مف ،البحر
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بينما ال يكجد القمر، كيجب أف يعمؿ الصياد في   ،كمف ذلؾ ما مصير الصيد أثناء الميؿ "
االحكاؿ الجكية السيئة ال تسيؿ كما أف بلمع، لالضكء ا ف األسماؾ تجتمع عمىالسكاد أل

في أغمب  جدان ف البحر مضطرب أالخركج. كالكاقع  أثناءمراكب الصيد  يميمة فال كثيران 
 .حياف بالميؿاأل

كما ىك الحاؿ  ،دك سماؾ غير محدكقت العمؿ عمى صيد األ ،ف الكقتأيمكننا القكؿ ب أيضا
 .تغير المكاسـ كالظركؼ المناخيةبكىى مرتبطة بدقة  ،خرلأمجاالت  يف

اتخاذ قرار الشركع في يتـ  الصيد إلىكبعد معاينة الظركؼ المناخية مف طرؼ القائد لمخركج 
الذل يبيف كجكد كثافة منصات  فراد الطاقـ بعد معاينتو مف المسبارأكتقسيمو بيف  ،العمؿ
 .السمؾ

سماؾ، يعمـ إيف كمتى كيككف المسؤكؿ عف الطاقـ كالمعدات ذك خبرة كبيرة في صيد األ
 البحر، كىك المسؤكؿ عف كؿ الحياة في البحر. ييشرع شبكة الصيد ف

يذ الميمة حسب بتنفأعضاء الطاقـ  الذم يأمرالقائد،  رهكيتـ تنظيـ العمؿ بحسب ما يقر  
كيدرككف أف دخميـ  ،كؿ عضك. كلجميع أعضاء الطاقـ دكر يقكمكف بولالكفاءة الدينامية 

 .السمؾ التي يصيدكنيا مرتبط بشكؿ كثيؽ مع كمية
 حسب ما جاء في استجكابات أفراد العينة المبحكثة مف الصياديف كالمبلحيفكفي النياية ك 

كف بيا، زيادة عمى األعباء كاألخطار ر يعد العمؿ الميمي سببان كبيران في العزلة التي يشع
 إنياء حياتيـ. إلىالمحدقة بيـ كالتي قد تصؿ 

جياؿ مف جيؿ آلخر حتى نياية ثقافة الصيد، كىي كما كجد أف ىذه المينة تتكارث عبر األ
نيـ دائما مرافقيف لمبحر كأغمبيـ أبناء أل ،مف الحياة يعيشيا ىؤالء الصياديف ان مف تحدد نكع

صياديف التحقكا بالمينة كيعيشكف في ىذه األكساط حتى التقاعد، كينشؤكف عبلقات خاصة 
بيذا النشاط يميزىا المرح، كتجد كثيران مف المتقاعديف ككبار السف مف الصياديف كالمبلحيف ال 

ف في الميناء لمصيد كمعنيكف يسطعكف االستبعاد عف ىذه األكساط، فيـ دائمان مكجكدك 
ف لـ يكف ذلؾ فيـ يحضركف صباحان لممشاركة في بيع األسماؾ.  بتصميح الشباؾ كا 
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 رابعا: العالقات االجتماعية أثناء العمل الميمي بالمؤسسة الصحية الجزائرية:  
كىك  ،مة كالخيارءتبنى العبلقة االجتماعية بيف العماؿ بالمؤسسة الصحية عف طريؽ المكا

 العاممة داخؿ المستشفيات معيار حقيقي يستعممو جؿ المشرفيف عمى تككيف فرؽ العمؿ
                      عات العمالية كالصراعات التي تسيء لممؤسسة الصحية مف الداخؿ كالخارج.التفادم النز 
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ىناؾ العديد مف أنكاع العبلقات االجتماعية في المنظمة مثؿ العبلقة بيف الزمبلء، العبلقة 

 بيف المدراء ك المكظفيف ، العبلقة بيف المكظفيف كالزبائف، كالعبلقة بيف الزبائف أنفسيـ. 
في األبحاث اإلدارية ىي6 العبلقات بيف الزمبلء  دراسةمف أكثر العبلقات االجتماعية ك 

 كالعبلقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف. 
تقكـ العبلقات االجتماعية في المؤسسات الصحية بدكر ميـ أثناء إجراء العديد مف الميمات  

، تبادؿ المعمكمات، االتصاؿ، البناء األفرادداخؿ المنظمة مثؿ6 صناعة القرار، التأثير عمى 
 . 1مي، التكظيؼ، الترقية، التدريب كالدعـ النفسي كالمعنكم لئلفرادالتنظي

ف نكعية عبلقات العمؿ ليا دكر ىاـ في خبرات كاتجاىات العامميف نحك المنظمة التي أنجد  
يعممكف بيا خصكصا في مجاؿ االلتزاـ الكظيفي كمدل شعكرىـ بالراحة النفسية في العمؿ 

 الذم يقكمكف بو.
 2،كجد فييا ىرميةتبلقات بيف الزمبلء في العمؿ عمى أنيا عبلقات نٌدية كال الع إلىيشار   

خبلؿ يـك العمؿ مقارنة مع العبلقات مع  األفرادمف  كبيران  العبلقات جيدان ىذه تستيمؾ كما 
ثر بينما يكجد مدير كاحد مما يعطييا ف الزمبلء في العمؿ يككنكف كي أالرؤساء عمى أساس 
 كؿ مكظؼ. أىمية كبيرة في حياة

تشكؿ مصدرا ك  ،تؤدم العبلقات بيف الزمبلء مجمكعة مف الكظائؼ الميمة في حياة العمؿ
ما يتمقى المكظؼ  لمدعـ النفسي كاالجتماعي لممكظؼ، فغالبان   -إف لـ يكف األىـ -ميما 

السبب الرئيسي في ىذا األمر أف ك الدعـ كالتأييد كالتخفيؼ مف ضغط العمؿ مف قبؿ زمبلئو. 

                                                           
1
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المكظفيف عادة يدرككف أف زمبلءىـ يعيشكف في نفس الظركؼ مما يجعميـ أكثر قدرة عمى 
 .1تفيـ مشاعرىـ كىمكميـ في العمؿ

ضافة    لممعمكمات التنظيمية الميمة لممكظفيف.  ميمان  ما سبؽ،  يشكؿ الزمبلء مصدران  إلىكا 
ة بالعمؿ كالتي ال فالمكظفكف يعتمدكف عمى زمبلئيـ في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمق

ف الزمبلء يتعممكف مف بعضيـ البعض كيمكف أ. كما 2الحصكؿ عمييا بطرؽ رسمية يـيمكن
 ، مما يجعميـ مصدران الكقكع ةيا أك المحتممفياألخطاء التي كقعكا  إلىأف ينبيكا زمبلءىـ 

 مف مصادر التغذية الراجعة في المنظمة. ميمان 
 المؤسسة الصحيةفقية في كىذا نمكذج عمى األنساؽ األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 88 ص السابؽ، المرجع نفس الحسف، محمد إحساف:المصدر                     
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2 Rawlins W, Being their and growing apart: Sustaining Friendships Through Adulthood. In D. J. Canary & 
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 العالقات االجتماعية غير الرسمية بين عمال المؤسسة الصحية ليالا : -10
 بناء بالمؤسسة الصحية أثناء الفترة الميمية ىي نمك االجتماعي التي تميز البناء إف الميزة

 باألدكار المختمفة كالجماعات األفراد يكتفي ال حيث رسمية، غير اتصاؿ كأنساؽ رسمي غير
نما الرسمي، البناء االجتماعي مستكل عمى التنظيمية  غير اىتمامات بركز إلى ذلؾ يتعدل كا 
 االتصاؿ قنكات حكؿ كتدكر تدفقيا، في كحريةن  ان عمق أكثر الغالب في مشتركة تككف تنظيمية

الرسمية  المينية الخطكط عف ينشأ الذم التدرج مف يخفؼ قد ما كىذا الرسمية المغمقة،
 المتعارضة حكؿ الجماعات بيف الناجـ الصراع حدة تقميؿ أك تجنب كبالتالي 1الصارمة

 التمسؾ بالرعاية عمى الرسمية غير العبلقات تعمؿ قد كما التي تيميا، القضايا بعض
 معيف قسـ الطبيب كممرضي مف كؿ يتفؽ قد: فمثبلن  كجو، أكمؿ عمى لممرضى الصحية

 بو يمتاز ما بيف مف ىذه الطريقة أف رغـ المرضى، بعض يعالجكف بيا التي الطريقة حكؿ
 2االستشفائية. لممؤسسة الرسمية القكاعد التنظيمية ضكء في متاحة كغير العبلج في الطبيب
 لممؤسسةالبنائية  الخصائص أف أم الصراع، مكاقؼ بعض تفادم الممكف مف كىكذا

 يتعمؽ فيما بينيـ فيما يختمفكف األطباء أف رغـ كاردة، الصراع حؿ مكانيةإ تجعؿ االستشفائية
 أخرل ناحية كمف ،ناحية  مف القرارات الطبية اتخاذ في المطمؽ التيقف لعدـ المريض برعاية
 الييئة ككذا التمريض كييئة أطراؼ أخرل عمى إلييـ المسندة األنشطة أداء في يعتمدكف فيـ

 فرض عف االبتعاد الحاالت بعض في يحتـ عمييـ قد ما كىذا المينييف، غير كىيئة اإلدارية
 أف يعني ال كىذا معيـ، الصراع في دخكؿالكتجنب  قناعإلا إلى كالمجكء نظرىـ كجية

 تمكف رسمية، غير تفاعؿ تطكير شبكات يفضي إلى بؿ منو ترجى فائدة ال الصراع
 .بطريقة فعالة التنظيمية بكظائفيا القياـ مف المؤسسة
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نمط التفاعل  تحديد السمطة الوظيفية في المؤسسة الصحية الجزائرية ودورها في-10
 بين العمال

 بيكلكجية ،اجتماعية ،اقتصادية مؤسسة فيك الحقيقة، في معقدة ظاىرة ىك المستشفى إف
 مكضكعان  كالمسؤكليات، اليياكؿ بيا كتتعدد المعمكمات، مف الكثير تسبح فييا...طبيةك 

 غيره عف تميزه كالتي مف الخصائص مجمكعة لممستشفى فإف بالذات األسباب كليذه .كىدفان 
  :يمي ما الخصائص ىذه كمف المنظمات مف
 أىداؼ الختبلؼ معقدة ةتنظيمي ترتيبات عمى يقكـ ككنو بالتعقيد، المستشفى يكصؼ -

 بيف التنسيؽ في صعكبة إلى يؤدم الذم األمر فيو، المينية العاممة الجماعات كمسؤكليات
 طبيعة عف الناجمة كالكظيفي، كلمحساسية الثقافي المستكييف عمى المتفاكتة الجماعات تمؾ

، العمؿ فترة طكاؿ كجسدم نفسي تكتر مف ذلؾ يتبع كما اإلنساف، حياة يمس الذم العمؿ
 الترتيبات إطار ضمف تدخؿ ال األمكر ىذه أف باعتبار المستشفى، نظاـ تعقيد في مما يزيد
 .عمييا يقكـ التي التنظيمية

 .الساعة مدار عمى مستمرة خدمة بنظاـ المستشفى يتميز -
 التفاعؿ عمى القدرة لدييا إنسانية عناصر مف يتألؼ نظاـ بأنو المستشفى يتسـ  -

 .بيا المعني المشكبلت كحؿ تشخيص عمى جانب القدرة إلى الجيد، كاالتصاؿ كالتعاطؼ
 .مخرجاتو تحديد ك قياس بصعكبة المستشفى يتميز  -
 .التخصص مف عالية درجة إلى المستشفى في لعمؿا جتاحي  -
 -الطبي الجياز كسمطة اإلدارم الجياز سمطة - السمطة بإزدكاجية المستشفى يتميز  -
 .العامميف أدكار في الكضكح كعدـ تنسيقية، مشاكؿ عنيا تنشأ قد التي
 مف كغيرىا اإلدارية كالخدمات الطبية بالميف يتعمؽ فيما دقيؽ بنظاـ المستشفى يتميز  -

 .أىدافو إبراز ك تحقيؽ أجؿ مف في العمؿ افرظتت التي المستشفى، أقساـ
 يبقى بحيث الكظيفي، الحراؾ انعداـ أك نقص المستشفى في العمؿ خصائص مف  -

 التمريض حقؿ في تبقى مثبلن  فالممرضة. بو الذم يمتحؽ التخصص حقؿ نفس في العامؿ
 الفنية بيف الصفكة الصراع يثير طبقيا تدرجا يسبب ما كىذا لذلؾ، مؤىبلن  تحمؿ مادامت

 .المستشفى في العامميف كبيف كاإلدارية،
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 :المكالي الشكؿ في كتداخبلتو ككظائفو الصحي النظاـ مككنات تكضيح كيمكف
 وتدخالته ووظائفه الصحي النظام مكونات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نصيرات تكفيؽ فريد :1لمصدرا

                                                           
1

 59.ص ،2008 عًاٌ، ٔانرٕسٚع، نهُشز انًظٛزج دار األٔنٗ، انطثعح ،انصحيت انرػبيت ينظًبث إدارة َصٛزاخ، ذٕفٛك فزٚذ 

 الصحية اإلدارة
 التخطيط 1-
 القيادة -اإلدارة 2-
 كالتقكيـ الرقابة 3-
 الصحي التنظيـ 4-
 الصحي التشريع 5-

 

 :الصحية الموارد إنتاج
 البشرية الطاقة مكارد 1-

 الصحية
 الصحية المؤسسات 2-
 الطبية كالمكاد األدكية 3-
 الصحية المعرفة 4-

 

 :الصحية البرامج تنظيم
 الصحية كالرعاية الصحة كزارة 1-
 الصحية العامة الييئات 2-
 غير الصحية الخاصة الييئات 3-

 الربحية
 الصحي الخاص القطاع 4-
 المحمي المجتمع منظمات 5-

 كالصحية االجتماعية كالدكلي
 

 الصحية الخدمات تقديم
 الكقاية-األكلية الرعاية 1-
 العبلج– األكلية الرعاية 2-
 الثانكية الرعاية 3-
 التخصصية الرعاية 4-

 

 :والتمويل المالي الدعم
 الشخصي التأميف 1-
 الخيرية الجمعيات 2-
 كالشركات التطكعي التأميف 3-
 كالصحي االجتماعي الضماف 4-
 الحككمية الضرائب 5-
 كالمحمية الدكلية اإلعانات 6-
 الدكلية القركض 7-
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 :المستشفى في اإلدارية السمطة-
 الحسف السير كضماف أىدافيا لتحقيؽ أنشطة بعدة تيتـ بالقياـ سمطة عمى المؤسسة ترتكز

 ليذه رئيس كىناؾ ،السمطة ىذه عمى إدارية تتركز ىيئة كجكد ىذا يقتضي ك لمصالحيا،
 1.نشاط المؤسسة كنكعية حجـ حسب ،مديران  أك عامان  مديران  يككف قد كالذم اإلدارية، الييئة
 في يحتميا التي المكانة كمف يشغميا التي الكظيفة مف يستمدىا التي السمطة بيذه يتمتع كىك

 دائمة صمة كىي . القرارات كاتخاذ كالتكجيو، في التصرؼ الحؽ لو خكؿتي  حيث المؤسسة،
 تسمى كىذه السمطة كشرعية، قانكنية ألنيا ليا يخضعكف الذيف كالمرؤكسيف، الرؤساء بيف

 .بدكنيا تنشط أف منظمة أك مؤسسة ألم يمكف كال اإلدارية، السمطة
 فييا العميا كالسمطة اإلدارم، العمؿ مفتاح مؤسسة أك منظمة أم في اإلدارية السمطة كتعتبر

 ان.مدير  أـ كاف ان عام ان مدير  الرئيس، يد في كترتكز القرارات اتخاذ بحؽ تتمتع التي الكحيدة ىي
 طريؽ عف كالتي يشغميا كالتسيير، كالقيادة التكجيو لكظيفة طبقا القانكف لو ويخكل حؽ كىك

 بتحديد تقكـ حيث المؤسسة كتسير تقكد التي السمطة ىي اإلدارية كالسمطة، "قرارات إصدار
 ىذه إلى لمكصكؿ البلزمة كاإلجراءات كالبرامج، كالكسائؿ السياسة اختيارك  أىدافيا،
  2".األىداؼ

 عمييـ كالحكـ أفرادىا أداء بتقييـ كتقكـ المكضكعة، الخطة كفؽ العمؿ سير بمراقبة تقكـ كما
 في سمككيـ يقتضيو ما حسب عقابيـ، أك تيـأكالبلزمة لمكاف الكفيمة اإلجراءات كاتخاذ
 الذم يضفي كىذا اإلدارة، مف نمطيف تتضمف أنيا نجد المستشفى، إلى نظرنا إذا ك .العمؿ
 .الطبية كاإلدارة اإلدارية اإلدارة :كىما الخصكصية طابع عمييا

: اإلدارية اإلدارة- 3  المستشفى في بالعامميف كاالىتماـ إدارية أعماؿ تتكلى التي كىي 
 مدير يككف ما كعادة، كغيرىا المباني كحفظ كالحسابات كالصيانة شؤكنيـ كمختمؼ
 مف الدكرات عدد طريؽ عف إعداده يتـ اإلدارة عمـ في ان مختص رجبلن  اإلدارم المستشفى
 عمى المستشفى، في تنشأ أف يمكف التي المشاكؿ طبيعة عمى ليطمع الطبية، التربصية
 اإلصبلحات كبعد أنو إال .األخير بيا ىذا يتميز التي كالحساسية الخصكصية اعتبار
 عمى بناءن  كالخدماتية، الصناعية بنكعييا الجزائر في المؤسسات ليا خضعت التي الييكمية
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 31.ص ، 1995 اإلطكُذرٚح، جايعح انرجارج، كهٛح اإلدارٚح، انرًُٛح يزكش انثاَٛح، انطثعح ،"انبشريت انًىارد إدارة" ياْز، أحًذ 
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 51 ص انًزجع، َفض 
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 مجمس إدارة تحت االستشفائية المؤسسة أصبحت فقد ،كاالستقبللية الييكمة إعادة قانكف
 .المستشفى في المينية المتكاجدة الفئات جميع ممثمي مف يتككف كالذم اإلدارة،

 الخدمات كضماف الصحية الرعاية كتقديـ العبلج عف مسؤكلة كىي 1: الطبية اإلدارة -
 .المستشفى عمى المتردديف األفراد لدل الصحي كنشر الكعي التكجيو إلى باإلضافة الطبية،
 كىي المستشفى، في المكجكدة المختمفة الطبية األقساـ رؤساء مف الطبية اإلدارة كتتككف

 .كالجراحيف األطباء تعييف عف المسؤكلة
لكؿ  أخصائييف تكفير ىك المستشفى، داخؿ اإلدارة مف النمطيف ىذيف كجكد مف كالغرض 

 لضماف حسابية أك خدماتية عبلجية، النكاحي ىذه كانت سكاء بالمستشفى، الخاصة النكاحي
 .بداخميا لمعمؿ الحسف السير
  2:التالييف األسمكبيف عبر المستشفى في اإلدارية السمطة لدل التسيير أساليب كصؼ كيمكف

 كؿ يقرر الذم ىك المؤسسة رئيس أف في األسمكب ىذا يتمثؿ : التسمطي األسموب -أ
 المباشركف مرؤكسكه أك فمساعدكه، إليو األمر دائما يعكد مشكؿ أم ظيكر فأثناء شيء،
 كاكليس كمنفذيف فقط مرؤكسيو يعتبر األسمكب ىذا فصاحب لتكجيياتو، طبقا بمياميـ يقكمكف

 أم ليـ تككف ال بالتالي نشاطاتيـ، ك كمتابعة مراقبتيـ في كبيران  كقتان  يقضي فيك، مساعديف
 .لدييـ ما كؿ يقدمكا أف يستطيعكف ألنيـ ال شخصية، مبادرات

 الفردية المبادرات عمى يقضي ألنو لممؤسسة، الناجح بالسير يسمح ال األسمكب كىذا
 نشاطاتيا، كتكسع األخيرة ىذه تطكر مع المؤسسة رئيس أف كما لممرؤكسيف، كالجماعية

 مف جزء تفكيض عمى مجبران  يصبح لذا فييا، األمكر بكؿ ييتـ أف عمى قادر غير يصبح
اإلدارة  أسمكب يتبنى فإنو كبالتالي عمييـ، المياـ بعض بتكزيع كذلؾ لمرؤكسيو سمطتو

 .بالتعاكف
 سمطتو مف جزء بتفكيض المؤسسة رئيس يقـك النمط ىذا في: بالتعاون اإلدارة أسموب -ب

 أك قطاع عمى مسؤكالن  منيـ كاحد كؿ فيصبح بعض المياـ، عمييـ يكزع حيث لمساعديو،
 كالمياـ تتماشى التي القرارات اتخاذ في استقبللية أكثر يصبح بالتالي ك معينة، مصمحة
 المؤسسة مدير كيصبح، اإلدارية السمطة تحددىا التي العامة لمخطة طبقا إليو، المككمة

                                                           
1

 63 ص ، 1990 انظعٕدٚح، انعايح، اإلدارج يعٓذ ،"انًستشفيبث إدارة" حزطراَٙ، َذٚز يحًذ حظاٌ 
2

 .51،ص2001/2000 انجشائز، جايعح يُشٕرج، غٛز ياجظرٛز رطانح ،"انسىسيىيهنيت انفئبث بين انؼًم وػالقبث تنظيى"يذاص، فارٔق 
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 لو يسمح مما قرار، أم اتخاذ قبؿ كيستشيرىـمساعديو،  كنصائح بإرشادات يستعيف
يصاؿ المؤسسة في يدكر ما حكؿ أكثر معمكمات عمى بالحصكؿ القاعدة  إلى قراراتو كا 

 مف يتجسد الذم األسمكب كىذا الجيكد، تناسؽ إلى يؤدم ىذا ككؿ، كسريعة فعالة بصكرة
 الييئة كباعتباره فيو، القرار لصنع األداة باعتباره، االستشفائية المؤسسة إدارة مجمس خبلؿ

 .قانكنا ذلؾ ليا المخكؿ
 :المستشفى في )الفنية (الطبية السمطة -ج 
 مكازية سمطة يكسبيـ قد المؤسسة، داخؿ لمتقنية الفنييف ك الخبراء مف مجمكعة احتكار إف

 األخصائييف لؤلطباء بالنسبة الشيء نفس المؤسسة(. كىك (فييا اإلدارية أك التنفيذية لمسمطة
 أك فنية طبية بسمطة يتمتعكف ىؤالء أف نجد إذ المستشفى، داخؿ كالتقنييف العامكف كاألطباء

 كبالتالي ،رسمية إدارية بسمطة يتمتعكف الذيف لممدراء خبلفان  - أيضا مينية نسمييا كقد -
 عميو يطمؽ المستشفى، داخؿ اإلدارية لمسمطة مكازيان  خطان  )المينيكف أك الفنيكف( يشكمكف فيـ
 .المينية أك) الفنية(الطبية السمطة خط

 الحكـ في العميا الفنية الميف أصحاب جدارة " :أنيا عمى الفنية أك المينية السمطة كتعرؼ
  ".1تحميميا أك بمينتيـ المتصمة المسائؿ عمى

 خبراتيـ مف أساسان  أصحابيا يستمدىا التي السمطة تمؾ المينية، بالسمطة يقصد عامة كبصفة
 الكفاءة :ىما أساسيف عنصريف عمى كىي تركز بيا، المعترؼ الخاصة كمؤىبلتيـ الفنية

التي  التقنية المعارؼ امتبلؾ فقط تعني ال الكفاءة فإف المينية، لمفئات فبالنسبة . كالمسؤكلية
 بالمصانع األمر تعمؽ إذا كصيانتيا، اآلالت كإصبلح التقنية المسائؿ بمعالجة ليـ تسمح
 ك التنظيـ عمى التقنييف ىؤالء تعني قدرة إنما اإلنتاجية، العممية في التحكـ ككذا طبعا

  .2األكامر تنفيذ لضماف كالمراقبة التنسيؽ عمى ككذا كالتكجيو، التسيير
 السمطة ممارسة ثـ كمف كالمسؤكلية، بالمبادرة غالبان  تتميز المينييف التقنييف فئة أف كنبلحظ

 سكاءن  األطباء، فيمثميا المستشفى تدير التي )الفنية (المينية السمطة عف أما .اآلخريف عمى
عمييا  تحصمكا التي كالميارة الخبرة ليـ تمنحيا السمطة ىذه األخصائييف، أك العاـ الطب في

 مجاؿ في التقنية كالمعارؼ لمميارات فامتبلكيـ ،نسبيان  الطكيمة كتعميميـ تككينيـ فترة خبلؿ
                                                           

1
 Bolman. L, "Repensez les Organisations", Ed Maxima, Paris, 1996, P 164. 

2
 Debonafos.G, "Les Identités Sociales des Techniciens", Information etEmploi, Revue Trimestrielle, N°56, 

Ed Centre de Recherche sur la Qualification,Paris, Octobre 1996, PP 55,56. 
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 كمختمؼ الطبية كالمتابعة بالرعاية القرارات الخاصة باتخاذ ليـ يسمح اختصاصاتيـ،
 عمى المينية سمطتو ممارسة في الحؽ لمطبيب أعطى ىذا كؿ ،كمستمزماتيا متطمباتيا

 كطبيعة التككيف فطبيعة ،لممستشفى التقنية المصالح عمى السمطة إلى مرضاه، باإلضافة
 يتمتعكف تجعميـ بيا، ليـ المعترؼ الخبرة كالكفاءة ككذا التأىيؿ بفضؿ يشغمكنيا التي الكظيفة
 1.اإلدارية الييئة تصدرىا التي القرارات عمى بيا يؤثركف ك المؤسسة داخؿ المينية بالسمطة
  :2أىميا الخصائص مف بمجمكعة المستشفى داخؿ المينية السمطة أصحاب كيتميز

 كجو عمى المينية الخبرة أصحاب لدل كتنظيمو بالعمؿ القياـ عمى الحافز كجكد -
 .ميداف أىؿ باعتبارىـ الخصكص

 أعماؿ في المشاركة في بأىميتيـ بالشعكر مثبل، كاألطباء المينية الخبرة أصحاب يرغب -
 .اقتراحاتيـ أك المباشرة تدخبلتيـ عمى تتكقؼ مف األعماؿ ان كثير  أف حيث المستشفى،

 يتبع تدخؿ إذا فيك اإلدارم، المدير تفكير عف كثيران  يختمؼ الميني المتخصص طرح -
 .إليو المسندة بالمينة عممو المتعمقة طبيعة تفرضيا التي كالقيـ المبادئ

 مجاؿ في لنفسو يخططيا التي القكاعد بإتباعو كذلؾ بالحرية، الميني المتخصص يتمتع -
 عمميـ ليسيركا أكثر بحرية مثمو أقرانو ، كيطالبحران  يككف أف يريد فاألخصائي عممو،

 كخطكاتيـ حسب أساليبيـ مشاريعيـ كاجسدكلي مشاكميـ، حؿ في الخاصة طرقيـ كليستعممكا
كال  ،جدان  حساسكف ألنيـ اإلدارة قبؿ مف الكثيرة التكجييات يقاكمكف بذلؾ كىـ ،الخاصة

 .مياميـ تنفيذ في مقيدكف أك مسيركف أنيـ يشعركا أف رغبكفي
 الركتيف بنمط كليس كالتجديدية، الخبلقة بالقدرة المينيكف كالمختصكف األخصائيكف ييتـ -

  .الممؿ
 المؤسسة في المينييف كالتقنييف األخصائييف كجكد أىمية لنا يتبيف السابقة، النقاط خبلؿ مف

 الفرد بحياة مرتبط عمميـ أف باعتبار كجو الخصكص، عمى كالمستشفى عامة، بصفة
 دكف مف كالمتابعة المستمرة الصحية الرعاية تتطمب التي الصحية، مشاكمو كمختمؼ اليكمية،

 .ممؿ أك كؿ
 

                                                           
1
 Sekiou et autres,"Gestion des Ressources Humaines", Deboek, Université de Canada, 1993, P 390. 

2
 انعهٛا انذراطاخ كهٛح ،جيُشٕر غٛز ياجظرٛز رطانح، انًستشفيبث في انتنظيًيت انؼالقبث في ودورهب انسهطت نًط طٛف، أحًذ يصطفٗ أرٔ٘ 

 .35،36 ص ص ، 1996 األردَٛح، انجايعح
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 :الصحية الخدمات وتقديم إنتاج -د 
 عمى صحية خدمات تقديـ في يتمثؿ الصحي النظاـ إليو يسعى الذم األساسي اليدؼ إف

 بعممية كالقياـ الصحية، الحاجات لتمبية كالتخصيصية، كالثانكية األكلية الثبلث المستكيات
 الصحة عمى لمحفاظ كجماعية فردية نشاطات مف عمييا يترتب كما الصحة، تعزيز

 .الصحة عمى سمبان  المؤثرة كالحكادث األمراض حدكث بعد كاستردادىا
 مع يتفاعؿ ألنو مفتكح، نظاـ أنو عمى المستشفى إلى ينظر أف يمكف ذلؾ كؿ ضكء كفي

 مف مفتكح كنظاـ المستشفى كيتككف ظركفيا، كبكؿ فييا يعمؿ التي بالبيئة كيتأثر المجتمع
 :المكالي الشكؿ في مكضح ىك كما مككنات، عدة

 مفتوح كنظام المستشفى مكونات
 لممستشفى الخارجية البيئة

 
 مخرجات مف المستفيدكف         مدخبلت                  مصادر                    
 المستشفى                                       المستشفى                       

 
 
 

  
 
 
 

                                        
 
  

 المرتدة التغذية
 1.حرستاني نذير محمد حساف :المصدر

 
 

                                                           
1
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 النشاطات المخرجات     المدخالت
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  :1مف مفتكح كنظاـ المستشفى الشكؿ يتككف حسب
  المستشفى لقياـ البلزمة كالتقنية كالبشرية المادية اإلمكانيات المدخبلت تمثؿ :المدخالت -أ

 :مف تتككف المدخبلت ىذه المتعددة، بنشاطاتو
 إلى باإلضافة المقدمة، الصحية الخدمات مف المستفيديف جميع يشمؿ: البشري العنصر -

 …).نظافة عماؿ إدارييف، طبي، سمؾ (المستشفى في العامميف مختمؼ
 ميمتو كأداء المستشفى إلقامة البلزمة المادية اإلمكانيات مختمؼ يشمؿ: المادي العنصر

 مصادر إلى باإلضافة، ةاألغذي األدكية، كاألجيزة، ،المعدات المباني ألراضي،ا :مثؿ
  .المختمفة التمكيؿ

 : المعمكمات مف نكعاف ىناؾ :المعمومات عنصر -
 حيث مف لممرضى المقدمة النشاطات نتائج عمى لمتعرؼ الزمة كىي: داخمية معمكمات -

 .ليـ المقدمة الخدمات جكدة كتقكيـ المستشفى خدمات مف االستفادة
 لسكاف الصحية االحتياجات كنكعية كمية عمى التعرؼ في تفيد :خارجية معمكمات -

 .المستشفى بيا يتكاجد التي المنطقة
 كيمكف المخرجات، إلى المدخبلت تحكيؿ فييا يتـ التي المرحمة في تتمثؿ :النشاطات -ب

 :نكعيف إلى تصنيفيا
 الطبية الخدمات بتقديـ المرتبطة النشاطات ىي :لممستشفى األساسية النشاطات - 

 :منيا كنذكر مباشرة،) المرضى ( لممستفيديف كالعبلجية
 شعاعي مخبرم، سريرم، تشخيص إلى بدكره كينقسـ): الفحص(التشخيص نشاط - 

 .كنفسي تخطيطي،
 كبالتنفس تأىيمي، طبيعي، جراحي، شعاعي، باألدكية، عبلج إلى كينقسـ :العبلج نشاط - 

 .االصطناعي
 األساسية النشاطات بتسييؿ تتعمؽ التي النشاطات ىي :لممستشفى المساعدة النشاطات - 
 :يمي فيما تصنيفيا كيمكف كفعالة، مستمرة صكرة في

                                                           
 ، ٔانرٕسٚع نهُشز انعصزٚح انًكرثح األٔنٗ، انطثعح ،انًؼهىيبث نظى يذخم:انصحيت انًنظًبث في انتكبنيف يحبسبت ، انظجاعٙ يحًٕد يحًٕد 1

 37 -45 .ص ص ، 2009 انماْزج،
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 المستشفى في كالعامميف المرضى تخدـ التي النشاطات كىي :خدمية طبيعة ذات نشاطات -
 المرضى شؤكف خدمات العامة، الخدمات التمريض، خدمات اإلدارة، نشاطات :مثؿ
 . المساعدة الطبية الخدماتك 

 لممستشفى العميا اإلدارة تخدـ التي النشاطات كىي :استشارية طبيعة ذات نشاطات -
 التخطيط كحدات نشاطات :النشاطات ىذه أمثمة كمف المساعدة، كالطبية الطبية، كاألقساـ
 الطبية المجاف كنشاطات العامة، كالعبلقات المعمكمات كمركز كالتنظيـ كالمتابعة كالميزانية

 . المستشفيات كعدكل الطبية الرعاية جكدة لجنة مثؿ الطبية شبوالك 
 : المخرجات -ج 

 :يمي فيما ذلؾ إيضاح كيمكف المستشفى، نشاطات تائجن عف عبارة المخرجات
 دخكلو عند المريض ينتظر ما عمكما :الخروج عند المرضى بحالة تتعمق مخرجات - 

 تحسف حالة لكف لو، المقدـ كالعبلج الفحص بعد الشفاء أك الصحية حالتو تحسف المستشفى
 مف خركجو عند بحالتو الخاصة االحتماالت مف مجمكعة بيف مف احتماؿ ىي المريض

 أكثر طبية مراكز إلى إحالة أك كفاة، شفاء، تحسف، إما تككف ما كعادة المستشفى،
 .تخصصان 

 لمتطكرات مسايران  الطبي الجياز كاف كمما :المقدمة الخدمة بجودة تتعمق مخرجات  -
 .الكفاة حاالت مف كالتقميؿ العبلج فعالية إلى ذلؾ أدل كمما الجديدة، كاالكتشافات التقنية
 تسعى الربحي اليدؼ ذات المستشفيات إف :المستشفى إدارة بكفاءة تتعمق مخرجات - 

 تبحث أخرل جية كمف جية، مف لبلحتياجات مسايرة اإلمكانيات جعؿ إلى مستمرة كبصفة
 اإلدارة بتقنيات ممـ إدارم جياز إلى يحتاج اليدؼ كىذا اإلمكانيات، تمؾ مردكدية عف

 .ممكنة مردكدية أعمى تحقيؽ أجؿ مف الجيكد تنظيـ عمى كيعمؿ الفعالة،
 فالمستشفى مخرجاتو، فييا كيطرح مدخبلتو منيا يأخذ بيئة في المستشفى يعمؿ :البيئة - د

 :صنفيف إلى البيئة تصنيؼ كيمكف ،بيا كيتأثر البيئة في يؤثر
 تحقيؽ عمى المستشفى تساعد التي الجكانب تتمثؿ فيك  :لممستشفى الداخمية البيئة -

 :كتشمؿ األساسية أىدافو
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 بعض مع بعضيـ العامميف بيف اإلنسانية العبلقات في التفاعؿ يمثؿ :اإلنساني الجانب -
 جيدة العبلقات ىذه تككف ما كبقدر المستشفى، خدمات مف كالمستفيديف اإلدارة كبيف كبينيـ
 .لممرضى المقدمة الصحية الرعاية خدمات جكدة تحسيف في المساىمة تككف ما بقدر
 كالتي كالتشخيص، العبلج، التسيير، في المعتمدة التقنيات مجمكع يمثؿ :التقني الجانب -

 .فعالة صحية خدمة إلنتاج بينيا فيما تتظافر
 تقديـ عممية لتنظيـ المستشفى إدارة تقررىا التي كاألنظمة المكائح يشمؿ :التنظيمي الجانب -

 .الصحية الرعاية
 النظافة العامميف، لمكاتب المخصصة كالمساحة األثاث مبلءمة تشمؿ :العمؿ ظركؼ -

 .إلخ...الغذاء نكعية التيكية، اإلضاءة،
 عميو تؤثر التي بالمستشفى، المحيطة المؤثرات مجمكع تشمؿ :لممستشفى الخارجية البيئة -

 1:المؤثرات ىذه كمف فييا، كيؤثر
 المالية المكارد العاممة، القكل تشمؿ :المستشفى مدخبلت بمصادر الخاصة المؤثرات - 

 .كغيرىا المستفيديف العامة، المؤسسات المكرديف،
 كخصائصو الصحية، المجتمع احتياجات كتشمؿ :المجتمع بخصائص المتعمقة المؤثرات -

 .السكانية
 الحككمية المؤسسات كتتضمف :المستشفيات عمى االجتماعية بالرقابة المتعمقة المؤثرات -

 المستشفيات اعتماد ىيئات عمييا، كتشرؼ المستشفيات تمتمؾ التي الخاصة كالمؤسسات
 .إلخ....المستشفى يقدميا التي الخدمات جكدة حكؿ المجتمع أفراد نظر كجيات

 :والبرامج المحددة واألهداف العامة األهداف - ه
 االحتياجات عف تعبر التي العريضة الخطكط لممستشفى بالنسبة العامة األىداؼ تمثؿ

 داخؿ العمؿ تنظيـ أجؿ مف تكضع التي الخطة فيي البرامج أما لمسكاف، الصحية
 محددة أىداؼ تمثؿ التي البرامج أك الخطة نتيجة فيي المحددة األىداؼ أما المستشفى،

  2.العامة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف إلييا لمكصكؿ البرنامج يسعى
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 النشاطات نتائج مقارنة عمى المرتدة التغذية تقكـ 6)العكسية (المرتدة التغذية - و
 لؤلىداؼ مطابقة المقارنة نتائج كانت إذا المحددة، المعاييرك  باألىداؼ )المخرجات(الفعمية
ذا ،جيدان  كاف األداء مستكل أف يعني فيذا المحددة  يجب لو خطط عما انحراؼ ىناؾ كاف كا 
 .معمكمات تكفر األمر يتطمب الحالتيف كمتا كفي معالجتو أجؿ مف أسبابو إيجاد عمى العمؿ
 كالمعمكمات البيانات دقة عمى تعتمد المستشفى في تخذتي  التي القرارات كفاءة فإف كلمعمـ
 .اتخاذه المطمكب لمقرار كمناسبتيا جكدتيا كمستكل تكقيتيا حسف كعمى

 النظـ مف مجمكعة يضـ كمي نظاـ أنو عمى المستشفى تعريؼ يمكف سبؽ مما كانطبلقان 
 .المساعدة الصحية الخدمات كنظاـ الصحية الخدمات نظاـ في كالمتمثمة المتكاممة الفرعية
 بيدؼ ،معان  النظـ ىذه كتتفاعؿ اإلدارية، الخدمات كنظاـ االجتماعية، الخدمات كنظاـ
 لمدارسيف كالبحثية كالتدريبية التعميمية األنشطة كتدعيـ لممريض، ممكنة رعاية أقصى تحقيؽ

 .الطبي المجاؿ في كالعامميف
  ليالا عمى المريض التفاعل العمالي بالمؤسسة الصحية الجزائرية تأثيرات-10

الفترة في كثيران عنيا ختمؼ تؤسسة الصحية الجزائرية ليبلن ال التفاعؿ العمالي بالمتأثيرات إف 
كايجابان بحسب الظركؼ الصباحية ) األكقات العادية(، لكف حدة ىذا التفاعؿ تتطكر سمبان 

المحيطة بالعماؿ في مكاف عمميـ، كتتأثر بعكامؿ الضعؼ أك القكة التي يشعر بيا العاممكف 
الخصكر بفالعامؿ المنيؾ ال يستطيع أف يعطي إضافة نكعية لزمبلئو بؿ يكتفي  ،أنفسيـ

ة مف أجؿ األكثر منو استعدادان، كيحتمي بالمجمكع بلئوفيك يتقكل بزم ،دكف الذىنيالجسدم 
يصؿ تأثيره س حتماعادة النشاط كتفكيت لحظات الضعؼ التي يمر بيا، ألف ىذا الضعؼ إ

تأثير  إلى عديدة أبحاث أشارت كقد إلى المريض أف لـ يكف تكامؿ كتنسيؽ بفريؽ العمؿ.
 بتكفير كذلؾ المستشفى، داخؿ المرضى عمى العبلجي الفريؽ بيف االجتماعية العبلقات
 المريض بو يشعر الذم كالضيؽ الضغط تخفيؼ إلى أف تؤدم يمكف التي العاطفية المساندة
 استجابة عمى مباشرة غير بطريقة ثريؤ  قد ىذا كأف ،مثبلن  رةيحالة خط في يككف عندما

نحك  ككذلؾ األسرة جماعة عف منعزالن  بالمستشفى، إقامتو تجاه كفيزيكلكجيان  نفسيان  المريض
 .1كالشفاء لمعبلج استجابتو

                                                           
1

 2009 .جٕاٌ ،عُاتح-يخرار تاجٙ جايعح ،انرٕاصميجهح  ،24 عذد ، انطبي انؼالج في وانًًرض انطبيب دور ،تزاحٛم انشْزاء فاطًح 
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 العبلجي كالمريض، فالفريؽ العبلجي الفريؽ بيف العبلقة أىمية عمى التأكيد ىك ىنا الميـ إف
 ما كثيران  المريض، في الثقة كاألمؿ كيبعث اجتماعيان  كيككف بالمريض، اىتمامو يظير الذم
 .جيدة عبلجية نتائج لو تككف

تككف جيدة عمى جميع أف كما أف العبلقات االجتماعية بيف العماؿ بالفترة الميمية يجب 
المستكيات أفقيان كعمكديان)العبلقة بيف الممرضيف فيما بينيـ + العبلقة بيف الممرض 

 اليكناف عيد منذ الطب ككاف، التطبيب كبيران بمينة ارتباطان  التمريض ليا مينةألف  (كالطبيب
 كفيما مضى ،كالزائفة الخاطئة النظريات مفمى العديد ع كاحتكل النظرم، االتجاه عمى يقكـ
 مف لؤلميات كالزكجات يمقنو بما مكتفيا ضئيبلن، اعتمادان  الممرضة عمى يعتمد الطبيب كاف

 منيما كؿ يرتبط الطب كالتمريض بدأ الكقت مركر كمع ،المريض رعاية في تكجييات
 تعتمد التي الحديثة الطبية النظريات كبعد نمك عشر، التاسع القرف حكالي منذ خاصة باآلخر
 عمى عمميف يعتمد اتيمك ال الممرضات إلى الحاجة ية، كازدادتممالع كالبحكث المعرفة عمى

 بداية في الطب كاستخدـ عمـ أحرزه الذم التقدـ ضكء في مينة التمريض كنمت الميارات،
الطبيب  ككاف كالميارة، الخبرة اكتساب أجؿ مف طكيمة فترة يعممف التمريف فتيات تحت األمر
 عمـ بوت ال ما يعرؼ كأنو الطب، أجزاء مف جزءن  التمريض أف يعتبر الكقت ذلؾ حتى

 افتلكنيما مترابط متمايزتاف مينتاف كالتمريض الطب أف عمى التأكيد مف بدالن  الممرضات،
 .متكامبلف أم
 لخطة الطبيب تنفيذه خبلؿ مف كذلؾ كالمرضى، األطباء بيف كصؿ حمقة الممرض يعد

 الحالة يتابع أنو العبلج، كما كطرؽ المرض لتشخيص مبسط شرح بتقديـ المرضى كمساعدة
 الكصكؿ عمى الطبيب كبذلؾ يساعد الطبيب، إلببلغ تطكراتو كمعرفة لممريض الصحية
 .سريع كقت في حسنة صحية حالة إلى بالمريض

 عمى االحتراـ العبلقة ىذه تقكـ كما تعاكف، عبلقة كالممرض الطبيب بيف العبلقة تككف
 :نجد العبلقة ىذه مظاىر كمف، المريض لمصمحة كالزمالة المتبادؿ

 في عممية جكىريان  أمران  المريض كبيف كالممرض الطبيب بيف كالمشافية المحادثة تعد -
 متى كأف يعرؼ ،اإلصغاء عمى كيتدرب يتعمـ أف العبلجي الفريؽ فعمى ثـ كمف العبلج،
 .يتكمـ كمتى يصغي
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 فقد في السمكؾ، األخرل كالحيؿ كالسياسة المباقة يتجاىبل أف كالممرض لمطبيب يمكف ال -
 عبلج في ونما يبذال قدر المريض أقارب معاممة في الميارة مف يبذال أف عمييما يككف

 .ماعممي مف جزءن  ىذا فكؿ نفسو المريض
 جادة كأال تككف متزنة، شخصية الطبي الفريؽ أعضاء مف كؿ شخصية تككف أف يجب -
 1.لمرضاه يستجيب  دائما الكجو كشباش يككف كأف أيضا، ىازلة كال يجب مما أكثر
 لمعالـ العدكاف كالعداء مشاعر استقباؿ في دكره ىك الممرض عمؿ في جانب كأصعب -

 بيذا كيرتبط ،اكتئاب أك ذلؾ انزعاج بسبب يصيبو أف كدكف المرضى، يظيرىا التي الخارجي
 التي التقارير فيـ حاكؿي أف  الممرض يجب عمى إذ بالطبيب، الممرض عبلقة المكضكع

 الصعكبات تفيـ عمى قدرة أكثر صبحي أف مف تمكنو فيي المريض، حالة عف الطبيب يكتبيا
 .نحكه المريض عف تصدر التي
 إجراءات مف الخكؼ أىميا المخاكؼ، ببعض بالمستشفى المقيـ المريض يشعر كقد -

 كنكمو كاستسبلمو التخدير، مف كالخكؼ حياتو، عمى خطران  تشكؿ قد التي الجراحية العممية
 مف كالخكؼ المضاعفات، أك العاىات حدكث مف الخكؼ ككذلؾ المخدر، تأثير تحت

 ىذه مف تخميصو في المريض يساعدا أف كالممرض الطبيب عمى كىنا ،المكت أك الخطر
 الحقائؽ كمناقشة ،كافيان  تعبيران  عنيا لمتعبير الفرصة يمنحكه كأف منيا، التخفيؼ أك المخاكؼ
 بحالتو يتعمؽ فيما فيمو المريض عمى يصعب ما بعض كتفسير المرض، عف المعركفة
 ىذه لمثؿ جراحية عمميات تجرل أال يستحسفك  ،الجراحية العممية بإجراء إقناعو لمحاكلة
زالة استقرارىـ بعد إال كالقمؽ الخكؼ انتابيـ لمذيف الحاالت   2.كالقمؽ الخكؼ أسباب كا 

 تفيض مستكياتيا، أكمؿ في اإلنسانية بالنزعة كالممرض الطبيب سمكؾ يتسـ أف يجب كما -
 ال أك يعرفانيما ال أك يعرفانيما ،رفاقان  أـ كانكا ان أقارب المرضى، نحك بالرحمة أحاسيسيما
 أك عصبية سمككيما في فميس بمساكاة، المرضى مع يتعامبلف أم عبلقات، بيـ تربطيما
 كاجب يتذكراف كبذلؾ 3" واحدة نفس من خمقكم الذي هو "تعالى بقكلو استشيادا عرقية،
 .اإلنساني التعامؿ في األخكة

                                                           
 268-.270 .ص -ص،  1991،اإلطكُذرٚح ،انجايعٛح انًعزفح دار ،انطبيت انرػبيت يجبل في االجتًبػي انؼًم ،يخهٕف إتزاْٛى إلثال 1
 انجايعٙ انًكرة، 3 ط ،انطثٙ االجرًاع عهى فٙ دراطح األيراض، و انطب في االجتًبػيت انًتغيراث دور  ،رشٕاٌ أحًذ انحًٛذ عثذ حظٍٛ 2

 .147-142ص ص   1999.، اإلطكُذرٚح ،انحذٚس
3
 ،( 189 )أٚح األعزاف، طٕرج 
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 المستشفى مف المريض بخركج تنتيي ال العبلجي الفريؽ ميمة أف مبلحظة كينبغي ىذا
 كجب ثـ كمف المستشفى، داخؿ الخدمات مف لو يقدـ فيما المريض عبلج ينحصر ال حيث
 حسب تقصر أك تطكؿ قد لفترات متابعة األمراض بعض تستدعي ما ككثيران  الحاالت، متابعة
 عمى الحصكؿ لضماف كاألسرة االجتماعية البيئة في الجك تييئة مف كالبد ،المرض طبيعة
  .العبلج في ذلتبي  التي الجيكد كتقييـ النتائج أحسف

 خالصة الفصل

ليذا الفصؿ الذم حاكلنا فيو التعرؼ عمى العبلقات االجتماعية كالتفاعؿ االجتماعي  ختامان 
الكقكؼ عمى مدلكالت العبلقات االجتماعية  6أثناء العمؿ الميمي مف خبلؿ عدة نقاط أبرزىا

تيا، أما اعامة، ثـ التعرؼ عمى العبلقات االجتماعية في مكاف العمؿ كأىميتيا كأىـ معكق
لى إة فعرجنا عمى مخرجات العبلقات االجتماعية بيف العماؿ، تـ التطرؽ فييا النقطة الثاني

، كالتكافؽ وثـ التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة في مفيكـ التفاعؿ االجتماعي بيف العماؿ،
ثرة في العبلقات االجتماعية بيف العماؿ، أما النقطة الثالثة فتكقفنا ؤ االجتماعي كالعكامؿ الم

االجتماعية بيف العماؿ أثناء العمؿ الميمي، لنتعرؼ عمى مميزاتيا كأنماط  عند العبلقات
ليبلن، ثـ إلى استراتيجيات بناء عبلقات اجتماعية قكية بيف  بيف العماؿ السمكؾ التفاعمي

رض نمكذج عف العبلقات االجتماعية بيف العماؿ ليبلن، أما العماؿ أثناء العمؿ الميمي، كعي 
العبلقات االجتماعية أثناء العمؿ الميمي بالمؤسسة خبلليا خيرة تناكلنا النقطة الرابعة كاأل

معبلقة التفاعمية يف العماؿ بالمؤسسة الصحية، ثـ ل التطرؽ الصحية الجزائرية، حيث تـ
إلى  ت اإلشارةالعبلقات االجتماعية غير الرسمية بيف العماؿ بالمؤسسة الصحية ليبلن، كما تم

 .ؤسسة الصحية الجزائرية كدكرىا في تحديد نمط التفاعؿ بيف العماؿالسمطة الكظيفية في الم
 .ليبلن  كأخيران تأثيرات التفاعؿ العمالي بالمؤسسة الجزائرية عمى المريض

ندرؾ األىمية البالغة التي تكتسييا العبلقات االجتماعية البد أف عمى ما سبؽ ذكره  كعطفان 
           عتبر العنصر البشرم محكرىا. مميات االنتاجية كيي بيف العماؿ، ألنيا المحرؾ األساسي لكؿ الع
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 وتحميل البياناتعرض  :رابعالفصل ال* 
 طريق المبحوثين عن من ُجمعت التي الميدانية لعرض البيانات ىذا الفصل سنتعرض في

والتي ىي: االستمارة كأداة رئيسة لمبحث، والمقابمة، وكذا المالحظة  أدوات الرصد والتقصي 
بالمشاركة، باإلضافة الى تحميل ما جاء من مالحظات في سجالت المصالح واألقسام 

 سيتم والتأثيرات التي الدراسة، متغيرات بين العالقة تحديد بالمؤسسة االستشفائية. بيدف
ل تحميل البيانات وتفسيرىا، ثم استخراج النتائج الدراسة، من خال تبعًا لفرضيات عرضيا

 حسب الفروض، وأخيرًا وضع النتائج العامة لمدراسة.
 مجتمع البحثوصف خصائص : أولً  

وذلك بحسب الجنس،  مجتمع البحثسنحاول في ىذا العنصر التطرق الى وصف خصائص 
والعمر، والمستوى التعميمي، والحالة العائمية، وعدد األبناء، ومكان اإلقامة، ونوع السكن، 
والوظيفة الحالية بالمؤسسة، وعدد سنوات العمل، واألقدمية في العمل الميمي، ومدة دوران 

 العمل، وُبعد السكن عن العمل. 
 حسب الجنس مجتمع البحثتوزيع مفردات  -أ

 
 
 

 
الخاضعة لمدراسة كانت تقريبا متكافئة بين الذكور  ما يالحظ في ىذا الجدول أن الفئة
% لمذكور، أي بفارق قدره 4..9%، مقابل 15.5واإلناث بتفوق طفيف لإلناث بنسبة 

4.9.% 
وىذا ما يبين التطور الحاصل عمى مستوى الذىنيات من قبل فئات المجتمع وولوج اإلناث  

قبال اإلناث عمى العمل ل عالم الشغل عموما والمؤسسات االستشفائية بشكإلى  خاص، وا 
وبالخصوص في أقسام طب النساء والمخبر  األكثر مناسبة لممرأة،الستشفائي باعتباره ا

واألمومة واألشعة والطفولة وغيرىا. دون أن نغفل الطابع الثقافي لممجتمع القروي المنحدرات 
الضبط في منو، والمتحفظ دوما من ظاىرة االختالط في مكان العمل مع الذكور وب

 المداومات الميمية.

 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس1جدول رقم)
 النسبة المئوية% التكرار الجنس

 
 48.8 88 ذكر
 51.2 92 أنثى

 100.0 180 المجموع
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فين  باإلضافة إلى ما يترتب عمى العنصر النسوي من التزامات عائمية في ىذه الفترة،
يفضمن العمل يوما كامال ليتفرغن لعممين المنزلي والتزاماتين طيمة أربعة ايام أو ثالثة ايام 

ىذا طبعا بمساعدة راحة التي يستفدن منيا عقب المداومات الميمية بحسب مدة الدوران و 
فالي زمن قريب كانت المؤسسات  المحيطين بين من أزواج وأقارب وأميات وأخوات،

االستشفائية في المنطقة )محل الدراسة( تحتوي عمى عنصر نسوي يعد عمى األصابع، بل 
ونسبتو تكاد تكون ميممة أمام نسبة الذكور وذلك لياجس الخوف عميين من جية، ولعدم 

توى عممي يؤىمين لمعمل أالستشفائي من جية ثانية. إلى أن أصبح ىذا حصولين عمى مس
العنصر اآلن يمثل السواد األعظم بالمستشفيات وىذا ما تؤكده النسبة المئوية المذكورة في 

  الجدول أعاله.
باإلضافة إلى التطور الحاصل عمى مستوى الذىنيات في المجتمع الريفي عموما والذي اقتنع 

كما  لمرأة في المؤسسة االستشفائية ليال لتتفرغ لاللتزامات العائمية ايام الراحة.بضرورة عمل ا
ان العديد من العامالت في الحوارات الشفوية صرحن أنين يفضمن العمل  بالمداومات الميمية 

) بيريمدن  عمى غرار )م .ن( و)ن. ف( و) خ . ف( ألنيا االكثر ىدوًء وىذا ما وافق دراسة
 أنياال إة بالمناوبات الميمية الذي أكد بالرغم من الظروف المحيط(  2006ز ليسندا سوارت

  .مفضمة عند البعض منين
 بحسب العمر مجتمع البحثتوزيع مفردات  -ب

 (: يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر2جدول رقم)
 النسبة المئوية % التكرار العمر

 

 39.4 71 سنة ] 30 -
 37.2 67 سنة] 40 -30] 
 15.6 28 سنة] 50 – 40]

 7.8 14 -سنة 50] 
 100.0 180 المجموع

 موجودةتمثل أكبر نسبة  (سنة 03أقل من  ) يتضح من الجدول أن الفئة العمرية    
% ، في حين مثمت الفئة العمرية 04.9بالمؤسسة االستشفائية الخاضعة لمدراسة وذلك بنسبة 

% المرتبة الثانية ، بينما احتمت الفئة 4..0ما نسبتو (سنة 93سنة إلى أقل من  03من)
% ، فيما نجد 51.1المرتبة الثالثة وذلك نسبة  (سنة 13سنة إلى أقل من  93من )العمرية 

بنسبة  بالمؤسسة وذلك كانت األضعف تواجدا (سنة فما فوق 13من  ) الفئة العمرية
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....% 
سنة  93ىم ر الستشفائية ال تتجاوز أعما% من العمال بالمؤسسة ا1.1.نالحظ أن نسبة  كما

وىذا راجع إلى سياسة مما يدل عمى أن أغمب العاممين بالمؤسسة ىم من فئة الشباب، 
التوظيف حيث تم توظيف الكثير من اليد العاممة الشابة في السنوات األخيرة،  وىذا لتحسين 

الفادح خاصة في فئة صورة القطاع في نظر فئات المجتمع، لمقضاء ولو جزئيا عمى النقص 
الشبو طبيين التي كان يعاني منيا القطاع إلى عيد قريب، وىذا ما تبينو نسبة الفئتين األولى 
والثانية، بالمقابل فقد سجل خروج العمال األكبر سنا لمتقاعد وترك المجال لمشباب 

ع تواجد المشوار، م الستكمال مبخبرة تؤىمي وافي الخدمة العمومية بعدما زود مومشاركتي
يقوم بتكوينيم ورسكمتيم من حين ألخر ومنحيم ميمة  معيد التكوين الشبو طبي بوالية ادرار 
فكمما اتجينا من فئة ألخرى اكبر منيا تناقص التواجد لمتربص بالمؤسسات االستشفائية، 

 بشكل عكسي تماما.
 حسب المستوى التعميمي العينةتوزيع مفردات  -ج
 
 
 
 
 
 

%، تمييا في 99.9تشكل أعمى نسبة ب:  ما يالحظ في ىذا الجدول أن نسبة الجامعيين
% 41%، فالمستوى المتوسط بنسبة 41.4المرتبة الثانية فئة ذوي المستوى الثانوي بنسبة:

 ي األطباء المختصين.ف% ممثمة 9.9دراسات العميا بنسبة وأخيرا ذوي مستوى ال
استقطاب الفئات ذات المستوى التعميمي  يميل إلىمن ىذه النسب يتبين أن القطاع الصحي  

من مختصين في المخبر  الصحي في القطاع الوظائفالعالي، وىذا ما تقتضيو مجمل 
التحاق ىاتو الفئات الشابة بالمؤسسة االستشفائية جاء واألشعة والجراحة والتخدير وغيرىا، و 

عة لوزارة الصحة، المعاىد المتخصصة التاب كذلك بعد حصوليم عمى شيادات كفاءة مينية
معدالت غالبا تشترط التي  فضال عمى التخصصات المتواجدة عمى مستوى الجامعة و

 (: يوضح المستوى التعميمي لممبحوثين3الجدول رقم)
 النسبة المئوية% التكرار المستوى التعميمي

 

 25.0 45 متوسط
 2662 47 ثانوي

 44.4 80 جامعي
 4.4 8 دراسات عميا

 100.0 180 المجموع
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مرتفعة لمتسجيل بيا كالصيدلة مثال، مما تؤكده النسب المئوية في ىذا الصدد، وال يمكن 
ا لمعامل أن يستفيد من التوظيف المباشر إال بعد اجتيازه لفترة التكوين والتربص التطبيقي وىذ

 ما رفع وحسن من الخدمة العمومية بالمستشفيات عموما.
  توزيع مفردات الدراسة حسب الحالة العائمية -د
 
 
 
 

من الجدول أن نسبة المتزوجين في العينة المبحوثة أعمى بقميل من نسبة العزاب  يالحظ
 %.91.5%، مقابل: 10.4وذلك بنسبة: 

بالرغم من أن الدراسة تستيدف العمال بالفترة الميمية إال أن الحالة العائمية لممبحوثين لم    
ن كما العزاب متساوون في يكن ليا تأثير كبير عمى التواجد بالمداومات الميمية فالمتزوجي

تقديم الخدمات بياتو الفترة، وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى الوعي بضرورة الدوام عند 
العمال والتضحية المقدمة من طرفيم ولو عمى حساب عائالتيم، فيم  يدركون أن فترة الدوام 

خصوصا  م الخاصةتعقبيا فترة من الراحة والتي تتيح ليم الفرصة في استغالليا في أمورى
أما العزاب عموما يستغمونيا في القيام بأعمال  ،عند النساء المتزوجات والمواتي لين أوالد

ال  عموما أخرى تزيد من دخميم الخاص. وبيذا فإن نظام الدوام بالمؤسسة االستشفائية
يرة ما ، كالحامل في أشيرىا األخيعترف بالحالة الحالية لمعامل إال في الحاالت الخاصة جدا

تقدم ما يثبت ذلك بتقارير طبية عمى حالتيا المرضية، فقد شيدت مصمحة التوليد حاالت 
 عديدة لممرضات جاءىن مخاض الوالدة وىن يزاولن مينتين داخل المؤسسة.

ومن ىنا فانو ال يوجد تمييز بين العمال في المداومات الميمية عمى أساس الحالة العائمية 
 و عزاب إال في الحاالت التي تمنع من العمل كمية.سواءا كانوا متزوجين أ

 
 
 
 

 الحالة العائمية لممبحوث(: يوضح 4جدول رقم)
 %النسبة المئوية التكرار الحالة العائمية

 
 46.1 83 أعزب)ة(
 53.9 97 متزوج)ة(
 100.0 180 المجموع
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 توزيع مفردات الدراسة حسب عدد األبناء -ه
 (: يوضح عدد أبناء المبحوثين5جدول رقم )           
 % النسبة المئوية التكرار عدد األبناء

 52.2 94 ل يوجد 
 21.1 38 أبناء] 04 - 
 19.4 35 أبناء] 07 -04] 
 7.2 13 -أبناء  08]  
 100.0 180 المجموع 

أن العمال الذين ليس لدييم أبناء يشكمون اكبر نسبة من العمال وذلك نالحظ في الجدول 
ثم فئة ، %45.5أبناء( بنسبة  39%، تمييا نسبة العمال الذين ليم )أقل من 14.4 بواقع:

%، وأخيرا فئة 54.9أبناء( بنسبة  .3إلى  39العمال الذين ينحصر عدد أبنائيم ما بين )
 %. 4..أبناء فما فوق( بنسبة مقدرة ب:  .3العمال الذين لدييم )

عيد بالزواج ال م عينة شابة فغالبيتيم عزاب أو حديثيمن خال ل ىاتو النسب ندرك إننا أما  
مما يؤكد تحمسيم لمعمل بالمداومات الميمية دون حرج و دون التزامات عائمية تثقل كاىميم، 

الذي يعاني منو المتزوج والمتزوجة، خاصة وىو األمر  عنيم التفكير في األبناء مما يخفف 
في المجتمع الريفي الذي يشكل فيو االعتناء باألبناء في الفترة الميمية أىم العوائق الوظيفية 

 خصوصا النساء.لمعاممين بالمداومات الميمية 
المواتي توكل ليم ميمة ليال و لعامالت ناىيك عن ما يحممو أفراد المجتمع من ثقافات حول ا

 وىذا ما يشكل، في ىذا الجانبرعاية األبناء بياتو الفترة و يعاتبن كثيرا أن حصل التقصير 
 وىو من أىم أسباب بقائين أو مغادرتين بيت الزوجية فيعندىن عائق سوسيو ثقافي كبير 

ن ليال وحيدات عمى أبنائيين باعتبارىن المسئوالت الب لمحيطينمساعدة ا وجود عدم حالة
المواتي قررن التراجع عن فكرة العمل خارج البيت ليال بسبب  كما يقرره المجتمع، وكم ىن

. عمى حد سواء) كالم الناس(أبنائين والضغط الممارس عميين من طرف األقارب واألباعد 
 الخادمة بالميل إلى  لحاجة العامالتسوارتز(  ليسندا بيريمدن )كذلك دراسة وىذا ما أكدتو

 باألوالد والقمق حياليم في فترة العمل بالمداومات الميمية. لمعناية

: أنو يبدأ حوار جدي بين الزوجين في مرحمة الحمل أو )م .ن(  أحداىن تصريحو بحسب 
قبمو عمى مستقبل األبناء في ظل بقاء العمل خارج البيت ليال، وىو الذي يحدد مدى 

 وقف عن العمل حسب درجة اإلقناع والتنازالت من الطرفين.االستمرارية أو الت
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 توزيع مفردات الدراسة حسب مكان اإلقامة  -و
 (: يوضح مكان إقامة المبحوثين6جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار مكان اإلقامة
 70.0 126 قصر)قرية6 ريف( 
 30.0 54 شبه حضاري 
 100.0 180 المجموع 

يقطنون في حين الذين %، 3.يالحظ في الجدول أن غالبية العمال يقطنون بالقصور بنسبة 
 ألطباء العامون واألطباء المختصونوىم في الغالب من ا%، 03بنسبة  شبو الحضاريبال

 .الذين يستفيدون من سكنات وظيفية قريبة من المؤسسة أو بداخميا
ف عن المؤسسات و العمل. فالمعر شكل عائق في ضبط زمن ووقت ت مسألة السكنو  

ال تعرض إلى  االستشفائية انو ال يمكن مغادرة العامل إال بعد استخالفو من طرف زميمو وا 
استفسار قانوني من طرف المراقب الطبي المكمف بالمداومة خاصة في الفترة الميمية، مما 

عدم توفر  بسبب ن مقر العملعمى مسافات بعيدة ميشكل الياجس األكبر لمعمال القاطنين 
النقل الخاص بالمؤسسة، بحيث نجد كثيرا ما يراعي عامل بعد المسكن في قوائم مداومات 
العمال عند تكوين فرق العمل داخل كل مصمحة، وىو من معايير التقسيم بعد المستوى 

 الوظيفي وعامل الجنس في بعض المصالح الخاصة بالنساء. 
التنقل إلى مكان  التعب بسبب لذىنية المنجرة عنتعاب الجسمية وافة إلى األىذا باإلضا

تأخر في الحضور إلى مكان العمل والتي تنعكس سمبا عمى العمل وما يصاحبو من 
صاحبيا ليال بان يميل إلى السكون والنوم أحيان من جراء التعب الذي نال منو قبل الدخول 

بية وأحيانا حدوث بعض في جو العمل الفعمي، مما يعزز إمكانية وقوعو في األخطاء الط
المناوشات الكالمية بين العمال إن تكرر ذلك عدة مرات، خاصة وان العامل المداوم ينتظر 

 المغادرة إال بعد استخالفو بزميمة. والمستخمف بفارغ الصبر، وال يمكن
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 توزيع مفردات الدراسة حسب نوع السكن -ز
 

%، وآخرين 14.9من الجدول نالحظ أن غالبية العمال يقطنون مع عائالتيم األصمية بنسبة 
 %.3.1%، وعامل واحد يسكن بصيغة الكراء ممثال بنسبة 93ليم مسكن خاص بنسبة 

ات العائمية يؤكد أن ىناك نوع من التحرر النسبي لدى العمال بالفترة الميمية من االلتزام ىذا
ان من العمال ليس لديو ابناء وىذا ما كما التي يقوم بيا أطراف آخرين غيرىم داخل العائمة، 

 ول السابقة.الجدا أكدتو
كما صرحوا بذلك  لمينيةا موضعيتي اما العمال الذين لدييم ابناء فالعائمة غالبا ما تتفيم

بالمقابل يقوم المحيطين بو ليا ، و  مصدر رزقتعتبره لعائمة العديد منيم بالمداومات الميمية فا
عائميا بتوفير الجو المالئم لمعمل بكل راحة في الفترة الميمية وتوفير السكينة في البيت بفترة 

ر منيم يقرر السكن بمسكن فيما نجد البعض األخ ،الميمية اتالراحة التي تعقب المداوم
خاص فيم أكثر عرضة لميواجس النفسية المنبثقة من بقاء ذوييم في الفترة الميمية لوحدىم 

ما  العديد من المبحوثين، تصريحسواءا كانوا أزواج أو زوجات أو أبناء أو أباء، عمى حد 
 مماقمة تركيزىم ي غالبا ما يشتت أذىانيم ويسبب فارتباطيم الذىني بما خمفوه ورائيم و يعزز 

 ككل.يؤدي إلى عواقب وخيمة عمى فريق العمل 
 
 
 
 
 
 
 

 (: يوضح نوع سكن المبحوثين7جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار المسكننوع 

 

 40.0 72 خاص
 59.4 107 مع العائمة

 60. 1 كراء
 100.0 180 المجموع
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 بحسب الفئة الوظيفية الدراسةتوزيع مفردات    -ح
 يوضح توزيع المبحوثين حسب الفئة الوظيفية(: 8جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الفئة الوظيفية 

 1167 21 طبيب
 88.3 159 شبه طبي
 100.0 180 المجموع

% 00...ن بنسبة يبيالعمال الشبو ط الجدول أن الفئة المبحوثة أغمبيا من منيالحظ    
وذلك ما يتناسب مع خصوصيات  %.0..5مقارنة بفئة األطباء التي تمثمت بنسبة 

ة األطباء وال يمكن لفئ، المؤسسات االستشفائية التي تعتمد بشكل مباشر عمى ىذه الفئة
الذين توكل ليم في الغالب ميمة تنفيذ قرارات الطبيب المداوم، طبيين العمل دون فئة الشبو 

والسير عمى تنفيذ البرامج العالجية لممرضى المقيمين بالمؤسسة االستشفائية بحسب التوقيت 
باإلضافة إلى احتضان الحاالت االستعجالية والطارئة من  ،المحدد سمفا من طرف الطبيب

ة االستشفائية أو المستنجدين بيا ليال كال بحسب حين آلخر، سواء من المقيمين بالمؤسس
 القسم المنتمي إليو. 

 توزيع مفردات الدراسة حسب مدة الخدمة -ط
 (: يوضح سنوات العمل )مدة الخدمة(9جدول رقم )

 % النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة
 32.8 59 سنوات] 05 - 
 31.1 56 سنوات] 10 -05] 
 14.4 26 سنة] 15 -10] 

 
 3.9 7 سنة] 20 -15]
 17.8 32 -سنة  20]

 100.0 180 المجموع

% تقريبا من العينة المبحوثة تتواجد بالفئتين األوليتين بنسبة 19الجدول أن نسبة  في نالحظ
 31 )% عمى التوالي وىم العمال الذين عدد سنواتيم خدمتيم تقل عن50.5% و..04
، (سنوات 53سنوات إلى أقل من  31)وكذا العمال الذين تنحصر مدة خدمتيم بين (سنوات

أما  ،(سنة43أكثر من )% والتي تمثل العمال الذين عدد سنوات خدمتيم...5تمييما نسبة  
وأخير  ،%59.9بنسبة (سنة51سنوات خدمة إلى أقل من 53من )المرتبة الرابعة فيي فئة 
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 %.0.4 بنسبة (سنة43مة إلى أقل من سنة خد51من )المرتبة الخامسة 
عيد المن خالل ىاتو النسب يتبين أن العينة المدروسة أغمبيتيا من العمال الجدد والحديثين 

نظام العمل  سنوات( ، وىذا ما يؤكد اعتماد53في المؤسسة االستشفائية أقل من ) بالتوظيف
م المستشفيات بكوادر شابة، في المداومات الميمية، وتدعي بابفئة الشفي المستشفيات عمى 

ودمجيم مباشرة في كل فترات العمل لما تتمتع بو ىذه الفئة من تحمل لألعباء المترتبة عن 
السير وكل ما يتعمق بظروف المداومات الميمية والقيام بالعمل بكل نشاط وجدية ومقاومة 

لفترة واألكبر منيا سنا، لتغير اإليقاع البيولوجي لمجسم  مقارنة بباقي الفئات العاممة بياتو ا
ن إدارة المؤسسة تولي أىمية لذلك بتواجد الفئة أأما عامل الخبرة المينية الذي ينقصيم فنجد 

سنة بالمؤسسة بالرغم من  43الثالثة في الترتيب  وىم العمال الذين مدة خدمتيم تزيد عن 
لتعامل مع طوارئ العمل في في نقل خبرة ا اً كبير  اً قمة عددىم، إال أن ليذه الفئة األخيرة دور 

 . الفئة الشابة المعول عمييا مستقبالً  ذهالمداومات الميمية لي
باإلضافة إلى أن ىاتو الفئة الشابة كذلك ما يميزىم ىو تقارب مستواىم العممي والثقافي 
وطريقة التفكير مما يسيل عممية االتصال بينيم، فيم زمالء منذ مدة التكوين عمى األقل مما 

عممية التجانس والتفاىم أكبر وبالتالي القيام بخدمة مميزة لصالح المرضى بارتياحية  يترك
 كبيرة.  

 توزيع مفردات الدراسة حسب القدمية بالعمل الميمي -ي 
 (: يوضح القدمية في العمل الميمي لدى المبحوثين10جدول رقم )

 % النسبة المئوية التكرار القدمية في العمل الميمي
 45.0 81 سنوات] 05 - 
 27.2 49 سنوات] 10 -05] 
 7.8 14 سنة] 15 -10] 
 9.4 17 سنة] 20 -15] 
 10.6 19 -سنة  20]  
 100.0 180 المجموع 

سنوات(  31% من المبحوثين اقدميتيم بالعمل الميمي أقل من )91ما يالحظ في الجدول أن 
سنوات إلى أقل من  31العمال الذين تتراوح اقدميتيم بالعمل الميمي ما بين ) فئةتمييا ثم 
 43العمال الذين تفوق اقدميتيم بالعمل الميمي ) فئة% ، ثم 4..4 وذلك بنسبة سنوات( 53
 بين فئة العمال المنحصرة اقدميتيم % ، ثم نجد في المرتبة الرابعة53.1 ( وذلك بنسبةسنة
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 %،  وفي المرتبة الخامسة واألخيرة فئة4.9بنسبة وذلك نة(  س43سنة إلى أقل من51)
 % . ...بنسبة وذلكسنة( 51إلى أقل من  سنوات53بين ) العمال  المنحصرة اقدميتيم

في الجدول ندرك أن األمر طبيعي جدا لوجودىا بيذا الشكل،  الموجودةمن خالل النسب  
وذلك نظرا لمنسبة الكبيرة من العمال الذين استفادوا من التوظيف  حديثا كما أكدتو نسب 

(، وبالتالي اقدميتيم في العمل الميمي تتأثر بسنوات عمميم بالقطاع ككل 31الجدول رقم )
في المستشفيات، فمنيم من يتم إدراجو مباشرة في وتوزيعيم بين فترات العمل المعمول بيا 

العمل الميمي لحاجة المصمحة أو القسم المنتمي إليو داخل المؤسسة االستشفائية، ومنيم من 
يتدرج بكل فترات العمل األخرى الجزئية أو األوقات العادية صباحا ليتسنى لو الدخول في 

 العمل الميمي. 
   ة دوران العملتوزيع مفردات الدراسة حسب مد -ك

 (: يوضح مدة دوران العمل لدى المبحوثين11جدول رقم )       
 % النسبة المئوية التكرار مدة دوران العمل

 42.8 77 أيام  3 
 46.1 83 أيام  4 
 3.9 7 أيام  6 
 7.2 13 أيام 10 
 100.0 180 المجموع 

وذلك النسبة الكبيرة  يمثمون( أيام راحة 39من الجدول أن الذين يستفيدون من أربعة ) يالحظ
ثم %، ..94( أيام راحة بنسبة 30العمال الذين يستفيدون من ثالثة ) يمييم%، و 91.5:بواقع
% وىم 0.4%، وأخيرا نسبة 4..( بنسبة 53) العمال الذين يستفيدون من عشرة أيام يمييم

 ( أيام راحة بعد المداومات في العمل الميمي. 31العمال الذين يستفيدون من ستة )
مدة الراحة التي يستفيد منيا  -يتبين من خالل ىاتو النسب أن مدة دوران العمل       

 نظام تخص ةثابت نادور  مدة توجد ال -العامل عقب المداومات الميمية بالمؤسسة االستشفائية
 و الحتياجاتيا وفقا ليا المناسب تختار النموذج التي ىي المؤسسة إنما و ،لدوريات العمل
 أنواع كل عمى اإلجراء اذينطبق ى و عماليا، اءر آ و اتجاىاتيا وفق أو عمميا طبيعة

ومن قسم الدوران، فيذه المدة تختمف من مصمحة ألخرى  مبدأ عمى تبنى التي الدوريات
بحسب عدد ساعات العمل وبحسب تصنيف المصمحة، فيناك حدة ألخر داخل المؤسسة الوا

، فمثال قسم األشعة العمال بو جاليو وأخرى إنعاشية وأخرى عاديةمصالح تصنف استع
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في اليوم عن باقي العمال بالمصالح األخرى فيم يستفيدون عمل ينقصون بمعدل ساعتين 
، وكذا األطباء الذين ال يمكن ليم ساعة( 49عقب كل مداومة )( راحة 31من ستة أيام )

( راحة عقب 31ساعة( فقد يستفيدون بأكثر من ستة أيام ) 54العمل مدة أكثر من )
المداومات الميمة لينتقموا إلى العمل باألوقات العادية  واألطباء المختصين كذلك تختمف مدة 

 دورانيم عن األطباء العامين.
ة إلى أن عمال الشبو طبي  يقتصرون عمى نظام عمل واحد طيمة الشير بينما وتجدر اإلشار 

ال يمكنيم ذلك فيم يعممون ليال بحسب البرنامج وبعد الراحة  وناألطباء العامون والمختص
يستأنفون العمل باألوقات العادية وبذلك تختمف مدة دورانيم، ىذا وباإلضافة إلى عدد العمال 

، فكمما توفرت المصمحة عمى عمال أكثر العملدوران مدة يحدد ىو كذلك من بالمصمحة 
راحة تختمف من مصمحة ألخرى حسب كانت مدة الدوران أكبر، وبيذا فان مدة ال

 .خصوصيات العمل وحجم الضغط
 طبيعة العمل الميميثانيًا: 
 فترة العمل المفضمة لدى المبحوثين:-1

 (: يوضح فترة العمل المفضمة لدى المبحوثين12) جدول رقم    
 النسبة المئوية% التكرار الفترة المفضمة

 
 23.9 43 األوقات العادية

 garde La 137 76.1المداومة 
 100.0 180 المجموع

% من المبحوثين يفضمون العمل بنظام المداومة بقسمييا 1.5.نالحظ في الجدول أن
% منيم يفضمون العمل بنظام األوقات العادية، مما 40.4حين أن  الصباحية والمسائية، في

وكظرف  ،يوحي بان فترة المداومة كنظام عمل بالمؤسسة االستشفائية تأقمم معو جل العمال
ف العمل يختص بزمن ووقت معين، بل وأصبح مفضل العمل بو عمى العمل و من ظر 

ات االستشفائية يحبذه العمال. بل ويبدأ باألوقات العادية ويعتبر حافزا قويا لمعمل بالمؤسس
كما صرح بو العديد من  التفكير فيو أحيانا قبل عممية التوظيف في ىاتو المصالح،

وىو مفضل لدى العمال لعدة عوامل نذكر منيا كما جاء في إجابات المبحوثين:  المبحوثين
ومة والتي تتيح ليم التفرغ أوقات الراحة التي يستفيد منيا العمال المداومين مباشرة عقب المدا

منيم من يفضميا لبعد م االجتماعية وحاالتيم العائمية، و ألمورىم الخاصة بمختمف وضعياتي
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بحسب كل قسم  راحةمسكنو عن مكان العمل، وبالتالي االستفادة من عدد أيام مدة ال
ك يكمفيم ومصمحة ووظيفة، فيم ال يستطيعون الحضور يوميا لمعمل باألوقات العادية الن ذل

النسجاميم الكبير مع فريق العمل ولميدوء يفضمونيا التخمي عن التزاماتيم العائمية، وآخرين 
النسبي بيذه الفترة خاصة الميمية منيا التي تتسم بالسكينة مقارنة بالفترة الصباحية، ومنيم من 

ه(  ) د.عنو تيفضميا كذلك ألنو يريد الجموس قرب المريض ألكبر وقت ممكن كما عبر 
 من الشكوى كثيري المناوبة عمالالذي يرى أن لعريض بشير( وىذا ما لم يوافق دراسة )

 كنف في يعيشون إذ العادي اليوم عمال من العكس عمى واالكتئاب اإلحباط القمق، مظاىر
 .النفسية الراحة

أما الذين يفضمون العمل باألوقات العائمية فمظروفيم الخاصة كالمرض وعدم قدرتيم تحمل  
، أو لكبر السن وشعورىم بالتعب خاصة العمال ات الميمية خصوصاالحجم الساعي لممداوم

سنة عمل(، أو لضغوط المحيط العائمي خاصة عند العامالت المواتي لين 41الذين تجاوزوا )
 أبناء والمواتي ال يستطعن البقاء لوحدىن في الفترة الميمية لغياب الزوج أو انشغالو.  

          :فترة المداومة المفضمة لدى المبحوثين -2
 
 
 
 
 
   

من الجدول يتضح أن نسبة العمال الذين يفضمون العمل بفترة المداومة الدائمة بمغت 
%، ونسبة العمال الذين يفضمون العمل بفترة المداومة الميمية والصباحية جاءت عمى 04.9

%، في حين الذين يفضمون العمل بفترة المداومة الجزئية بمغت 41.1% و41.5الترتيب 
 %.4..بسبتيم 

سواءا  اتىذا يؤكد أن العمال بالمؤسسة االستشفائية اعتادوا عمى العمل بكل فترات المداوم  
كانت دائمة أو صباحية أو ليمية، وذلك الن نظام العمل بيذه المؤسسة يحتم ذلك لتغطية 
واستمرار الخدمة االستشفائية لمساكنة، وتقريب الصحة من المواطن أو كما يعرف بالعمل 

 يوضح فترة المداومة المفضمة لدى المبحوثين (:13جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار فترة المداومة المفضمة

 25.6 46 الصباحية 
 39.4 71 الدائمة 
 8.9 16 الجزئية 
 26.1 47 الميمية 
 100.0 180 المجموع 
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ستشفائي ىذا من جية، ومن جية أخرى لما يتميز بو ىذا النظام من مرونة الاالجواري 
 ( .54تناسب كثيرا ظروف المداومين والمداومات كما عممنا سابقا في الجدول رقم )

 عدد المداومات الميمية في السبوع" -3

 (: يوضح عدد المداومات الميمية في األسبوع 14جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار عدد المداومات

 10.0 18 مرة واحدة 
 82.8 149 مرتين 
 7.2 13 أيام 10مرتين في كل  
 100.0 180 المجموع 

دواما الميمية مرتين في األسبوع  اتيتبين من الجدول أن العمال الذين يعممون بفترة المداوم
يام(  أ 39)(  أو أيام 30) مستفيدين من %..4. بواقع نسبة( اكبر ساعة 49 كامال )

 ،ية القسم الذي ينتمي إليو العاملبحسب عدد العمال المتواجد في المصمحة أو نوع راحة
ثم  مثل قسم التخدير واالنعاش أيام الراحة فيو تزيد من أيام الراحة بمصمحة الطب العام،

وأخيرا ، % 53نسبة  بيذا النظام مرة واحدة في األسبوع فئة العمال الذين يعممونتمييا 
 %.4..نسبة ب( أيام53كل ) فيالميمية يومين المداومات فترة لعمال الذين يعممون با

عمى نظام المداومة  كثيرامن خالل ما الحظناه يتبين أن المؤسسات االستشفائية تعتمد 
أيام الدائمة لضمان العمل االستشفائي في كل أوقات اليوم وىو النظام الشائع باختالف عدد 

 .قب فترة المداومات الميمية بحسب المراكز الوظيفية أوالع الراحة الممنوحة
فالطبيب العام تختمف استفادتو من ايام الراحة عن الطبيب المختص وكذا عن الممرض  

نصت عميو القوانين التنظيمية في ىذا المجال والنظام الداخمي لممؤسسة االستشفائية وفقا لما 
في السمك كان الختصاص بالمصمحة سواءا ىناك عامل تواجد ا أخرىومن جية  ،من جية
بو الطبي) الممرضين بكل السمك الش في ( أواألطباء العامون، واألطباء المختصونالطبي )
ر من اختصاص معين يستفيد عماليا فترة فالمصمحة التي تحتوي عمى عدد كبي أصنافيم(

عمى عدد محدود  سوىعقب المداومات الميمية  من المصمحة التي ال تحتوي من الراحة أكبر 
أن ىناك اختالف في عدد نو النسب الظاىرة في الجدول، كما ىذا ما تبيو  جدا من العمال

( كاممة ساعة 49ساعات العمل بالمداومة فال يمكن لمطبيب العام أو المختص أن يعمل )
 .الراحة عند االطباء والممرضينكما ىو الحال عند الممرضين، وبذلك تختمف مدة 
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ر فان ىذا النظام محبذ عند اغمب العمال ويشكل بدوره حافزا قويا لمعمل بالمؤسسات ولمتذكي 
لمعامل فرصة التفرغ ألعمال أخرى  العمال، ألنو يتيح  العديد من وصرح باالستشفائية كما 

 فترة الراحة. خالل 
 عدد ساعات المداومات:  -4

 (: يوضح عدد ساعات المداومات15جدول رقم)
 %النسبة المئوية التكرار عدد الساعات

 12 37 20.6 
 16 3 1.7 
 18 2 1.1 
 24 138 76.7 
 100.0 180 المجموع 

 49يتبين من الجدول أن غالبية العمال في المؤسسة االستشفائية يعممون بنظام الدوام )
ساعة 54%، وتمييا نسبة العمال الذين يعممون بالنظام الجزئي ..1.( كاممة بنسبة ساعة
ساعة ب:  51%، ثم تمييا نسبة العمال الذين يعممون بنظام المداومة الجزئية 43.1بنسبة 
 %.  5.5ساعة بنسبة .5%، وأخيرا الذين يعممون بالنظام الجزئي ..5

م الدوام الكامل بالمؤسسة االستشفائية متفق عميو من خالل ىاتو النسب تأكد أن العمل بنظا 
من طرف، اإلدارة كما ىو مطمب العمال بكل شرائحيم وظروفيم المعيشية، كالذين يقطنون 
بعيدا عن مقر العمل أو بقربو وكذا الجدد منيم والقدامى، والجميع يستعد لو ويتكيف معو 

ة كبيرة لمتحسين من حاليم كظرف من ظروف العمل العادية، الن العمال يرونو فرص
المعيشي ولزيادة القدرة الشرائية ليم، فاغمب العمال ينطمق أثناء فترة راحتو لمقيام بأعمال 

 أخرى ليا عائد مادي يساعده في زيادة دخمو الخاص.
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 رأي المبحوثين في المداومات الميمية: -31
 (: يوضح رأي المبحوثين في المداومات الميمية16) جدول رقم

 النسبة المئوية% التكرار الجابات
 60.6 109 طويمة ومجهدة 
 39.4 71 عادية 
 100.0 180 المجموع 

% من العمال بالمؤسسة االستشفائية يرون أن فترة 13.1نسبة  من الجدول يتبين أن
 % منيم يرونيا فترة عادية لمعمل.04.9نسبة المداومة الميمية طويمة ومجيدة، في حين أن 

ن يعممون بنظام الدوام الكامل غالبية العمال يرون أن ىاتو الفترة طويمة ومجيدة خاصة الذي
الت التي تستقبميم المؤسسة في ىاتو الفترة وىي احساعة( وعبء العمل يزداد بحسب ال49)

ىذا  أنكما   ،بما يسبب ضغط كبير عمى العمال تزيد في عدد ساعاتيا عن األوقات العادية
النظام ال يتيح الخيار لمعامل لمعمل بو أو التخمي عميو، فقد يجبر العامل في ىذه الفترة 

نيا ظرف من ظروف العمل بالمؤسسة لمعمل بو وان لم يكن قد أبدى رضاه الوظيفي، أل
 حجم أنب (2012ديوري  دولي االستشفائية يجب العمل بو، وىذا ما أكدتو كذلك دراسة)

 أثناء أنو يحسون المبحوثين من 72%نسبة  فقد أكد أن جدا، طويمة الميمي العمل ساعات
أن ىذا باإلضافة الى   .الصباحية الفترة مع مقارنة أكثر العمل عبء يزداد الميمي العمل

العمال يفضمون فترة الدوامات الميمية لما يتحصمون عميو من أيام لمراحة عقبيا والتي ال توجد 
إال في بعض المؤسسات التي تختص بالدوام الجزئي أو الدائم، ، وقد ال تكون ىاتو الفترة 

شابة نوعا ما، العمال الن أكثرىم من الفئة ال صرح بو بعضفي األول طويمة ومجيدة كما 
عمييا ويتعاممون معيا كظرف عادي جدا، لذا فان  ونبمرور األيام يعتادىم يدركون أن و 

اإلدارة تولي أىمية كبيرة لفترة المداومات الميمية مركزة عمى فحص ومعالجة قوائم الدوام 
ومراقبتيا وخموىا من كبار السن وأصحاب الحاالت الخاصة كالحوامل وفي بعض األحيان 

فترة ك من العمالنقص فادح  ىناكإذا كان أشير خدمة فعمية. إال  53الذين لم يتجاوزوا 
كما أنيا تمجأ لمقيام بالتكوينات وعممية الرسكمة داخل المستشفيات  مثال. العطل الصيفية

اإلدارة العمل  امال في التربص النظري ُتخول ليملحديثي التوظيف فمثال الذين قضوا عاما ك
مداومات الميمية لالحتكاك ، واالستفادة من راحة جزئية عقب البالمصالح االستشفائية ليالً 

 بالقدامى من العمال ومعاينة الحاالت المرضية في الميدان.
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وتعمل اإلدارة  ،فال سبيل لمتخمي عن ىاتو الفترة من المداومة ميما تكن طبيعتيا وحالتيا
كذلك عمى توفير مستمزمات الراحة النفسية والعقمية لمعمال، فيناك غرف خاصة بالممرضين 

داومة األطباء مجيزة ببعض أدوات الترفيو كالتمفاز واألسرة والمكيفات وغرف خاصة بم
وشبكة االنترنت ألخذ قسط من الراحة يجدد بو النفس ويتقوى بو لمتغمب عمى الحجم الساعي 

 لياتو الفترة.
 تأخر المبحوثين لمتقميص من ساعات العمل:-31
 
 
 
 

العمال الذين ال يتأخرون عن العمل بقصد التقميص من ساعاتو  نسبة من الجدول يتضح أن
 %.1.5نسبة الذين يتأخرون ليذا القصد بمغت %، في حين 40.4مغت ب

أن العمال اكتسبوا نوعا من الوعي بضرورة تواجدىم في مكان  عمىدالن النسبتين ت ينىات
العمل طيمة مدة العمل الن كل ثانية قد تكون مصيرية في حياة أشخاص أو موتيم وىو ما 
يتركيم يتواجدون حذر الغياب والتأخر بما يمميو عميو ضميرىم الميني كقيمة خمقية تميز 

 عريطل) دراسةمع  ما لم يتوافقسة، وىذا العمال بالمؤسسة االستشفائية محل الدرا
 خالل من العمل عن التغيب عمى متعودون المناوبة أن عمالمؤكدا عمى ( 2007بشير

 .المرضية اإلجازات
كما أن لصرامة اإلدارة في التعامل مع المتأخرين والغائبين الدور الكبير في فرض  

االنضباط ومراقبة وثائق االستخالف وتأشيرات اإلمضاء من طرف المدير الفرعي لممصالح 
المداومات الميمية بدقة متناىية، وكذا قيام المراقب  فترةالصحية قبل الشروع في العمل ب

بصفة  اقبة لكافة المصالح بالمؤسسة في بداية ساعات العمل بالفترة الميميةالطبي بدورية المر 
الذي يقوم بو العمال  ، باإلضافة إلى عامل المناصفة، لمتأكد من حضور كل العمالروتينية 

فتحسب مدة التأخر من طرف العامل المداوم بشيادة فريق العمل  - أنفسيم بعضيم البعض
 .  -ة القادمة في العامل المتأخر عنوليصبح من حقو تعويضيا المر 

فالمتأخر عن زميمو يدرك تماما انو سيأتي يوما يقتص منو المتأخر عنو، ىذا إن لم يقم 

 العمليوضح تأخر المبحوثين لمتقميص من ساعات  (:17جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار الجابات 

 
 6.1 11 نعم 
 93.9 169 ل 

 100.0 180 المجموع 
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مكان لباإلبالغ عنو لدى المسئول المباشر، وال يجوز بأي حال من األحوال مغادرة العامل 
ريق العمل يفترض أن ، وعمى ىذا األساس فأن فزميموالعمل إال بعد استخالفو من طرف 

 عنوتوصياتيم  ،يسمم الوثائق والمستمزمات الطبية لمفريق المناوب بحضور كافة أفراده
الحاالت الحرجة والجديدة داخل المصمحة وطريقة التعامل معيا مشافية كما جاء في 

 البرنامج أالستشفائي لكل مريض حسب األوقات المحددة لممرضى المقيمين بالمؤسسة. 
الذين يتأخرون بقصد التقميص من ساعات العمل فيم قمة من العمال كبار السن والذين أما 

، أو من الذين يمقتون العمل بيذه الفترة واإلدارة عادةمل ايجدون تعاطفا من أعضاء فريق الع
العمل بيا لظروف ما، فيمارسون ىذا السموك كتعبير منيم لالعتراض عن  عمىترغميم 
صرح بو العامل )س. ع( الذي قال انو قدم شيادات مرضية لإلدارة  . عمى غرار ماالعمل

 . توحي بعجزه عن الوقوف لوقت كبير وال تزال االدارة تدرجو في قوائم المداومات الميمية 
 مدى قدرة المبحوثين عمى العمل ليمة كاممة بدون نوم: -.

 بدون نوم (: يوضح مدى قدرة المبحوثين عمى العمل ليمة كاممة18جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار الجابات

 68.9 124 نعم 

 
 31.1 56 ل

 100.0 180 المجموع

يتضح من الجدول أن نسبة العمال الذين يستطيعون البقاء ليمة كاممة دون نوم يمثمون  
العينة المبحوثة، فيما تمثل نسبة العمال الذين ال يستطيعون البقاء ليمة كاممة  % من4..1

 %.05.5دون نوم 
مون النعاس ليال إلدراكيم ألىمية و من خالل النسب المدونة في الجدول يتبين أن العمال يقا 

أنفسيم في االستيقاظ بياتو الفترة الحرجة من اليوم، وحسب إجاباتيم الشفوية فيم ال يجيدون 
، الميمي اليوم األخير من الراحة تمييدا لما ينتظرىم من عناء في فترة عمميم المقبمة بالدوام

عمى  طاقاتيموألن معظم المبحوثين من الشباب الممتحقين بالمؤسسة حديثا تساعدىم 
لنوم المحافظة عمى التركيز واالبتعاد عن الغفوات مقارنة بمن يكبرونيم سنا، فيما تعود غمبة ا

في مستوى اليقظة، وتنقص فييا  كبير نخفاضتشيد اعند البعض لطبيعة ىذه الفترة التي 
عممية الرقابة اإلدارية الممثمة في المراقب الطبي ومدير المداومة والطبيب أحيانا، كما يسجل 
انخفاض كبير في الحركة داخل المستشفى فقد تغمق أبواب المصالح، وقد يضطر العمال 
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ىاتو الفترة بأخذ قسط من الراحة أو النوم قميال بالتساوي لمن أراد، وىذا من  إلى تقاسم
 49 )صباحا خاصة المداومين 31.33صباحا حتى الخامسة  35.33الساعة الواحدة 

( 2006 سوارتز ليسندا بيريمدن دراسةدراسة ) وافقلطول ساعات العمل وىذا ما  (ساعة
 خاصة صعوبة األكثر ىي صباحا والرابعة صباحا الثالثة بين ما الممتدة والتي ترى أن الفترة

 .الجسدية الناحية من
المقيمين  المرضى حجم الحاالت االستعجالية والطوارئ في كل مصمحة سواءا منأن  كما 

يزيد من الضغط  عمى العمال،  داخل المؤسسة أو الذين تستقبميم من الخارج بياتو الفترة
 المداومين لمتعب والنوم الذي ينال منيم بسبب عبء العمل.يدفع بالعمال وىو ما 

فالمداومة الميمية مثل النيار تحتاج الى اليقظة وان وجود نسبة معتبرة من العمال ينامون 
 اثناء المداومة يشكل مشكل في القيام بمياىم وقد يؤدي الى القاء العبء عمى زمالئيم.

 :ة أثناء العمل الميميمدى تعرض المبحوثين لغفوات نوم مفاجئ -.

8181

7182

% من العينة المبحوثة تعترضيم غفوات نوم مفاجئة أثناء ..14نالحظ في الجدول أن نسبة 
وىي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بنسبة العمال الذين ال يتعرضون  العمل بالمداومات الميمية،
  %.4..0ليذه الغفوات والمقدرة ب:

أن العمال بمختمف سنوات خدمتيم وخبرتيم  يتضح لناالنسب الظاىرة في الجدول من 
ومراكزىم الوظيفية، وأعمارىم، واستعداداتيم، وبرغم مقاوماتيم الشديدة لمبقاء  المينية

العمل الميمي، رغم أنيم عبروا في  اثناءفيم يتعرضون لغفوات نوم مفاجئة  مستيقظين،
( عمى استطاعتيم البقاء ليمة كاممة دون نوم، وذلك لغمبة الطبيعية القاىرة .5الجدول رقم)

فيم يمجئون في كثير من األحيان لتقاسم األوقات الحرجة من  لياتو الفترة في حد ذاتيا.
داخل الفريق ويمجئون كذلك إلى ارتشاف بعض المنبيات  ليقظةالميل ويتقاسمون أوقات ا

 (: يوضح مدى تعرض المبحوثين لغفوات نوم مفاجئة أثناء العمل الميمي19جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار اعتراض غفوات نوم مفاجئة

 62.8 113 نعم 
 37.2 67 ل 
 100.0 180 المجموع 
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عمى حساب الجسم الذي يخمد في ىاتو الفترة  واليقظة ولو محاولة منيم إلطالة مدة التركيز
، وىذا ما أكدتو العديد من تفرضو الفطرة االنسانيةإلى السكون والنوم كأمر طبيعي 

 ىعم أثرت قد ليال المؤداة نةالمي أعباء أن( والتي ترى امنة ياسين)راسة الدارسات كد
وىذا األمر نسبي بحسب راحة . الصحي مبتوافقي توأخم موظفين،لم البيولوجي الجانب

ان ىناك من العمال من ال تعترضيم غفوات نوم لمعمل ، لذا فقد نجد  العامل واستعداده
 اثناء المداومات الميمية.

 :مدى إرغام المبحوثين عمى العمل في المداومات الميمية -4
 (: يوضح مدى إرغام المبحوثين عمى العمل في المداومات الميمية20جدول رقم ) 

 

 نسبة العمال الذين يرغمون عمى العمل بالمداومات الميمية تقدر ب: أنمن الجدول نالحظ 
 %.9.9.ب:ة قدر م عمى ذلكال يرغمون  الذينوىي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة 41.1%

يتضح بأن الغالبية العظمى من العمال ال يرغمون عمى العمل بالمداومات الميمية، ذا كىو 
فان اإلدارة  أخرىنظام من جية، ومن جية يؤكد أن ىناك قبول عام لمعمل بيذا المما  

تسمك مسمك مرن تجاه العمال العاممين بالفترة الميمية، وان كانت القوانين واضحة في ىذا 
إلدارة االصدد والتي تدعو إلى التطبيق الصارم لمعمل بو وان دعت الضرورة لإلرغام، ف

والنقاش والمشورة لكافة تراعي الظروف االجتماعية لمعمال فيي تعطي األسبقية لمحوار 
العاممين بيذا النظام لمتفاىم واختيار فريق العمل وأوقات العمل بالتفاىم مع رؤساء المصالح 

ظ عمى المحمة واالنسجام الذي يفترض أن يكون بين أعضاء الفريق العامل افوىذا بالح، 
ألنو يقييا من شرور  التسييرفي  ليال، ألنيا تدرك أىمية ىذا السموك، بل وتعتبره نقطة القوة

بالعامل أن يكون  تؤدي في النزاعات العمالية المتأتية من فرض قوانين تنظيمية صارمة
العمل، وطبعا ىذا  أجلال من أجل الحضور جسم بال روح وعقال بل ىمة، يأتي من 

ىذا وتؤجل اإلدارة أسموب اإلرغام  الجماعية التي تسود أعضاء الفريق.ينعكس عمى الروح 
أوقات الغيابات المبررة لبعض العمال في أو  ،التعنت وعدم التفاىم بين العمالفي حاالت 

تتدخل اإلدارة لفرض اإلجراء ، لأو ما شابو ذلك ،خر باستخالفيموعدم اكتراث البعض اال

 النسبة المئوية% التكرار الجابات
 2566 46 نعم
 7464 136 ل

 10060 180 المجموع
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ن العمل بيذا النظام الذي تراه مناسبا، وىذا ما يبرر إرغام بعض العمال عن العمل ليال أل
  .بالمؤسسة االستشفائية ااحدال يستثني 

 :كيفية استقبال العمال لألوامر أثناء العمل الميمي -10
 .(: يوضح كيفية استقبال العمال لألوامر أثناء العمل الميمي21جدول يوضح رقم )

المبحوثين يتضح ان كميم اشاروا بانيم يستقبمون االوامر بجدية اثناء فترة من خالل إجابة  
ىي صورة واضحة عمى الروح المعنوية التي تسود الفريق ، و %533بنسبة  الميميةالمداومات 

في شكل من أشكال االنسجام والتآلف داخل المجموعة، األمر الذي يريح األفراد واإلدارة 
فترة لمفسحة والمتعة في جو أخوي تتجسد فيو  الميمية والمشرفين، ويجعل من فترة العمل

والعمودية بينيم وبين المشرفين اإلداريين)المراقب  ،مرضين فيما بينيمالعالقات األفقية بين الم
األطباء( تجسيدا واقعيا بشكل ودي أساسو التواصل الجيد بين ، الطبي، مدير المداومة

ت التغيب عن العمل معدال قمصالعمال، وينعكس ذلك عمى تحسن الرضا الوظيفي لدييم، وت
 انخفاض، وخمق وتنمية ثقافة ايجابية داخل المؤسسة، و إال في الظروف القاىرة ودوران العمل

كما أن الفترة الميمية من العمل تشيد ميالد عالقات غير رسمية بين  معدالت إىدار الوقت
العمال تزيد من شده والئيم لميدف المشترك الذي يصبون لو، وىو جودة العمل أالستشفائي 

بذوي الخبرة الكبيرة في  التقني مستعينينالمقدم من طرفيم دون حاجة لممشرف اإلداري أو 
 مواجية الحاالت الطارئة أو الحاالت الصعبة.

 :كيفية تعامل المبحوثين مع طوارئ العمل   -55
 (: يوضح كيفية تعامل المبحوثين مع طوارئ العمل22جدول)

 
 
 
 
 
أفراد العينة المبحوثة يفضمون التشاور مع زمالئيم  % من15.5يتبين من الجدول أن نسبة  

في حالة حدوث أي طارئ أثناء العمل الميمي، فيما يفضل آخرين االتصال بالمشرف بنسبة 
 ا%، وأخير 55.5نسبة  يشكمون%. وأما العمال الذين يحاولون إيجاد الحل بمفردىم ف40.4

 %.0.4ة نسبيشكمون ف آخرالعمال الذين يفضمون االتصال بطبيب 

 %النسبة المئوية التكرار كيفية التعامل مع طوارئ العمل
 1161 20 محاولة إيجاد الحل بمفردك

 2369 43 التصال بالمشرف
 6161 110 التشاور مع الزمالء
 369 7 التصال بطبيب أخر

 10060 180 المجموع
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من خالل ىاتو النسب ندرك أن تحمل المسؤولية عند حدوث الطوارئ في الفترة الحرجة من 
الميل يختص بكل أفراد فريق العمل العامل بياتو الفترة، فيم يمنحون األولوية لمتشاور فيما 

في صورة واضحة عمى متانة  إليجاد الحل فيما بينيمبينيم دون المجوء لطرف آخر محاولة 
ابطة الوظيفية بين فريق العمل، ونجاحيم في الوصول إلى الحل يعني نجاح الفريق ككل الر 

وبالعكس في حالة اإلخفاق، ليكون االتصال بالمشرف في حالة استعصاء الحل عن 
المجموعة التخاذ القرار اإلداري والذي بموجبو يتم تحويل الحالة إلى مختصين ولو من غير 

الذي (  1958)ويسن وىذا ما يتوافق  مع دراسة  اإلسعاف. المؤسسة أو استدعاء سيارة
 تكامل عمى المحافظة و السمطة عن االستقاللية في المستشفيات يحبون  المرؤوسين يرى أن
 .تيمشخصيا

خر ذلك ألنو آأو االتصال بطبيب  مإيجاد الحل بمفردى ونلإلشارة فان بعض األطباء يفضم
يرى نفسو المسئول األول عمى الحالة وتطوراتيا المستقبمية، فيو يستنجد بذوي االختصاص 

لئال يتحمل المسؤولية عمال الشبو طبي، في تجسيد واضح لما ينبغي أن  ةالوظيفي فئتومن 
  يكون عميو التسمسل الوظيفي بحسب األدوار والمراكز.

 الفريقمع الطوارئ بالمؤسسة االستشفائية نسبي فىامش التعامل  أنتبين من كل ىذا  
يحاولون إيجاد الحمول فيما بينيم وان تطور الحال واستعطى عمييم يمجئون لالستنجاد 

بقاء الحالة إبفي حال المخاطرة بالمكمف اإلداري لما يترتب عمى ذلك من  تبعات قانونية 
العمل  عامل الوقت لو أىمية كبيرة فيبين أيدييم، والتي قد تصل إلى المقاضاة أحيانا، الن 

 نعاشية عمى حد سواء.إلالستشفائي خصوصا في الحاالت االستعجالية واا
 :مستوى النتظام بالمداومات الميمية مقارنة باألوقات العادية -54

 (: يوضح مستوى النتظام بالمداومات الميمية مقارنة باألوقات العادية23جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار ية أقل انتظاما من األوقات العاديةالمداومات الميم

 42.8 77 نعم 
 57.2 103 ل 
 100.0 180 المجموع 

الميمية ليست أقل انتظاما من  اتأن نسبة العمال الذين يرون أن المداوم في الجدول نالحظ
 %...94نسبة يشكمون % ، أما العمال الذين يرون العكس ف4..1األوقات العادية ىي 

يتبين من النسبتين أن العمل الميمي بالمؤسسة االستشفائية ال يختمف كثيرا عن العمل 
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باألوقات العادية من ناحية التنظيم، فنقص المسؤولين والمشرفين مقارنة بالفترة الصباحية ال 
و. فيم يبرر عدم التنظيم في العمل، ذلك الن العمال بياتو الفترة أدركوا ما يجب عمييم فعم

ال ينتظرون من يأمرىم، بل عمييم تتبع توصيات الطبيب وفق البرامج االستشفائية 
 عام شعوربأن ىناك (  2006) بيريمدن لسيندا سوارتز وىذا ما أكدتو دراسة المسطرة. 

 .بالنيار العمل عن أىمية يقل ال الميمي العمل أن المبحوثات طرف من
من األوقات العادية فيم يعممون ذلك بعدم  انتظاماأما العمال الذين يرون أن ىاتو الفترة أقل 

التي ىي بيا في األوقات العادية، خاصة ما تعمق بالوثائق اإلدارية  اتخاذ القرارات بالسرعة
الميمية في  اتبالمداوم ن أكبر مراكز وظيفية من الموجودينالتي تختص أحيانا بمسئولي

  اذ قرارات مصيرية في شكل مدراء فرعيين أو المدير العام لممؤسسة.اتخ
 :قمة التركيز لدى المبحوثين بسبب طول ساعات المداومات الميمية -13

 (: يوضح قمة التركيز لدى المبحوثين بسبب طول ساعات المداومات الميمية24جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار قمة التركيز بسبب طول ساعات المداومات الميمية

 6363 114 نعم
 3667 66 ل

 10060 180 المجموع

% من العمال يرون أن طول ساعات العمل يسبب في 10.0نالحظ في الجدول أن نسبة 
 %...01قمة التركيز لدييم، فيما يرى عمال آخرين العكس بنسبة 

مباشر عمى شدة التركيز يتبين من خالل نسب الجدول أن طول ساعات المداومة لو تأثير 
تفوق النصاب  بحيثبيا،  ونلدى العامل وىذا أمر طبيعي بالنظر إلى الفترة التي يعمم

 القانوني لمعامل يوميا، مع ضرورة التركيز المستمر والخوف من الخطأ يزيد في شدتو.
ر كافي ما يفسر تقاسم أعباء الفترة الميمية بين العمال عمى كل المستويات لممحافظة عمى قد

، بحيث ان من التركيز يكون صمام أمان من الوقوع في األخطاء الطبية الوخيمة العواقب
الوقوف والجموس والقيام بحمل المرضى في الحامالت الطبية المختمفة يزيد من الضغط 
وعبء العمل وىذا كمو يؤدي الى التعب الذي بدورة يساعد في تشتيت الذىن وبالتالي 

تركيز تشيده ىاتو الفترة وىو ما يعاني منو اغمب العمال بالفترة الميمية انخفاض كبير في ال
 ديوري دولي ) باختالف االستعداد والقدرات الذىنية لكل عامل و ذلك ما لم يوافق دراسة

 العمل فترة أثناء عادي يبقى تركيزىم المبحوثين من 64%نسبة أن الذي يرى (2012
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 08% أن حين في ،الميمي العمل أثناء التركيز بفقدان يحسون 28% نسبة وأن الميمي،
 .الميمي العمل أثناء حتى دائما مرتفع تركيزىم أن يحسون

 :العوائق التنظيمية خالل المداومات الميمية -59
 يوضح العوائق التنظيمية خالل المداومات الميمية :(25جدول رقم )    
 %النسبة المئوية التكرار العوائق التنظيمية خالل المداومات الميمية 

 22.8 41 عدم وجود لوائح تحدد المهام بدقة
 17.8 32 نقص اإلشراف

 7.8 14 نقص التصال مع الزمالء بسبب انشغالهم
 27.8 50 كثافة العمل وعدم وجود مساعدة

 2368 43 ل وجود ألية عوائق
 100.0 180 المجموع 

الفئة المبحوثة يرون أن أىم عائق يعوقيم  % من...4من خالل الجدول يتبين أن نسبة  
% من ..40ىو كثافة العمل وعدم وجود مساعدة، وتمييا نسبة  في فترة المداومات الميمية

الميمية، أما  اتأفراد العينة المبحوثة ىم الذين ال يجدون أية عوائق تنظيمية بفترة المداوم
أن %، فيما يرى البعض منيم ..44بنسبة فالذين يعوقيم عدم وجود لوائح تحدد الميام بدقة 

%، وأخيرا العمال الذين يرون أن نقص ...5نقص اإلشراف ىو عائقيم التنظيمي بنسبة
 %....االتصال مع الزمالء بسبب انشغاليم أىم العوائق التنظيمية ممثمين بنسبة 

اضح لمعمل بين أن فترة المداومة الميمية تتميز في الحالة العامة بتقسيم و  ما سبقنستنتج م
وغالبا ما يكون مشافية بين افراد الفريق  أفراد الفريق في كل مصمحة من مصالح المؤسسة،

المنتيية فترة عمميم وافراد الفريق المستخمف ليم، وغالبا ما تكون التعميمات في ممف 
ك المريض داخل الغرف وليسوا بحاجة لتعميقيا في لوحة االعالنات داخل المصالح، وىذا يتر 

بعض الغموض لدى بعض العمال خاصة الجدد الذين يريدون تحديد الميام بدقة، وىذه 
الصورة توحي بان توزيع الميام لدى اعضاء الفريق ال يكون بصفة رسمية نظامية وانما 

، ففي ىاتو الفترة الكل يكون بصورة تشاورية. فال توجد اعمال خاصة بعمال دون آخرين
وتوزع الميام بشكل تفاىمي بين اعضاء الفريق،  جي المسطريتعرف عمى البرنامج العال

فنجد بعض العمال يشتكون من كثافة العمل ببعض المصالح كاالستعجاالت، وجناح 
نجد العمال الذين يرون  العمميات، وعمال المخبر، فال يعيرون اىتمام لموائح التنظيمية، لذا

تعرفوا عمى برامجيم العالجية المحددة  انو ال وجود ألية عوائق تنظيمية بياتو الفترة قد
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التوقيت وينطمقون مباشرة في تطبيق ما تعرفوا عميو، الن األمر متفق عميو مسبقا في قوائم 
المداومة الشيرية، فقط يبقى العمل التقني الذي يستممو العامل بمجرد حضوره وغالبا ما 

ارنة مع الفترة الصباحية مما باإلضافة إلى نقص اإلشراف الجمي بالمق كذلك، يكون مشافية
يولد حافر االعتماد الكمي عمى روح المجموعة وصالبة العممية االتصالية بينيم بياتو الفترة 

  من الميل.
 بالفترة الميمية العوامل المؤثرة عمى العالقات الجتماعية بين العمالثالثًا: 

 :شعور العمال بالتعب أثناء الفترة الميمية -15
 
 
 
 

التعب في فترة المداومات شعرون ب% من العمال ي1.5.لجدول نالحظ أن نسبة من خالل ا
 %.50.4بالتعب في ىاتو الفترة بنسبة  منيم يشعر البعض، فيما ال الميمية

مما الشك فيو فان العمال في فترة المداومات الميمية يشعرون بكثير من التعب خاصة 
ساعة( وىذا طبيعي جدا، نظرا لمحجم الساعي ، وكذا 49العاممين بنظام المداومة الدائمة) 

لمسكون عكس الصباح الذي يكون  الذي يميللمتطمبات العمل لمجسم ككل  عدم استجابة
جسدية كانخفاض مستوى اليقظة نشطا، فنجد العامل في ىذه الفترة يعاني من عدة أعباء 

، وتشتت الذىن ،احتمال الوقوع في األخطاء الطبيةقص التركيز لمتأثيرات الفيزيقية، و ، ونمثال
الدراسات التي تناولت وىذا ما وافق العديد من باإلضافة إلى كثافة العمل ببعض المصالح. 

الذين  (2012 ديوري دولي) ودراسة (1965 ومونتال موريسالمناوبات الميمية كدراسة )
 .الشديد والتعب اإلنياك إلى يؤدي قروا ان العمل الميميأ

حتم عمى العمال أن يكونوا عمى قدر كبير من التعاون وبناء عالقات متميزة بينيم ىذا كمو ي
 بأقل األضرار. لمخروج من ىذه الفترة

 
 
 

 يوضح مدى شعور العمال بالتعب أثناء الفترة الميمية (:26جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار التعب أثناء الفترة الميمية

 86.1 155 نعم 
 13.9 25 ل 
 100.0 180 المجموع 
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 :مقاومة العمال لمنعاس في الفترة الميمية -51
 يوضح مدى مقاومة العمال لمنعاس في الفترة الميمية :(27جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار الجابات 
 8167 147 نعم 
 18.3 33 ل 

 100.0 180 المجموع

العمال بفترة المداومات الميمية يقاومون النعاس كثيرا، أما  % من..5. نسبة نالحظ أن  
 . يحافظون عمى مستوى اليقظة بالفترة الميمية% فيي نسبة العمال الذين 0..5

بالرغم من خبرة بعض العمال وتعودىم عمى العمل بفترة المداومات الميمية إال أنيم يقاومون 
بمدة  رتبطة بين جميع العمال، فيي ال تالنعاس كثيرا، فيذه الخاصية تكاد تكون مشترك

جل االستيقاظ رئيس ومرؤوس، أالخدمة أو الجنس أو العمر أو غير ذلك، فالكل يقاوم من 
وبالتالي يتحتم عمييم تقسيم مدة االستيقاظ ومدة االسترخاء إن لم نقل النوم لمدة قصيرة 

كمال المدة القانونية حتى ال وىذا ما وافق  صباح،لتجديد النشاط لمزاولة العمل وا 
 إلى يؤدي متعاقبة ليمية ورديات في العمليرى أن  الذي (6002تشن هونجليدراسة)
 .البيولوجية الساعة برااضط

ن النعاس يأتي غمبة فوق إرادة العمال لضرورة التفاىم ألبتدفع فيذه الفترة ىي من وبذلك  
استعداد كل غمبة النعاس أمر نسبي ال يتساوى فيو جميع العمال وىذا بحسب و  ،الجميع

، لذا نجد من العمال من بالمداومات الميمية ضائو لمساعات التي تسبق فترة عمموعامل وق
 .يحافظ عمى مستوى مقبول من النشاط واليقظة طيمة الفترة الميمية
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 :متيقظينتناول العمال لممنبهات لمبقاء  -.5
 تناول العمال لممنبهات لمبقاء متيقظينمدى (: يوضح 28دول رقم )ج

 %النسبة المئوية التكرار تناول المنبهات
 82.2 148 نعم 
 17.8 32 ل 
 100.0 180 المجموع 

القيوة  % من العمال يشربون بعض المنبيات كالشاي أو4.4.نالحظ في الجدول أن نسبة 
 % من العمال بنفس الفترة ال يمجئون لذلك....5، أما نسبة بفترة المداومات الميمية

يقظة وقمة التركيز بيذه الفترة يتبين من خالل النسبتين أن غمبة النعاس وانخفاض مستوى ال
المنبيات  لعمال العاممين ليال، لذلك يمجئون إلى ارتشاف بعضا ىي اكبر تحديات يواجو

قات الشاي التي تعج بيم مصالح المؤسسة االستشفائية، ىذا يؤكد أن مستيقظين في حملمبقاء 
جل البقاء عمى أالعمال مدركين لطبيعة الفترة الحرجة، فيم يتسمحون بكل ما استطاعوا من 

من األحيان يشتركون في الشاي  ولو عمى حساب أجسادىم، ففي كثير قدر كافي من اليقظة
وقت واحد بغرقة االستراحة مع  ره قد يكون بالتناوب وارتشافو فيومعداتو ماديا، وتحضي

تقاسم اطراف الحديث تارة فيما يخص العمل بإحضار ممفات المرضى ومناقشة الحاالت، 
في كل  ة العمال بعضيم البعضعمى مشارك دلصورة ت وتارة أخرى في مواضيع عامة، وىي

أطوار فترة المداومات الميمية بشكل جماعي، وتبدأ غالبا جمسة الشاي من منتصف الفترة 
 طبيبمن طرف المراقبة الطبية المحددة بالوقت المقرر دوريات الميمية حتى النياية تتخمميا 

 .والموجود بالبرامج االستشفائية لكل مريض داخل الغرف المصمحة
 :اثناء المداومات الميميةتغيب العمال عن العمل  -.5

 (: يوضح مدى تغيب العمال عن العمل اثناء المداومات الميمية29جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار التغيب حسب الحاجة
 4.4 8 نعم 
 95.6 172 ل 
 100.0 180 المجموع 

بفترة المداومات الميمية،  عن العملغيبون ت% من العمال ال ي41.1الجدول يوضح إن نسبة 
 %. 9.9نسبة بياتو الفترة فيم  يشكمون غيبون تأما الذين ي

النسب الظاىرة أمامنا ليا عدة دالالت فأوليا: أن العمال أدركوا قيمة تواجدىم في المؤسسة 
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ن بو، والذي يمثل البيئة الخارجية لمتنظيم، فيم ال يتغيبون يالصحية من قبل المحيط المتواجد
ثقل المسؤولية المعنوية الممقاة عمى عاتقيم من خالل ما ب يم يحسونفي ظروف قاىرة ألن إال

الساكنة يجعميم خداما بكل عزم وحزم أوقات عمميم وبمتعة  من قبليمقونو من تعاطف 
حيث يقول: العديد من المرات حصمت عمى أولوية  صرح بو العامل )ف . ر(كبيرة، كما 

البريد من طرف المتواجدين ىناك بمجرد رؤيتيم لبدلتي وأحيانا استخراج النقود في مركز 
ا مظير من مظاىر الدعم المعنوي الذي اصبح يحظى بو العامل ، وىذلمعرفتيم بي

بالمؤسسة االستشفائية وصورة واضحة عمى العالقة التي تربط الممرض والطبيب بأفراد 
وليدة العامل السوسيو ثقافي في  وىي المجتمع المحمي واعتراف بالجميل من طرف الساكنة،

لمعامل بالمؤسسة من نظرة االحتقار الى نظرة االحترام المجتمعات المحمية الذي تطور كثيرا 
، وكما صرحت العاممة )خ . ع ( أنو يتم تقديرىن في المناسبات العرفية عند االستشفائية

ا بالمؤسسة ن)كان عمم خاصة وأنيا عاصرت النظرتين وتحمد اهلل ان قالت: اجتماع النسوة
وأصبح االن ضرورة مجتمعية خمقت لنا مكانة اجتماعية خطيئة اجتماعية سابقا االستشفائية 

العديد من قد يكون وجية  بالمؤسسة االستشفائية (، باإلضافة إلى أن ىذا العاملمرموقة
 المراكز في األماكن البعيدة عنخاصة الجيران حتى في أوقات الراحة لمتمريض واالستشفاء 

 .ائيةستشفاال
لعدم  ( من االستمارة94في السؤال رقم ) ستنتج من خالل تعميالت المبحوثينالداللة الثانية: ن

غيابيم حسب الحاجة، أن غيابيم يزيد الضغط عمى زمالئو في ىاتو الفترة الحرجة من اليوم 
االستشفائية، شير إلى النضج الفكري الذي وصل إليو العامل بالمؤسسة ذا التعميل يوى

وضرورة أخد حظو من كل الظروف الوظيفية المحيطة بفترة المداومات الميمية، ولو عمى 
ىو الطابع و  ن شدة لحمة فريق العمل وتماسكوحساب الحاجات الخاصة بو، وىي تنم ع

دراكيم التام أو  لعمال المداومات الميمية مكا صرح مدير المداومة )ت ر( بذلك،ميز الم ن ا 
ي زيادة نععمل بكل ظروفو، وغياب أي ركيزة يميمي يسري عمى جميع ركائز فريق الالعمل ال

 عمى باقي الركائز. عبءال
، فغيابيم كما عبروا في نفس السؤال الداللة الثالثة: نستنتجيا كذلك من تعميالت المبحوثين 

االستشفائية  عنو ىو عكس المسؤولية األخالقية، إشارة إلى قيمة العقد المبرم بين المؤسسة 
فيم كما يشعرون بمسؤولياتيم تجاه مجتمعاتيم يشعرون كذلك بمسؤولياتيم تجاه  والعامل
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 المؤسسة والذي بموجبو يمتزم الطرفين بما حدد فيو من حقوق وواجبات.
الداللة الرابعة: المحمة والتماسك يزيد وينقص بين أعضاء فريق العمل بحجم الظروف 

الميمية وبعالقة عكسية غالبا، فكمما ساءت الظروف زادت المحمة، المحيطة بيم في الفترة 
طبيعة الفترة في حد ذاتيا فحرصيم عمى ل كذلك إشارة ، وىيوىي تختمف من مداومة ألخرى

اتيم القعمى حرصيم الشديد عمى التخمي عمى كل ما يخدش عحقيقي مؤشر عدم الغياب 
 .الكثيرة في المنطقة المناسبات العرفيةفي  ىذا خميا ظيراالجتماعية في فريق العمل وي

وىذا يعني أن ىناك نوع من االلتزام االخالقي والمعنوي ازاء الزمالء بعدم التغيب الن ذلك 
  يمقي بالعبء عمى بقية العمال.

 :مغادرة العامل لمكان العمل دون استئذان -54
 
 
 
 

العمال الذين ال يغادرون العمل دون استئذان،  تمثل% 41.5 نسبة نالحظ في الجدول أن
 % عن العمال الذين يغادرون العمل دون استئذان.0.4فيما تعبر نسبة 
ما سبق ان مغادرة العمال لمكان عمميم دون استئذان غير وارد لدى العمال يتبين من خالل 

بالمؤسسة االستشفائية، نظرا لاللتزام االخالقي الموجود عند كافة العمال، كما يمكن ان نقول 
ثقافة تنظيمية لدى العمال تتماشى مع أن اإلدارة بأساليبيا التنظيمية عممت عمى خمق 

ىا عمى استقرار الوظيفة مما ساعد، لمشترك وىو خدمة المريضطموحاتيم وتحقق اليدف ا
، رغم نقص الرقابة اإلدارية وتكوين نوع من الرضا الوظيفي في فترة المداومات الميمية

، فالعامل من خالل معرفتو لما لو وما عميو ال رة الصباحيةمقارنة بالفت الممحوظين واإلشراف
ومغادرتو وبقاءه في العمل وليدة قناعاتو داومات الميمية في الملمرقابة اإلدارية غالبا يحتاج 

في حالة مغادرة المتخذة الردعية  األساليب اإلدارية دون أن نغفل بعضالمرسخة في ذىنو، 
من طرف المكمفين باإلشراف عمى فترة المداومات الميمية  كاالستفسارات  العمال دون استئذان

في سجل المداومات الميمية ليطمع عمية المسؤلين  وتدوين ذلك وتقميص مدة الراحة وغيرىا
 . صباحا واتخاذ االجراءات المناسبة في شأنو

 استئذان(: يوضح مدى مغادرة العامل لمكان العمل دون 30جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار الجابات

 369 07 نعم 
 9661 173 ل 
 100.0 180 المجموع 
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 :فقدان العمال لمتركيز ووقوعهم في األخطاء -43
 
 
 
 

%من العمال يفقدون التركيز و يقعون في األخطاء 19.1من الجدول نالحظ أن نسبة  
الطبية بفترة المداومات الميمية، فيماال يقع في األخطاء الطبية وال يفقدون التركيز نسبة 

 % من العمال.19.9
يتبين من خالل النسب أن فقدان التركيز والوقوع في األخطاء الطبية وارد وبقوة في  

المؤسسة االستشفائية بفترة المداومات الميمية، فجميع العمال ىم عرضة لذلك باختالف رتبيم 
كما أنو يوجد  من العمال من يحافظ عمى  الوظيفية وخبرتيم المينية واستعداداتيم الذىنية، 

يمة الفترة الميمية وىو أمر نسبي بحسب قدرة العامل عمى التحمل والتعود، وبما أن تركيزه ط
العينة المدروسة اغمبيتيا من الشباب الموظفين حديثا اجاب بعضيم بعدم وقوعو في 

نوع من التثاقل فقد  تفرض  وساعاتو الطوال ن طبيعة العمل الميمياالخطاء الطبية بعد. وأل
التنسيق والتعاون، وارتشاف بعض المنبيات، وتنبيو بعضيم البعض إلى بعض العمال  يمجأ

بقاء عمى مستوى مقبول من التركيز وبالتالي التقميل من حدوث لم ار،ستمر بابشكل جماعي 
(: كم عدد االخطاء 91ويظير ذلك من خالل تعميالتيم عمى السؤال رقم )، األخطاء الطبية

شابو وىو ما لمعمال الذين اجابوا بنعم  5.0الخطأ  المرتكبة خالل المسار الميني فكان معدل
 تركيزىم المبحوثين من 64%نسبة أنالذي يرى ( 2012"ديوري دولي )دراسة  الى حد كبير

 العمل أثناء التركيز بفقدان يحسون 28% نسبة وأن الميمي ، العمل فترة أثناء عادي يبقى
 .الميمي العمل أثناء حتى مرتفعدائما  تركيزىم أن يحسون 08% أن حين في الميمي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح مدى فقدان العمال لمتركيز ووقوعهم في األخطاء 31جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار الجابات 

 5464 98 نعم
 5466 82 ل

 100.0 180 المجموع 
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 :كيفية تعامل الزمالء مع األخطاء التي يرتكبها بعضهم أثناء العمل الميمي -12

ون بأخطاء طيبيو يتفيم زمالئيم وم% من العمال عندما يق4...يبين الجدول أن نسبة 
، أما من طرف زمالئيم خون عمى ىذا الفعليوب   من العمال% 4.. نسبة في حين أن .ذلك
 لما قاموا بو. من أحد العمال ال يجدون اىتمام % من4.4

من خالل النسب الظاىرة أمامنا تأكد أن الخطأ الطبي موجود بيذه الفترة باختالف درجة 
الخطأ وما نجم عنو، وىو ما يترك مجال لمنسبية في التعامل مع مرتكبو، وفي الغالب يتفيم 

منيا: أن الجميع  يد من المبحوثينكما صرح بو العد الزمالء أخطاء مرتكبيا لعدة أسباب
معرض لمخطأ في الفترة الميمية خصوصا، وكذا بالنظر إلى الفئة المبحوثة فيم شباب 

في  المينية نقص الخبرةباإلضافة إلى  ،بالمؤسسةتنقصيم الخبرة المينية لحداثة توظيفيم 
سيمة لتفادي عمى العمل الجماعي التعاوني كو  ونعتمدفيم يلذلك  التعامل مع الطوارئ،

 .واالعتماد عمى ذوو الخبرة المينية الكبيرة في ىاتو الفترة عند البعض فقدان التركيز
كما تجدر اإلشارة إلى أن األخطاء المرتكبة من طرف المبحوثين قميمة نظرا لقمة مدة 
الخدمة عند األغمبية التي شممتيم الدراسة وعند سؤالنا عن عدد األخطاء المرتكبة في 

( كمعدل عام لدى جميع المبحوثين الذين اجابوا بوجود 34الميني لم تتجاوز ) المسار
اخطاء مرتكبة. باإلضافة إلى أن معظم األعمال التي يقومون بيا داخل المصالح واألقسام 
بفترة المداومات الميمية ىي أعمال روتينية قد تعودوا عمييا، أما الحاالت االستعجالية 

 استنفار جميع الكفاءات العاممة ليال القادرة عمى إعطاء اإلضافة.واإلنعاشية فيي تستوجب 
 
 
 
 

 6يوضح كيفية تعامل الزمالء مع األخطاء التي يرتكبها بعضهم أثناء العمل الميمي: (32جدول رقم )
 %المئويةالنسبة  التكرار تعامل الزمالء مع األخطاء المرتكبة 

 
 8.9 16 التوبيخ
 8869 160 التفهم

 2.2 4 ل يهتم بك أحد
 100.0 180 المجموع 
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 :كيفية معالجة األخطاء بالفترة الميمية -44
 (: يوضح كيفية معالجة األخطاء بالفترة الميمية33جدول رقم )                      

 %النسبة المئوية التكرار كيفية معالجة األخطاء 
 26.1 47 التصال بالمشرف

 6565 118 احتواء المشكل
 864 15 المبادرة الفردية

 100.0 180 المجموع 

% من العمال يحاولون احتواء المشكل داخل فريق 11.1نالحظ في الجدول أن نسبة 
صالحو، أما العمل فيتصمون بالمشرف أثناء حدوث األخطاء،  العمال % من41.5 نسبة وا 

 %.9..األخر المبادرة الفردية إلصالح الخطأ وىذا بنسبة  فيما يستعمل البعض
النسب تدل عمى طبيعة العالقة االتصالية بين أعضاء فريق العمل رغم وجود قوانين 

فيم يمجئون الحتواء المشكل لعدة أسباب  واضحة تحدد كيفية معالجة األخطاء الطبية،
وكيفية التعامل مع الخطأ والتعود  منيا: االستفادة من الخبرات الموجودة في فريق العمل،

الخطأ وارد واالرتباك قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر،  المحتمل، ألن عمى عدم االرتباك
، وكذا اإلسراع كفريق النفسية عمى المريض نفسو وعمييم وكذا عدم تضخيم المشكل لتبعاتو

 في إنياء الحرج قدر اإلمكان عن المجموعة.
بالمشرف ألول وىمة فيم يخشون تبعاتو في حالة عدم إصالح الخطأ أما الذين يتصمون 

لإلشارة فان األخطاء الطبية ال تحتمل التأخير في  -الطبي وىو السموك األمثل في اإلدارة.
الفترة الميمية لذلك نجد من العمال من يجمع بين األمرين فيتصل بالمشرف  ويحاول احتواء 

 .-خطورة الخطأ وما ينجم عنوالمشكل في نفس الوقت بحسب درجة 
أما فيما يخص معالجة األخطاء الطبية بالمبادرة الفردية فغالبا مع تكون عند األطباء أو 

 األطباء المختصين لمسؤولياتيم المباشرة عمى الحاالت االستعجالية واإلنعاشية الطارئة.  
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 :قمة الرقابة اإلدارية أثناء العمل الميمي -40
 (: يوضح مدى قمة الرقابة اإلدارية أثناء العمل الميمي34جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار الجابات
 57.8 104 نعم 

 
 42.2 76 ل

 100.0 180 المجموع

% من العمال يقرون أن ىناك نقص في الرقابة اإلدارية ...1 نسبة أن يتبين من الجدول
 بياتو الفترة االداريةنقص لمرقابة يوجد البعض األخر انو ال  رىأثناء العمل الميمي، فيما ي

 %.94.4بنسبة  وذلك
تأكد النسب الجدولية أن الرقابة اإلدارية ال تكون بنفس الحدة التي نجدىا بالفترة الصباحية  

 في يحفزهوىذا أمر طبيعي جدا، وشعور العامل بفترة المداومات الميمية بيذا النقص 
عمل في كل أطوار فترة المداومة، وىذا ما يفسر عدم الفريق عمى واالعتماد  مضاعفة الجيد

توجيو والمرافقة، كفيو أمر البيذا النقص أصال ألنو داخل مجموعة تخر شعور البعض اآل
متيم وتماسكم عن عمل المشرفين، فغالبا ما تكون  الميام مقسمة فيم يستغنون بمح

بعض المصالح، كما نثني عمى السياسة الحكيمة ومعروفة وروتينية في بعض األحيان ب
لإلدارة والتي تجعل العامل ال يفكر فيمن يراقبو لتأدية ميامو، باإلضافة إلى القيمة الخمقية 
التي يتحمى بيا العامل بياتو المؤسسة، كما أسمفنا وان ذكرنا فيو يعتبر العمل بالمؤسسة 

وىذا ما صرح بو العامل )ص. أ(، كما أن  ةاالستشفائية تعبد هلل قبل أن تكون وظيفة ميني
المشاىدات الميدانية تؤكد ان نقص الرقابة ولد نوع من االىمال عند بعض العمال بدليل أن 

 بعض الحاالت المرضية تطورت وازدادت خطورتيا بالفترة الميمة وان كانت قميمة.
 :حدوث سوء تفاهم داخل فريق العمل أثناء الفترة الميمية -49

 مدى حدوث سوء تفاهم داخل فريق العمل أثناء الفترة الميمية (: يوضح35رقم ) جدول
 %النسبة المئوية التكرار سوء التفاهم في الفريق أثناء الفترة الميمية

 30.0 54 نعم 
 70.0 126 ل 
 100.0 180 المجموع 

% من العمال يؤكدون عدم حدوث سوء تفاىم بين الزمالء 3. نسبة من الجدول يتبين أن 
 لفترة الميمية.ا% منيم حدوثو في 03الفترة الميمية، بينما يؤكد أثناء بفريق العمل 



 

 

181 

عمى التفاىم الميمية يحرصون  اتيتبين لنا من خالل قراءة النسب أن العمال بفترة المداوم
لتفاىم وخيمة جدا، ومع ذلك وان حدث فيما بينيم، الن تبعات سوء ا وتفادي الخالف

يحاولون احتواءه، وىي داللة واضحة عمى طبيعة العالقة الموجودة بين الزمالء بفريق العمل 
والتي تتميز  بالصالبة والقوة  والمتانة، أما في بعض األحيان سوء التفاىم يفرض عمى 

و من جراء ثافتو، أحوثين: جراء ضغط العمل وكاحدىم من خالل ما حددتو إجابات المب
نقص المعدات  بسببو أض أراء وخيارات عمى المجموعة، ر التداخل في الميام ومحاولة ف

طول ساعات العمل وفقدان التركيز، وىي أمور طارئة ال تمبث بسبب واألدوية، أو من حتى 
واإلقناع، وان استعصت يوكل األمر لممشرفين لمفصل  رأن يقضى عمييا عن طريق الحوا

 واتخاذ اإلجراءات الردعية المناسبة. فييا 
 :تغيير العامل لمهنته بسبب المداومات الميمية -41

 (: يوضح مدى تغيير العامل لمهنته بسبب المداومات الميمية36جدول رقم )      
 %النسبة المئوية التكرار الجابات 

 
 560 09 نعم
 9560 171 ل
 100.0 180 المجموع 

% العمال الذين ال يغيرون مينة العمل بالمؤسسة االستشفائية بسبب 41تمثل نسبة     
 اتوما يحيط بيا من ظروف، أما الذين يغيرون مينتيم بسبب المداوم ةالميمي اتالمداوم
 .% 1فيم بواقع الميمية 

أن العمال بالمؤسسة االستشفائية ليم عمما مسبقا بكل ظروف العمل  مما سبقيستنتج 
 يعرفون أوقات العمل المعمول بيا في القطاع الصحي فيمقبل توظيفيم،  أالستشفائي حتى

خاصة المداومات الجزئية والدائمة والعمل بالميل لداوم الخدمة العمومية لمساكنة، وبيذا فان 
فترة المداومات  من صرح أنو تحضير نفسي وذىني مسبق، بل وان من العمال ديالعامل ل

المؤسسة االستشفائية، لما تمييا من راحة تعويضية يستطيع أن الميمية ىي من تحفزه لمعمل ب
يعمل فييا عمل أخر لمزيادة في دخمو العام، كما أن ضغط العمل بالمداومات الميمة غير 
ثابت وبإمكان اإلدارة استخدام عدة حمول لمتخفيف منو أو القضاء عميو، ففي السنوات 

 اممة المؤىمة وتم توظيفيم مباشرة في المؤسساتاألخيرة استقطب القطاع كم ىائل من اليد الع
، بعدما أقيمت ليم عممية التكوين والتدريب في مكان العمل، كحل مستعجل االستشفائية



 

 

182 

لتغطية النقص، كما قد تجري اإلدارة تغيرات جزئية في حركة العمال ودوران العمل داخل 
بكل المصالح، لتخفيف الضغط المؤسسة بعممية دورية تشمل كافة عمال المداومات الميمية 

عمى المصالح التي تعاني من كثافة العمل بشكل مؤقت، كما يمكنيا االستعانة بعمال من 
مؤسسات صحية أخرى تابعة ليا أو من غيرىا بعقد مؤقت لمدة محدودة لتغطية العجز، 

ال التوقع باإلضافة إلى أن ظروف العمل بالمداومات الميمية في الغالب ال يمكن التحكم بيا و 
بمجرياتيا، وعميو فأنيا ظرف عادي من ظروف العمل ويجب التكيف معو ميما تكن 

، وىذا ما فيمو جل العمال بالمؤسسة وجعميم ال يفكرون مطمقا في تغيير مينة العقبات
ن تفكر بتغيير فيما نجد القمة م ،التمريض والتطبيب واالستشفاء بسبب فترة المداومات الميمية

لعدم قدرتو مجاراة العمل بالفترة الميمة وقدم مبررات )م .ع( قد صرح  ا السببالمينة ليذ
 .المينة، باإلضافة الى أنو يعاني مشاكل اجتماعية خارجة عن نطاق صحية عمى ذلك

 تماسك ولحمة العمال بفترة المداومات الميمية رابعًا: صور
 نوع التصال أثناء المداومات الميمية: -26

 
  
 
 
 

% من العمال في المؤسسة االستشفائية يتم االتصال بينيم 91من الجدول يتبين أن نسبة
% يتم االتصال بينيم بشكل كتابي، 95.5بشكل شفاىي في المداومة الميمية، وتمييا نسبة

 شفيي(.  % يتم االتصال بينيم بشكل مزدوج )كتابي+50.4وكذا نسبة 
ىذا يبين أن إدارة وتسيير فترة المداومات الميمية في المؤسسة تستعمل كل وسائل االتصال، 
كما جاء الترتيب في النسب المئوية ، بمعنى أن االتصال الشفيي بين العمال يؤكد الثقة 
المتبادلة بين العمال، فيم ال يحتاجون لموثيقة المكتوبة والمعتمدة رسميا وان كان ىذا السموك 

فوف بالمخاطر، إذ ال يعترف بالمشافية في حالة ظيور أخطاء طبية يحاسب عمييا ىذا مح
من جية، ومن جية أخرى يعبر ىذا السموك غير الرسمي بين أعضاء فريق العمل عن 

قد ال تكون من المشرفين و وجود قيادة غير رسمية تأخذ عمى عاتقيا تسيير ىاتو الفترة 
الذي يرى ان الجماعات غير  (إحسان محمد الحسن) وىذا ما وافق دراسة. االداريين

 (: يوضح نوع التصال أثناء المداومات الميمية37جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار نوع التصال أثناء المداومات الميمية

 41.1 74 كتابي 
 45.0 81 شفهي 
 13.9 25 كتابي +شفهي 
 100.0 180 المجموع 
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الرسمية بالمصنع ىي وليدة العالقات االجتماعية الرسمية، التي تتحول إلى عالقات غير 
حكام متعارف عمييا عمى تفاىم الفريق، فال ىذا السموك كما يعبر ، رسمية ليا تركيبة وقيادة وا 

كحالة ىو إيصال الرسالة ولو بالرمز  ييم نوع االتصال بينيم الن اليدف األسمى لدييم
 فيم ال يحتاجون حتى لمكالم أحيانا.وجود عمميات جراحية، 

 :رأي المبحوثين حول مدى كفاية عدد أفراد فريق العمل -.4
 يوضح رأي المبحوثين حول مدى كفاية عدد أفراد فريق العمل (:38جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار عدد أفراد فريق العمل
 17.2 31 كاف 
 50.6 91 متوسط 
 32.2 58 غير كاف 
 100.0 180 المجموع 

% من المبحوثين يؤكدون أن عدد أفراد فريق العمل 13.1أن نسبة  في الجدول ما يالحظ
% الذين يرون أن عدد أفراد الفريق غير كاف، أما نسبة 04.4متوسط، وتمييا نسبة 

 عدد أفراد العينة الذين أجابوا أنيم عدد فريق العمل كاف.  % تمثل4..5
لدى العمال حول كفاية افراد الفريق  ان ىناك رضا وظيفي  يتبين من خالل ىاتو النسب

التطور الحاصل عمى مستوى تواجد العمال في المؤسسة عموما وىو مؤشر واضح يثمن 
فترة بعمييم كثيرا في تكوين الفرق  االستشفائية خاصة عمال السمك شبو طبي، الذين يعتمد

المداومات الميمية، فإلى زمن قريب كانت المؤسسة االستشفائية تشتكي من نقص فادح من 
مما يجعل العمل سنوات االخيرة (  31كم تؤكده احصاءات التوظيف في ) ىاتو الفئة، 

ا يوفر ىذا العدد الميمي في حالة الدوام أكثر راحة وفعالية بوجود عدد كاف من العمال، كم
كذلك الجو المالئم لمعمل في الميل ليتقاسم جميع أفراد الفريق المسؤولية تجاه ما يقدم من 
خدمة، كما انو قد يستفيد العمال من الزيادة في عدد ساعات الراحة التي تعقب المداومات 

تعتبر أىم ي الميمة، لمتخفيف من األعباء المترتبة عن كثافة العمل وعدم وجود مساعدة والت
 (.41في الجدول رقم ) عائق وظيفي يعوق العمال بالفترة الميمية كما ىو موضح

 
 
 
 



 

 

184 

 :كيفية استقبال توجيهات الزمالء أثناء الفترة الميمية -.4
 (: يوضح كيفية استقبال توجيهات الزمالء أثناء الفترة الميمية39جدول رقم )   

 %النسبة المئوية التكرار استقبال توجيهات الزمالء أثناء الفترة الميمية  كيفية
 60. 1 برفض 
 99.4 179 برضا 
 100.0 180 المجموع 

 %، يستقبمون44.1الحظ في الجدول أن األغمبية الساحقة من أفراد العينة المبحوثة وبنسبة 
توجييات زمالئيم في فترة المداومة الميمية برضا، في حين أن احد المبحوثين يستقبميا برفض 

 %.3.1ممثال بنسبة 
المحمة التي تسود فريق العمل ورغبة الجميع في  ىمعالنسبتين تعطي صورة واضحة  اتينى

ك ، وىي مظير من مظاىر التماسوصرحوا بو تقديم خدمة مميزة لممريض كما عبروا عنو
داخل الفريق بحيث أن صاحب الخبرة يجد متعطش الستماع وتطبيق لتوجيياتو، إلدراك 

تعبر كذلك عمى ان الصورة المستقبل لمتوجييات أنيا السبيل الوحيد في تطوير عممو، كما 
الطابع المتميز الذي يسود العممية االتصالية بين أفراد فريق العمل في فترة المداومات 

وجود عالقات متميزة كذلك بينيم، فقد تختفي الرتب والمراكز الوظيفية لترجع الميمية، وتوجي ب
األولوية لألكثر تعامل مع الحاالت الطارئة والتفكر الجدي في وجود الحمول المستعجمة 

العمل، وىذا كمو من اجل مصمحة المريض، والقضاء عمى كل ما من شأنو أن طوارئ ل
، كما أن ىناك احترام بيذه الفترةة بين فريق العمل يودي إلى تصدع العالقات االجتماعي
 متبادل بينيم كما عبر عمية المبحوثين. 

 :طبيعة العالقة داخل فريق العمل لدى المبحوثين أثناء المداومات الميمية -44
 (: يوضح طبيعة العالقة داخل فريق العمل لدى المبحوثين أثناء المداومات الميمية40جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار طبيعة العالقة داخل فريق العمل
 95.6 172 تعاون 
 .83 7 تنافس 
 60. 1 صراع 
 100.0 180 المجموع 

% من المبحوثين يرون أن طبيعة العالقة بين أعضاء 41.1من الجدول نالحظ أن نسبة 
طبيعة تنافسية ذات فترة المداومات الميمية تعاونية، فيما يعبر اآلخرين عمى أنيا بالفريق 
 %.3.1فيؤكد أنيا ذات طبيعة صراعية بنسبة  مبحوث واحد%، أما 0.4بنسبة 
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تؤكد النسب الظاىرة في الجدول أن التعاون بين أعضاء فريق العمل ىو السمة المميزة 
دي وال االستئثار بالرأي، وىذا يساعد كثيرا في تعزيز لمعالقة بينيم، فال وجود لمعمل الفر 

التواصل بينيم واالستثمار في الكفاءات بوجود جو مالئم لمعمل، وعالقات قوية بين أعضاء 
الفريق، كما يمكن لموصول إلى أقصى إنتاجية ممكنة لمعامل بياتو الفترة، وتقديم جودة  

كما أن الطبيعة التنافسية لمعالقة القائمة بين  شاممة لمعمل أالستشفائي في ظل ىاتو العالقة،
العمال أحيانا تكون في تقديم أحسن خدمة لممرضى كما أجاب عميو بعض المبحوثين. فيم 
يعتبرون العمل بالمستشفى عموما عمل من أرقى المين الذي يجازى عميو العامل في الدار 

وىذه قيمة خمقية مستمدة من الدين األخرى، ناىيك عن العمل بيذه الفترة الحرجة من اليوم، 
تريد من توطيد أواصل المحبة والتماسك في النسيج االجتماعي بين أعضاء فريق العمل وزيد 

 من لحمتيم فيم يدعون بمالئكة الرحمة.
 :أساس اختيار فريق العمل لدى المبحوثين أثناء المداومات الميمية -03

 العمل لدى المبحوثين أثناء المداومات الميمية(: يوضح أساس اختيار فريق 41جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار أساس اختيار الفريق 

 12.2 22 المستوى التعميمي 
 66.7 120 المستوى  الوظيفي 
 6.1 11 الجنس )ذكر، أنثى( 
 5.0 9 الجهة الجغرافية 

 
 10.0 18 التفاق

 100.0 180 المجموع

% من ..11بة الختيار فريق العمل حاز نس أساسالمستوى الوظيفي كمن الجدول يتبين أن 
%، ثم نسبة 54.4المستوى التعميمي بنسبة  االختيار عمى أساسميو إجابات المبحوثين، وي

 عمى أساس، كما أن اختيار فريق العمل %53ريق العمل عن طريق االتفاق ب:اختيار ف
 %. 1الجية الجغرافية بنسبة  عمى أساسعمى االختيار %، وأخيرا 1.5 بواقعالجنس كان 

االنتقاء الختيار فريق العمل بفترة المداومات الميمية بحسب ظروف العمل في  أسستختمف 
الغالب لكن دون تخطي حدود القوانين المعمول بيا في المؤسسات االستشفائية لكن بشيء 

معيار األول في االنتقاء من المرونة الموافقة لطبيعة العمل، لذا كان المستوى الوظيفي ال
نفي األعمال التي يقومون بيا  سمك الشبو طبيينالشتراك ميام  اختمفت رتبيم، فتجد  وا 

الممرض المؤىل يتقاسم األعمال نفسيا مع ممرض مختص في الصحة العمومية ونفس 
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الشيء مع الممرض الرئيسي، رغم الفارق الكبير في الرتبة الوظيفية لكل منيم، أما معيار 
المستوى العممي غالبا ما يكون عند األطباء العامون واألطباء المختصون، كما أن استعمال 
األسموب المرن لإلدارة في التعامل مع ىذا الممف يعطي أمر االختيار لرئيس المصمحة في 

بداء الرأي مع العمال في تكوين فرق العمل عن طريق االتفاق اإلدارة  الن ما ييم ،التشاور وا 
مرار العمل وضمان الخدمة دون وجود نزاعات، باإلضافة إلى أن طبيعة بعض ىو است

المصالح تفرض نمط جديد من االختيار ينبني عمى الجنس أو النوع في طريقة االختيار لعدة 
العامل ىذا ما يعبر عميو ب ، وثانياً  خصوصية المنطقةطبيعة المصمحة اواًل و  اعتبارات منيا 

يجبر المسؤولين بتعيين فرق خاصة بالنساء بمصمحة الوالدة  قد الذيالسوسيو ثقافي المييز 
دون أن نغفل معيار الجية الجغرافية الذي يحسب لو  وطب النساء، واألمومة والطفولة مثال.

حساب في تكوين الفرق بحيث ال يمكن لرئيس المصمحة أن يترك فريق عمل مكون من 
% من 3.مقر العمل لضمان أكثر من  عمال يقطنون من جية جغرافية بعيدة جدا عن
 األعضاء متواجد في فترة العمل ليال عمى األقل. 

     :خصائص التصالت بين الزمالء أثناء المداومات الميمية -05
 (: يوضح خصائص التصالت بين الزمالء أثناء المداومات الميمية42جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار طبيعة التصالت 
 96.1 173 مرنة 
 3.9 7 متصمبة 
 100.0 180 المجموع 

% من إجابات المبحوثين توحي أن االتصاالت بين الزمالء 41.5في الجدول نالحظ أن 
 %.  0.4أثناء المداومات الميمية تكون بشكل مرن، فيما يقر البعض األخر بتصمبيا بنسبة 

من خالل النسبتين يتبين أن العالقة بين الزمالء في فريق العمل أثناء المداومات الميمية جيدة 
لمغاية، فيم يدركون التزاماتيم المينية بياتو الفترة، الن طبيعة االتصال بينيم تستوجب 
التعامل بأكثر مرونة وليونة في األخذ والعطاء عمى مستوى توفير المعمومة وتقبل األوامر 

تنفيذىا، كم يعبر ىذا النوع من االتصال عن تقبل الوضع كما ىو كظرف من ظروف و 
العمل العادية لالعتياد عميو، وانو يسري عمى جميع العمال بالتناوب، لمتقميل من أعبائو 
بالضبط وتنظيم الميام والتفاىم في حالة حدوث نزاعات والتي قد تكون ميممة في ىذا 

ىذه  إيجابيةاالتصالية ال تتأثر بطبيعة العمل الميمي سمبا، بل  الظرف، وبذلك فان عالقتيم
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 تنعكس في زيادة االنسجام والتفيم والقبول لكل أعضاء فريق العمل.  المرنة الطبيعة
 :مدى وجود روح التعاون داخل فريق العمل -04

 (: يوضح مدى وجود روح التعاون داخل فريق العمل43جدول رقم ) 
 %النسبة المئوية التكرار الجابات

 
 9060 162 نعم
 10.0 18 ل

 100.0 180 المجموع

روح التعاون بين أعضاء  وجود % من إجابات المبحوثين تؤكد عمى43الجدول يبين أن 
 % من اإلجابات تقر بالعكس.53فريق العمل، في حين أن 

أغمب العمال يؤكدون عمى وجود روح تعاون بينيم أثناء  من خالل ما سبق نستنتج أن
فترة تكمن في التعاون بينيم كما ياتو القوة فريق العمل ب المداومات الميمية، النيم يدركون أن

، رغم تحديد الميام والمسؤولية الفردية الممقاة عمى عاتق كل فرد من أفراد يمعبر عميو اغمب
و، كما أن التعاون يحافظ عمى درجة االنسجام الموجودة لدييم الفريق تجاه الميام الموكمة إلي

ويعززىا، فالعامل المتعب أو الذي ىو في حالة استرخاء قد يجد من يقوم بعممو دون أن 
ويتركو يستريح قميال ليعاود النشاط  مرة أخرى، الن دور القائم بالميام ىذه المرة  بذلك يشعره

ضغط الساعات الطويمة لمتخفيف من ، القادمةمرات الفي  قد يستفيد من نفس الميمة أو أكثر
ن رية داخل المصالح العاممة ليال ألوطبيعة الفترة، وىذا يؤكد كذلك نقص الرقابة اإلدا
رغم  أفراد فريق العمل،عمى حساب يتم مسؤولية تسيير ىذه الفترة داخل المصالح في الغالب 

إال في حالة استعصاء األمر عمى أعضاء وجود مسئول إداري وتقني، وال ينادى عمييما 
الفريق في وجود حاالت طارئة أو حاالت تستدعي الخروج حاال من المؤسسة تجاه مصحات 
أخرى لتسوية الوثائق اإلدارية كاألمر بالميمة، وتعيين الممرضين المرافقين والسائقين 

 وتجييز سيارات اإلسعاف.
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 :لعملوجود الروح الجماعية لدى فريق ا -00
 (: يوضح مدى وجود الروح الجماعية لدى فريق العمل44جدول رقم )             

 %النسبة المئوية التكرار الجابات 

  
 9560 171 نعم
 560 9 ل

 100.0 180 المجموع 

% من المبحوثين يرون أن ىناك روح جماعية داخل 41من الجدول أن نسبة  يتبين  
 ال وجود ليذه الروح داخل فريق العمل.  أن% من المبحوثين فيرون 1الفريق، أما نسبة 

جماعية داخل الفريق، وذلك لوجود سيولة كبيرة في التأقمم  أن ىناك روح وعميو يتضح
عات، كما أن الجميع يشعر باالرتياح داخل المجموعة واالتصال بين الزمالء، وعدم وجود نزا

ألنيم يشتركون في نفس ظروف العمل المحيطة بيم وفي الغالب يقومون بنفس األعمال 
ويتقاسمون عدد المرضى في نفس األوقات من الميل  المتمثمة في تطبيق البرامج العالجية

 .ل وبعد الدوريات االستشفائيةرف االستشفاء، كما يجتمعون في غرفة واحدة لمتشاور قبيوغ
 :ادراك العمال ألهمية التعاون فيما بينهم أثناء المداومات الميمية -09

 مدى ادراك العمال ألهمية التعاون فيما بينهم أثناء المداومات الميميةيوضح (: 45جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار الجابات 

 
 9869 178 نعم 
 1.1 2 ل 

 100.0 180 المجموع

من إجابات المبحوثين حول إدراكيم ألىمية التعاون بين  %4..4أن نسبة يالحظ في الجدول
ال يدركون % 5.5 نسبة أنيا السمة المميزة لياتو الفترة، أما يرونالعمال أثناء العمل الميمي 
  .ذلك بفترة المداومات الميمية

أدركوا أىمية التعاون بياتو الفترة من خالل ما جاء من نسب بالجدول يتبين أن العمال 
إلدراكيم أن ىاتو الفترة ال يمكنيم التغمب عمى ظروفيا الوظيفية إال بالتعاون، فبو تنجز 

والتعرف  ،خبرات القدامى نحو الجدد نتقالابو يتم و  ،األعمال بصورة جماعية تشاركية
، وما يجب تقديمو في ذلك شابيا ا عمى طريفة إنقاذ المصابين بطريقة فجائية ومايميدان

الحاالت االستعجالية الطارئة أو اإلنعاشية، بعدما تعرفوا عميو بطريقة نظرية كما جاء في 
إجابات المبحوثين عن بعض صور التعاون، كما أن التعاون يتيح ليا انجاز األعمال في 
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آو  وقت وجيز وبفعالية كبيرة لالستفادة من فترات استرخاء قد تكون عمى جمسات الشاي
لمعاودة النشاط وذلك لعمل المجموعة بو،  انزواء بعضيم في غرف معزولة لبعض الوقت

مر بحرية لما مع أن اإلدارة ليال تعمم ضمنيا بذلك وتتجاىمو وال تتدخل بصرامة، لتترك األ
بانخفاض مستوى اليقظة عند الجميع  دراكياتفاىم عميو فريق العمل في تسيير ىاتو الفترة إل

وىذا يبين إن الظروف المينية بياتو الفترة   اقب الطبي أحيانا ومدير المداومة.حتى المر 
ن الجسم يستجيب لمتطمبات العمل دون اح إذ أعميو في الصب تعمى ما كان تختمف تماما

عناء، فيو في أوج عطائو من حيوية ونشاط، وال يمكن انجاز ىاتو األعمال أال بالتعاون 
اد بالعمال ستنجتم االخرى خاصة وانو في بعض األحيان يا يختمف من مصمحة ألو موى

 من مصالح أخرى قصد التعاون. 
 :العالقة الجتماعية والوضعية الجتماعية -01

 (: يوضح العالقة الجتماعية والوضعية الجتماعية46جدول رقم )             
 %النسبة المئوية التكرار الجابات 

 
 35.0 63 نعم
 6560 117 ل

 100.0 180 المجموع 

% من المبحوثين ال يتعقدون أن العالقة االجتماعية 11من خالل الجدول يتبين أن نسبة 
% منيم 01داخل فريق العمل تؤثر عمى الوضعية االجتماعية داخل المؤسسة، فيما يعتقد 

 أن العالقة داخل الفريق توثر عمى الوضعية االجتماعية داخل المؤسسة.
النسب أن مفيوم العالقة االجتماعية داخل فريق العمل يختمف من عامل ألخر يتبين من 

بحسب درجة امتداد ىذه العالقة وتصوره ليا، فمنيم من يعتقد أنيا ظرفية تنتيي بانتياء وقت 
الميمية وقد تطول قميال النتياء الدوام الشيري، الن العمال بالمؤسسة الصحية  اتالمداوم

مع كل ظروف العمل المحيطة بيم، وكذا أوقات العمل العادية أو اعتادوا عمى التكيف 
الجزئية أو الكمية فقد يضطر العامل بياتو المصالح لتغيير فريق العمل أو المصمحة ككل، 
حسب ظروف العمل، وبالتالي يجب عميو تكوين نوع أخر من العالقات االجتماعية تتماشى 

 أوقات العمل المعمول بيا.مع ذىنيات أعضاء الفريق الجديد باختالف 
تيم االجتماعية في المؤسسة تتأثر يأما الصورة الثانية من اعتقاد بعض العمال بان وضع

بعالقتيم االجتماعية داخل فريق العمل، فيم يدركون أن نجاح فريق العمل الذي كون 
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ىو الذي  ،أعضائو بطريقة تشاوريو حوارية بينيم ورئيس المصمحة بإيعاز من اإلدارة الوصية
يحدد قيمتيم الوظيفية لدى المصالح المسئولة، وىنا تجدر اإلشارة إلى الطريقة المرنة التي 
تتعامل بيا اإلدارة في المؤسسة االستشفائية تجاه تكوين فرق العمل بالفترة الميمية، وبذلك 

يتمتعون  يكون لمعمال حساسية كبيرة من خدش العالقة بينيم لنظرة اإلدارة ليم، والثقة التي
بيا من طرف المسئولين التقنيين واإلداريين عمى حد سواء. فيم يحافظون عمى عالقاتيم 

 االجتماعية داخل الفريق ما أمكن ألنيا مؤشر يقيس قيمتيم الوظيفية داخل المؤسسة ككل.
 :تماسك فريق العمل أثناء الفترة الميمية -01

 
 
 
 
 

% ...تماسك فريق العمل، أما % من المبحوثين يشعرون ب44.4ل أن يالحظ في الجدو 
 منيم ال يشعرون بذلك.

األمر جد طبيعي لفيم أعضائو بالتشاور يكون  ختيراأن فريق العمل  لعممنا المسبق  
الصداقة والزمالة والمالئمة  عمى أساسأمامنا، فيم يختارون زمالئيم  تينالظاىر  تينالنسب

طبعا بعد المستوى الوظيفي، ولذلك يمكن القول أن اإلدارة بيذا األسموب ساىمت بقسط وفير 
اتقيم في كل ما في إيجاد التماسك والمحمة داخل الفريق واستمرارىا، وألقت المسؤولية عمى ع

تحدد اإلدارة  ايتعمق بيذه الفترة، ألنيم ىم من اختاروا أنفسيم لمتموقع بيذا الشكل، فغالبا م
بحسب العدد المتاح من الموظفين داخل  أسمائيم، وىذاعدد األعضاء الموجود بكل فريق ال 
ر مع عمال لممسئول المباشر بالتشاو  فرق العمل بأسمائيمالمصمحة، وتترك صالحية اختيار 

 المصمحة.  
 
 
 
 

 اء الفترة الميمية(: يوضح مدى تماسك فريق العمل أثن47جدول رقم )
 %النسبة المئوية التكرار الجابات

 92.2 166 نعم 
 7.8 14 ل 
 100.0 180 المجموع 
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  :استمرار العالقة بين العمال خارج المؤسسة -.0
 (: يوضح استمرار العالقة بين العمال خارج المؤسسة48جدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرار الجابات
 87.8 158 نعم 
 12.2 22 ل 
 100.0 180 المجموع 

% من عمال المؤسسة االستشفائية تستمر عالقاتيم .... نسبة يوضح الجدول أن
% منيم فعالقاتيم االجتماعية محدودة بحدود 54.4 نسبة االجتماعية خارج المؤسسة، أما

 مكان العمل.
أن العالقات االجتماعية التي تبنى بالفترة الميمية يبمغ  تين الظاىرتين في الجدولتبين النسب

مداىا خارج المؤسسة وىذا يؤكد أن البيئة الداخمية لمتنظيم قوية ومتينة، فمن جية ندرك أن 
خصوصية الفترة وطبيعتيا تعرف األشخاص ببعضيم البعض بالمثابرة والتحمل لمتغمب عمى 

يع عمى معادن زمالئيم كما عبروا عميو في ظروف العمل الميمي، وبالتالي يتعرف الجم
عمى غرار ما صرح بو العامل )ط. م( والعاممة )ن. ف(  ،صعبة التي تمر عمييموقات الألا

من أن العالقة االجتماعية تطورت مع زميالتيا بفريق العمل ووصمت الى المصاىرة في 
(  2012نور مقرانيأ) دراسة  الفروع وتبادل الزيارات في األفراح واألقراح، وىذا ما لم يوافق

بين ظروف العمل داخل  لم يستطيعوا ان يفرقوا التي توصمت الى ان العمال بالمصنع
 و وىذا ما انعكس  عمى وضعيتيم االجتماعية ككل.وظروفيم خارج صنعالم
في بمورة ثقافة تنظيمية تتماشى مع  يمكن أن نقول ان المؤسسة نجحتومن جية أخرى  

وذىنيات العمال العاممين بيا، عن طريق ترك المجال مفتوح يستقطب لميمية ا ظروف الفترة 
كل األفكار التي تنمي العمل الجماعي التعاوني بفريق العمل في الميل، وعدم التدخل في 

 تسييره أال بالحدود العامة أما التنظيم فيو ميمة الفريق. 
نقص نسبي لمعمل كمصمحة  كما أنو يوجد في بعض الفترات من الميل في بعض المصالح

المخبر أو قسم العمميات واالنعاش مثال لعدم برمجة عمميات جراحية، ودخول العمال في 
راحة يترك المجال لمحديث واالتصال بينيم لمتعرف عمى بعضيم أكثر، األمر الذي يقوي 
ع العالقات بينيم حتى خارج المؤسسة وىذا ما يبرر اشتراك بعضيم البعض حتى في مشاري

 اخرى في فترة الراحة بعد التفاىم عمى ذلك بفترة العمل الميمي.
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 ً:عرضًنتائجًالعالقةًالرتباطيةًبينًالمتغيراتً-أولًً
وتحميميا وتفسيرىا نشرع األن في عرض ومناقشة البيانات لجداول البسيطة عرض ابعد 

 المتعمقة بالجداول المركبة، وأثبات التأثير أو نفيو عن طريق معامل ارتباط بيرسون.  
توجيياتًزمالئوًبالفترةًلًواتًالميميةًباستقبالعالقةًقمةًتركيزًالعاملًبسببًطولًساعاتًالمداوم-1

 .الميمية
(:ًيوضحًعالقةًقمةًتركيزًالعاملًبسببًطولًساعاتًالمداوماتًالميميةًباستقبالًتوجيياتًزمالئو49ًجدولًرقمً)

 بالفترةًالميمية
 استقبال توجيهات الزمالء                                              

 بسبب طول ساعات المداومات  الليليةبحوثين ز المقلة تركي  
 المجموع برضا برفض

  

 نعم
 114 113 1 ت

% %0.6 %62.8 %63.3 

 ال
 66 66 / ت

% / %36.7 %36.7 

 المجموع
 180 179 1 ت

% %0.6 %99.4 %100.0 

 مقدرة ب: من العمال يستقبمون توجييات الزمالء برضانسب كبيرة يالحظ في الجدول أن 
بالرغم من انخفاض درجة التركيز لدييم بسبب طول ساعات  %6..8نسبة منيم  ،9%...

ة الميمية، ر ال يقل تركيزىم بسبب مدة العمل بالفتممن % 78.3فترة المداومات الميمية، وكذا 
من العمال من يرفضون توجييات زمالئيم بالفترة الميمية وىم  ضعيفة جداً  وبالمقابل نجد نسبة

 %. 6.8 بواقع الفترة يذهفي التركيز ب اً فاضيعانون انخ
أن طول ساعات العمل بالفترة الميمية لو دور كبير في انخفاض  ذلكما يستنتج من كل 

التركيز لدى جل العمال ويكونون في حالة غير عادية، األمر الذي يجعميم يتقبمون 
ل لتغطية االنخفاض جل التكامل في الفكرة واالنسجام في العمأالتوجييات بصدر رحب، من 

وىم يشعرون بذلك رغم تفاوت نسب انخفاض التركيز  ،في التركيز الناجم عن طول المدة
 لكل منيم.

من الطبيعة التشاورية داخل فريق العمل  اكما أن طول ساعات العمل بالفترة الميمية يفرز نوع
تطبيق،  وبشكل مرن الطابع اإللزامي في ال بعيدًا عنويجعل التوجييات تأخذ الطابع الودي 

معامل داخل الفريق ويراعى في ذلك األقل خبرة المقدرة الذىنية ل حسبتعطى التوجييات ب
 ألنيم األشد تأثرا بيذه الفترة،  واألكثر جاىزية عمى مستوى الحضور الذىني، ،واألكبر سناً 

وكأننا نشيد في  ، والتوزيع اليرمي الرسمي،دون الرجوع إلى المراكز الوظيفية المحددة إدارياً 
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المرحمة من الميل،  ىذهالمرحمة ميالد تنظيم غير رسمي وغير معمن يتحكم في تسيير  ىذه
يستمد شرعيتو من خالل درجة االنسجام والتفاىم والتنسيق الموجود بين مكونات فريق العمل، 

رورات ليأخذ االعتراف الضمني كذلك من اإلدارة التي ال تتدخل في طريقة عممو إال في الض
  القصوى.

ن العامل يستطيع االعتماد عمى المجموعة خصوصا من ناحية الدعم والتشجيع إبذلك فو 
الشعور بالشراكة بين المجموعة من التركيز عمى االىتمامات  انتقالبحيث يتم  ،والمؤازرة
 بين جميع األطراف. عمى االىتمامات المشتركة إلى التركيزالذاتية 

. ومنو فإن ىناك ارتباط متوسط بين قمة 6.8يرسون وجد أنو يساوي وبحساب معامل ارتباط ب
تركيز العامل بسبب طول ساعات العمل بالمداومات الميمية واستقبالو لتوجييات زمالئو بنفس 
الفترة، ما يدل عمى أن استقبال توجييات الزمالء في الفترة الميمية يتأثر بقمة تركيز العامل 

 الميمية. بسبب طول ساعات المداومات
 .عالقةًقمةًتركيزًالعاملًبسببًطولًساعاتًالمداوماتًالميميةًبطبيعةًالعالقةًداخلًفريقًالعملً-2

 نسبة منيم ،%8...نسبة بالعمال تربطيم عالقة تعاونية أغمب يالحظ في الجدول أن 
% يحافظون عمى تركيزىم 8..7% يعانون من قمة التركيز بفترة المداومات الميمية، و86
تنافسية في العمل داخل الفريق  عالقة% من العمال تربطيم  ..7الفترة، كما أن نسبة  يذهب

 % منيم ال يعانون انخفاض1.1 نسبة بينما ،في التركيز اً ن انخفاض% يعانو 6..منيم 
من العمال بينيم عالقة صراعية داخل فريق جد ضعيفة نسبة  وجود لتركيز، باإلضافة إلىا

  .%6.8بواقع  في التركيز اً العمل ممن ال يعانون انخفاض
ف و بالمدة الزمنية وظر يستنتج من النسب الظاىرة في الجدول أن العالقة بين العمال تتأثر 

العمل مما يجعل الجميع يميل إلى التعاون كأسموب ينيي الخالف المحتمل بين أعضاء 

يوضحًعالقةًقمةًتركيزًالعاملًبسببًطولًساعاتًالمداوماتًالميميةًبطبيعةًالعالقةًداخلًً:(50جدولًرقمً)ًًًًًًًًًًًًً
ًفريقًالعمل

 مالء بفريق العملعالقة الز                         
 قلة تركيز المبحوثين بسبب طول ساعات المداومات الليلية                               

 المجموع صراع تنافس تعاون

 114 1 5 108 ت نعم

 % %60.0 %2.8 %0.6 %63.3 

 66 / 2 64 ت ال

 % %35.6 %1.1 / %36.7 

 180 1 7 172 ت المجموع

 % %95.6 %3.9 %0.6 %100.0 
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، وقوع في األخطاء الطبية المحتممةويزيد من صالبة المجموعة، ويقوى نسبة عدم ال ،الفريق
م عنو ن طول المدة بالفترة الميمية قد ينجمستوى اليقظة، أل تدنيو  بسبب انخفاض التركيز
دراك العمال والعمل  ،االعتماد عمى النفس ليذه الحقيقة يجعميم يبتعدون عن كل ىذا، وا 

ية منيا والجديدة، لالنطالق عمال الروتينلممجموعة في كل األ والمجوء ،االنفرادي المنعزل
ي غرفة العمال والتفاىم عمى البرامج العالجية المحددة فبعد االستشارة  المرضى غرفنحو 
الت المستعجمة والطارئة والمتطورة داخل االح وع بعد انتياء الدورية لمحديث عنوالرج ،امسبق

ً.المصمحة
ومنو فإن ىناك ارتباط قوي بين قمة  6.3وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنو يساوي 

تركيز العامل بسبب طول ساعات العمل بالمداومات الميمية بطبيعة العالقة داخل فريق 
يدل عمى أن ىناك تأثير لقمة تركيز العامل بسبب طول ساعات المداومات الميمية  العمل، ما

 عمى طبيعة العالقة داخل فريق العمل.
عالقةًقمةًتركيزًالمبحوثينًبسببًطولًساعاتًالمداوماتًالميميةًبوجودًالروحًالجماعيةًداخلًً-3

 فريقًالعمل.
سبب طول ساعات المداومات الليلية بوجود الروح الجماعية : يوضح عالقة قلة تركيز المبحوثين ب(15جدول رقم )

 داخل فريق العمل.

وجود الروح الجماعية داخل فريق العمل                                

 قلة تركيز المبحوثين بسبب طول ساعات المداومات الليلية

 المجموع ال نعم

  

 

 نعم

 114 7 107 ت

% %59.4 %3.9 %63.3 

 ال
 66 2 64 ت

% %35.6 %1.1 %36.7 

 المجموع
 180 9 171 ت

% %95.0 %5.0 %100.0 

وح الجماعية داخل فريق ر اليشعرون بوجود من العمال  كبيرة يتبين من الجدول أن نسبة
حجم الساعي الطويل لم نظراً % يشعرون بقمة تركيزىم 9... نسبة منيم ،%.. العمل بواقع

% يحافظون عمى تركيز مقبول طيمة ىذا الحجم 8..7سبة ون ،المداومات الميميةأثناء 
داخل فريق العمل  جماعيةروح الالن ال يشعر بوجود وبالمقابل نجد من العمال م   .الساعي
% ال 1.1الفترة ونسبة  ىذهشعورىم بقمة تركيزىم في  % رغم 7.8% منيم نسبة .بواقع 

 مية. يشعرون بقمة تركيزىم بسبب طول ساعات المداومات المي
داخل  لجماعيةروح االن شعور العمال بوجود أالنسب ندرك  ىذهعطفا عمى ما جاء في 
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 سبابحد األأسبب طول ساعات العمال بالمداومات الميمية لوحده، بل ىو بالفريق ال يكون 
، خاصة وأن جلَّ التي تجعل العمال يدركون قيمة التعاون واالشتراك في كل الميام الرئيسية

( ساعة وىو أطول حجم ساعي في المؤسسة 9.يعممون بنظام الدوام الكامل )المبحوثين 
االستشفائية )محل الدراسة(، إذ ُيجِيد العمال كثيرا ويؤثر عمى قدراتيم الذىنية والجسمية 
ويؤدي إلى إنياكيم وتعبيم، وىذا ما صرح بو العديد من العمال عمى غرار )ح. ج( و)ب 

تكاثف كل أعضاء الفريق العامل لياًل، وتآزرىم وتفاىميم في .م( المذان يؤكدان أنو لوال 
تقسيم الدوريات الروتينية عمى أعضاء الفريق عند بداية الفترة الميمية بحسب الحاالت 
الموجودة داخل المصمحة بالتساوي ل ما أمكنيم تغطية الحجم الساعي ليذه الفترة، ومن صور 

يرية والمستقرة نسبيًا، بحيث يقوم نصف أعضاء ذلك ما تم مشاىدتو في بعض المصالح السر 
( ليال في أغمب المصالح، في .1الفريق بالدورية الروتينية لممرضى داخل الغرف عمى  )

حين أن النصف اآلخر يوجد في غرفة الجموس، أو مستمٍق عمى أ ِسّرة االستراحة في غرفة 
الموالية بشكل آلي استخالفًا العمال داخل المصمحة، وىو مطالب ضمنيا بالقيام بالدورية 

لمنصف األول من الفريق العامل بيذه الفترة، وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنو 
بسبب طول ساعات  ينلمبحوثا تركيزقمة ارتباط سمبي متوسط بين  وىو -..6يساوي
بينيم ما يدل عمى أنو كمما انخفضت قمة تركيز جود روح جماعية و و  الميمية اتالمدام

 الجماعية داخل الفريق بحوثين زاد الشعور بالروحالم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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العاملًبسببًطولًساعاتًالعملًبطبيعةًالتصالتًبينًالزمالءًأثناءًالمداوماتً عالقةًقمةًتركيزً-4
 .الميمية

ءًالعاملًبسببًطولًساعاتًالعملًبطبيعةًالتصالتًبينًالزمالءًأثنا (:ًيوضحًعالقةًقمةًتركيز52جدولًرقمً)
 المداوماتًالميمية.

طبيعة االتصاالت بين الزمالء أثناء المداومات الليلية                                                                        
 قلة تركيز المبحوثين بسبب طول ساعات المداومات الليلية        

 المجموع متصلبة مرنة

 114 6 108 ت نعم

 %  %60.0 %3.3 %63.3 

 66 1 65 ت ال

 %  %36.1 %0.6 %36.7 

 180 7 173 ت المجموع

 %  %96.1 %3.9 %100.0 

 بواقع من العمال تتميز طبيعة االتصاالت بينيم بالمرونة كبيرة الحظ في الجدول أن نسبةن
يعانون من انخفاض في التركيز بسبب طول ساعات  %8.1.نسبة منيم، .86%

 نسبة ضعيفة تقدر ب: % منيم ال يعانون من ذلك، فيما نجد78.1نسبةو  ،المداومات الميمية
% منيم يعانون قمة التركيز بسبب طول ساعات 7.7% من العمال عالقاتيم متصمبة ..7

 % ال يعانون من قمة التركيز بيذه الفترة. 6.8العمل بفترة المداومات الميمية و
ين العمال في فترة المداومات الميمية نستخمص مما جاء في الجدول أن طبيعة االتصاالت ب

مرنة تتصف باألخذ والعطاء بينيم. وىذه الصورة تعكس الطبيعة التعاونية والتشاركية التي 
(، ويتم العمل بالمجموعة في جوٍّ أخوي يقبل 1.تم تأكيدىا في تحميل الجدول السابق رقم )

 مداومات الميمية، ألن ذلكالرأي اآلخر ويشجع عميو، لمتغمب عمى ظروف العمل بفترة ال
يصب في مصمحة المجموعة ومصمحة المريض بالدرجة األولى. وىو اليدف األسمى لفريق 
العمل واالستشفاء بصفة عامة كما عبر عنو العمال، كما تعتبر طبيعة االتصال المرنة قناة 

الميمة  لالتصال والتواصل المعول عمييما بين العمال الجدد والقدامى لتمرير المعمومات
الخاصة بالعمل. فيعتمدون عمى زمالئيم في ذلك أكثر من الجيات الرسمية مسمحين 
بخبرتيم المينية لتصحيح األخطاء التي يقعون فييا أو المحتممة الوقوع، وىذا يتوافق مع 

حيث يشير إلى أن عالقة الزمالء تشكل مصدرًا ميّمًا لممعمومات دراسة )مروان الزعبي(، 
ميمة لمموظفين، فيم يعتمدون عمى زمالئيم في الحصول عمى المعمومات التنظيمية ال

المتعمقة بالعمل والتي ال يمكن ليم الحصول عمييا بطرق رسمية. كما أن الزمالء يتعممون 
من بعضيم البعض ويمكن أن ينبيوا زمالءىم إلى األخطاء التي وقعوا فييا أو من المحتمل 
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وبحساب ، ًا ميّمًا من مصادر التغذية الراجعة في المنظمةأن يقعوا فييا، مما يجعميم مصدر 
. ومنو فإن ىناك ارتباط متوسط بين قمة تركيز 6.8معامل ارتباط بيرسون وجد أنو يساوي 

العامل بسبب طول ساعات العمل بالمداومات الميمية وطبيعة االتصاالت بين زمالئو بنفس 
الزمالء في الفترة الميمية تتأثر بانخفاض الفترة، ما يدل عمى أن طبيعة االتصاالت بين 

ًًتركيز العامل بسبب طول ساعات المداومات الميمية.
 .عالقةًاستطاعةًالعاملًالبقاءًليميةًكاممةًدونًنومًبوجودًروحًالتعاونًداخلًفريقًالعملً-5

 ونًداخلًفريقًالعمل(:ًيوضحًعالقةًاستطاعةًالعاملًالبقاءًليميةًكاممةًدونًنومًبوجودًروحًالتعا53جدولًرقم)

من العمال يشعرون بوجود روح التعاون داخل فريق  الغالبية العظمى يتضح من الجدول أن
% 6.7.عون البقاء ليمة كاممة دون نوم، و ييستط %81.3% ، منيم 6. بنسبة العمل

 عون البقاء دون نوم طيمة فترة المداومات الميمية، أما العمال الذين ال يشعرونيمنيم ال يستط
 منيم ،%16 ضعيفة مقدرة ب: بنسبة بوجود روح التعاون داخل فريق العمل فيم

عون ي% ال يستط6..نسبةو  عون البقاء دون نوم بفترة المداومات الميميةي% يستط..3نسبة
  ذلك.

طبيعة الظروف التي يعممون بيا خاصة غمبة النوم في إدراك العمال لإلى  تشير النسب أوالً 
مستوى اليقظة، فيم يعممون كل ما بوسعيم لمحفاظ عمى االستيقاظ طيمة  الفترة وانخفاض ىذه

كما صرح بو العمال عمى غرار  ون لذلك منذ اليوم األخير من الراحة، ويستعدّ مدة العمل ليالً 
جيدون أنفسيم في أعمال شاقة تجعميم ينامون أثناء العمل بحيث ال يُ  )ع . أ( و )ق. ح(

د الفراغات وسّ  ،يميلإذلك لغمبة النوم بالتعاون في الميام الموكمة الميمي، ومع ذلك يستعدون ك
قد يصيب  اً طبيعي اً أحدىم باعتباره أمر  غفوات النوم المفاجئة التي قد تصيب بسببالمحتممة 

ألن معظم األعضاء والوظائف الجسمية تكون في حالة نشاط أثناء فرد من المجموعة، أي 

ًوجودًروحًالتعاونًداخلًفريقًالعملًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًاستطاعةًالمبحوثينًالبقاءًليميةًكاممةًدونًنوم

 المجموع ل نعم

 نعم
 124 111ً13 ت
% %61.7 7.2%ً%68.9 

 ل
 51ً5ً56ًت
% %28.3 %2.8 %31.1 

 المجموع
 18ً180 162ًت
% %90.0 %10.0 %100.0 
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خمول أثناء الميل، وىذا ليفسح المجال لعمميات االسترخاء النيار، بينما يصاب أغمبيا بال
والراحة من أجل تعويض وتجديد الطاقة المستيمكة، مما يجعل اإلنسان بطبيعتو مستعدا 

ولمحفاظ عمى انسجام المجموعة  1لمعمل أثناء النيار ولالرتخاء وتعويض الطاقة أثناء الميل.
، أو تقسيم أفراد الفريق عن مكان انزوائو لمراحة ويالعمال لذلك باستمرار كتبميغ المنز  يحتاط

ن أل الدوريات الخاصة بالبرنامج االستشفائي بالتساوي عمى أعضاء الفريق العامل ليال،
النوم  االستفادة من أقساط متساوية من وظائفيم متشابية إلى حد بعيد وبيذه العممية يمكنيم

يبدو أن غمبة النوم التي تفرضيا الطبيعة و  داخل الغرفة المخصصة لمجموس بعد الدوريات.
القاىرة لمعمل الميمي ىي من تدفع بالعمال لوجود روح التعاون بينيم كإجراء احترازي لعدم 

، عواقبيا وخيمة عمى المجموعة ككل كاألخطاء الطبية التي تكون .الوقوع في المحظور
 يصاب الجميع بإحراج كبير تجاه اإلدارة.  حيث

ىذه السموكات العمالية مؤشرات عمى وجود عالقات غير رسمية بين  كما نستشّف من
العمال ألن اإلدارة ال يمكنيا قبول االنزواء أو النوم أو الغفوات، ويستعمل العمال ذلك 
لتجديد النشاط دون عمم المشرف اإلداري غالبا، اعتمادًا عمى المجموعة ودرجة االنصيار 

من ألنيا ىي من تكُفل حوائجيم ومسؤولياتيم الوظيفية، الموجودة بين أفرادىا وشعورىم باأل
وىذا ما يفسر وجود روح التعاون بيذه النسبة في أوقات المداومات الميمية، فالمجموعة ىي 

موحاتيم الذاتية وأىدافيم وتدعم استقالليتيم وتستجيب لط ات العمالمن ترفع معنوي
، ومنو فإن ىناك ارتباط ..6يساوي وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنو  الوظيفية،

وعالقتيم بفريق العمل، ما يدل ة كاممة بدون نوم ين البقاء ليماستطاعة المبحوثمتوسط بين 
عمى أن العالقة المجودة بين الزمالء بفريق العمل تتأثر باستطاعة المبحوثين البقاء ليمة 

ًكاممة بدون نوم.
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                         
1
  .44،صمرجع سابق حمى بىظزَفت، 
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ًالتعاونًداخلًًتعرضًالمبحوثينًلغفواتًنومعالقةًً-6 ًألىمية ًالميميًبإدراكيم ًأثناءًالعمل مفاجئة
   .فريقًالعمل

تعرضًالمبحوثينًلغفواتًنومًمفاجئةًأثناءًالعملًالميميًبإدراكيمًألىميةً(ً:ًيوضحًعالقة54ًالجدولًرقم)
ًالتعاونًداخلًفريقًالعمل

 بأهمية التعاون االدراك                                 
 حوثين لغفوات نوم مفاجئة أثناء العمل الليليتعرض المب

 المجموع ال نعم

  

 نعم
 111 1 110 ت

% %61.7 %0.6 %62.4 

 ال
 67 1 66 ت

% %37.1 %0.6 %37.6 

 المجموع
 178 2 176 ت

% %98.8 %1.2 %100.0 

رض منيم من يتع ،%6.6.بنسبة  يتبين من الجدول أن معظم العمال يدركون أىمية التعاون
ىذه الغفوات %، وكذا من ال تعترضيم 81.3لغفوات نوم مفاجئة أثناء العمل الميمي بنسبة 

تكاد تكون ميممة من العمال  ضعيفة جداً  % أثناء العمل الميمي. كما نجد بنسبة73.1بنسبة 
% ال يدركون أىمية التعاون داخل فريق العمل من ىؤالء من يتعرضون ..1 تقدر ب:

% وبنفس النسبة نجد العمال الذين ال يتعرضون 6.8العمل الميمي بنسبة  لغفوات نوم اثناء
 لذلك، وال يدركون أىمية التعاون داخل فريق العمل.

يتبين من خالل ما سبق أن إدراك العمال ألىمية التعاون داخل الفريق العامل ليال من خالل 
بشكل ال إرادي خارج عن الظروف المحيطة بالعمل، فتعرضيم لغفوات النوم المفاجئة يكون 

قدراتيم الذىنية وغالبًا ما يكون في حالة االسترخاء، وتأتي غمبة النوم جراء التعب وضعف 
التركيز وانخفاض مستوى اليقظة عند غالبيتيم لعدة أسباب منيا: طول ساعات العمل، 

، وىذا ما ةومقاومة النعاس واستنفاذ الطاقة الجسمية وانييار االستعدادات والقدرات الفكري
حتى أنيا أصبحت بشكل عاٍد ت ع ّود عميو كل تبينو المشاىدات العينية لألفراد العاممين 

أعضاء الفريق بال استثناء بحيث ترى العديد منيم وىو يتكمم مع زمالئو أثناء االستراحة 
من  تعترضو غفوات نوم مفاجئة. فيتوقف عن الحديث، ويراوده التثاؤب، وغمق األجفان حتى
ويسترخي لمحظات ين آلخر، مما يدل عمى ضعف شديد في مستوى يقظتو ليستمقي كمية ح

ثم يعاود النشاط عند التنبيو من طرف زمالئو. وىو ما أكدتو العديد من الدراسات عمى غرار 
ًديوري2006ًًسوارتز ليسندا بيريمدن و2006ً)ىونجميًتشندراسة  ًو2012ًودولي
أن العمل الميمي ىو من يؤدي الى اضطراب الساعة  ىأكدوا عمالذين (2013ًياسين آمنة
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 رادي.إنسان بشكل ال لوجية لجسم اإلو البي
تعرض ، وىو ارتباط ضعيف بين 6.7وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أنو يساوي 

دراكيم ألىمية التعاون داخل فريق العملنوم مفاجئة أثناء العمل الميمي و  المبحوثين لغفوات  ،ا 
التعاون داخل الفريق يتأثر بتعرض المبحوثين لغفوات بوم مفاجئة أثناء أن  مما يدل عمى

   المداومات الميمية.
     .عنًالعملعالقةًالتعبًأثناءًالفترةًالميميةًبالتغيبًً-7

 .(ً:ًيوضحًعالقةًالتعبًأثناءًالفترةًالميميةًبالتغيبًعنًالعمل55الجدولًرقمً)
 غيب عن العملالت                             

 التعب أثناء الفترة الليلية
 المجموع ال نعم

   

 نعم
 155 149 6 ت

% %3.3 %82.8 %86.1 

 ال
 25 23 2 ت

%  %1.1 %12.8 %13.9 

 المجموع
 180 172 8 ت

%  %4.4 %95.6 %100.0 

نالحظ أن معظم العمال ال يتغيبون عن العمل حيث اشارت نسبة  الجدول خالل من
من المبحوثين انيم ال يتغيبون عن العمل رغم أنيم يتعبون أثناء العمل بالفترة % 8...

%. باإلضافة 6..1% ومنيم من ال يحس بالتعب في  ىذه الفترة بنسبة 6..6الميمية بنسبة 
% 7.7% منيم نسبة 9.9الى أن ىناك من العمال من يتغيب لحاجاتو الخاصة وذلك بواقع 

% من العمال ال يشعرون بالتعب أثناء العمل 1.1ميل ونسبة من يشعرون بالتعب أثناء ال
 بالفترة الميمية.

من خالل ما جاء في الجدول من نسب ندرك تمامًا أن العمال ال يتغيبون عن المداومات 
الميمية بسبب التعب باعتباره ظرفًا من ظروف العمل، وقد تعودوا عميو بالرغم من تأكيدىم أن 

في ىذه الفترة، وىذا نوع من االلتزام الوظيفي الذي يتميز بو عمال  التعب ينال منيم كثيراً 
المؤسسة االستشفائية )محل الدراسة(. وعميو فال توجد عالقة بين التعب الذي يشعر بو 
العمال أثناء أداء مياميم بالفترة الميمية والتغيب لقضاء حاجاتيم الخاصة. ما يدل عمى أن 

عمل الميمي والمخاطر من أجل حياة آخرين، وىو مظير من العمال يكابدون المشاق في ال
مظاىر رضاىم الوظيفي عمى ما يقدمونو من خدمات استشفائية تجاه المرضى، أو باألحرى 
تجاه المحيط الخارجي لممؤسسة، وىو مؤشر عمى درجة الوالء القوية التي يمتاز بيا ىؤالء 

الذي يرى أن أعمى درجات  (ه1413موسىًالموزيًالعمال. وىذا ما يتوافق مع دراسة )
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 الرضا الوظيفي لدى العاممين تظير في االداء ودرجة االنتماء.
وكما صرحت العاممة ) م. ز( أن التغيب في الفترة الميمية دون سبب قوي يستوجب ذلك، 
يعني زيادة العبء عمى بقية أعضاء الفريق ويعني كذلك تحمل جزء من المسؤولية الفردية 

ى، مما يدل عمى أن العامل يحكمو االلتزام االخالقي في العمل تجاه المرضى تجاه المرض
أكثر من أي شيء آخر، وىذا ما الحظناه في سجالت المراقب الطبي حيث وجدنا بعض 
االستخالفات ولم نجد الغيابات إال نادرًا وحتى إن وجدت فيي مبررة، وىذا ما ال يتوافق مع 

أن ىؤالء العمال يكثرون الغيابات والشيادات الطبية لميروب نتائج بعض الدراسات التي ترى 
 المناوبة عمالالتي بينت بأن  (2007بشير لعريطعن فترة المداومات الميمية كدراسة )

 .المرضية اإلجازاتطريق  نع العملعمى  غيبونيت
فترة كما ننوه باإلجراء اإلداري الُمتخذ من طرف اإلدارة في حالة غياب أحد العمال في ال

الميمية دون سبب، بعدم التسامح معو أبدًا واتخاذ اإلجراء الردعي مباشرة والتشديد عمى ذلك، 
بحيث ىناك مذكرة إدارية خاصة باالستخالفات معمقة بموحة اإلعالنات لدى المراقب الطبي 
والتي يؤكد بطالن أي استخالف لم يكن مؤشرًا من طرف المدير الفرعي لممصالح الصحية 

 ( ساعة من الشروع في العمل. 96قبل )
وعميو فيمكن القول أنو ال توجد عالقة بين تعب العمال أثناء الفترة الميمية وتغيبيم عن العمل 
بيذه الفترة، وىذا ما ُأوكد عند حسابنا لمعامل ارتباط بيرسون الذي لم يظير وجد عالقة 

 ..6.6بينيما بحيث أشار إلى قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة 
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 عالقةًتعاملًالمبحوثينًمعًطوارئًالعملًبوجودًروحًالتعاونًداخلًفريقًالعمل.ً-8
 :ًًيوضحًعالقةًتعاملًالمبحوثينًمعًطوارئًالعملًبوجودًروحًالتعاونًداخلًفريقًالعمل.(56جدولًرقم)

ًًوجودًروحًالتعاونًداخلًفريقًالعملًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 ئًالعملًمعًطواًر المبحوثين تعامل

 المجموع ل نعم

 تحاولًإيجادًالحلًبمفردك
 20 2 18 ت

%  %10.0 %1.1 %11.1 

 التصالًبالمشرف
 42ً1ً43ًت

%  %23.3 %0.6 %23.9 

 التشاورًمعًالزمالء
 95ً15ً110ًت

%  %52.8 %8.3 %61.1 

ًالتصالًبطبيبًأخر
 7ً/7ًًت

%  %3.9 / %3.9 

 المجموع
 180 18 162 ت

%  %90.0 %10.0 %100.0 

فريق باختالف المبحوثين يرون أن ىناك روح تعاون داخل المعظم من الجدول نالحظ أن 
مع زمالئيم % يفضمون التشاور 6...فمنيم نسبة  % من،6.نسبة ب تعامميم مع الطوارئ

% 16ونسبة. يفضمون االتصال بالمشرف العمال % من7.7.تمييا نسبة  .إليجاد الحل
الذين يفضمون العمال % فيي تمثل نسبة ..7إيجاد الحل بمفردىم، أما نسبة  منيم يفضمون

من المبحوثين ال يرون أن ىناك روح  نسبة قميمة خر. في حين نجد أنآاالتصال بطبيب 
ون لمتشاور مع أ% منيم يمج6.7ومع ذلك فإن نسبة ، %16 بواقع تعاون داخل فريق العمل

ونسبة  ،% منيم يحاولون إيجاد الحل بمفردىم1.1سبة ون ،زمالئيم في حالة وجود الطوارئ
 ون  لالتصال بالمشرف.أ% يمج6.8

وليدة ىي  العمل النسب أن روح التعاون التي يشعر بيا جل أفراد فريق ىذهيتبين من خالل 
 وىي غالبًا تتناسب والتعامل  مع طوارئ العمل تناسبًا طرديًا، الظروف التي يعممون بيا،

حدة الطوارئ زاد الشعور بوجود روح التعاون، وىذه العالقة تأكدت بحساب فكمما ازدادت 
وىو ارتباط قوي مما يدل عمى أن تعامل  6.3معامل ارتباط بيرسون، حيث وجد أنو يساوي 

المبحوثين مع الطوارئ يؤثر في نسبة وجود روح التعاون داخل الفريق. كما أن فترة العمل 
أن فلذا ارئ التي قد تحدث من داخل المؤسسة أو من خارجيا، بالميل تتسم بالتعامل مع الطو 

من العمال ُيسّبقون التشاور مع زمالئيم في حالة وجود ىذه الطوارئ كأول إجراء متخذ 
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مما يدل عمى  العمال الذين ال يشعرون بوجود روح التعاون بيذه الفترة، وحتى من يم،طرف
امل ليال، وىي التي تمدىم بالدعم النفسي العالقة الجيدة التي تربط أعضاء الفريق الع

واالجتماعي لمتغمب عمى الظروف التي يعممون بيا كما تحقق ليم نوعًا من الرضا النفسي 
والعقمي واالطمئنان وُتحّسن من حضورىم الذىني وُتدعم درجة تركيزىم في العمل وىذا ما 

دة العالقات االجتماعية حيث يشير إلى أن جو   .(2009)ًمروانًالزعبيًيتوافق مع دراسة
  في العمل ىي أساس الرضى الوظيفي عند العمال.

 ً.مرتكبيياًتعاملًالزمالءًمعًوفقدانًالتركيزًبسببًعالقةًالوقوعًفيًالخطأًً-9

ظ أن العمال يتفيمون األخطاء المرتكبة من طرف زمالئيم بنسبة من خالل الجدول نالح
%، ونسبة 1.1.% منيم من ال يعانون فقدانًا في التركيز بنسبة ...6كبيرة تقدر ب: 

% يعانون من فقدان التركيز بفترة المداومات الميمية، أما نسبة ضعيفة من العمال تقدر 76.6
% ..8عند ارتكابيم لألخطاء منيم نسبة % فيتمقون التوبيخ من طرف زمالئيم .ب: 

% ال يعانون من فقدان التركيز بنفس 6..يعانون من فقدان التركيز بالفترة الميمية، ونسبة
الفترة، وأخيرًا نجد من العمال من ال ييتم بيم أحد عند ارتكابيم لألخطاء بنسبة ضعيفة جدًا 

ن لم يعانوا من فقدان التركيز بفتر 1.1بواقع   ة المداومات الميمية.% حتى وا 
نستخمص مما سبق أن االخطاء الطبية محتممة الظيور بفترة المداومات الميمية عند كافة  

العمال وفي أغمب األحوال ال يمكن التنبؤ بيا، سواًء كان العامل فاقدًا لمتركيز أو محافظًا 
مف كيفية التعامل عميو، كما تختمف طريقة الوقوع فييا، وكذا ما يترتب عنيا. وبالتالي تخت

معيا، لكن في الغالب يتفيم أعضاء الفريق العامل ليال األخطاء التي يقع فييا بعضيم ألول 
وىمة، أضف إلى ذلك االختالف في ماىية الخطأ في حد ذاتو، فمثال الخطأ عند إجراء 

يق عممية جراحية تترتب عنو تبعات قانونية جسيمة بدًء من الطبيب المسؤول إلى كافة الفر 
تداركيا،  المشرف عمى العممية، ال يمكن أن تكون ِحّدتو كاألخطاء البسيطة والتي يمكن

 (ً:ًًيوضحًعالقةًالوقوعًفيًالخطأًبسببًفقدانًالتركيزًوتعاملًالزمالءًمعًمرتكبييا57الجدولًرقمً)
 المرتكبةء م  االخطاء كيفية تعامل الزمال      

 فقدان التركيز بسبب  الوقوع في الخطأ
 المجموع ال يهتم بك التفهم التوبيخ

  

 نعم
 80 / 69 11 ت

%  %6.2 %38.8 / %44.9 

 ال
 98 2 91 5 ت

%  %2.8 %51.1 %1.1 %55.1 

 المجموع
 178 2 160 16 ت

%  %9.0 %89.9 %1.1 %100.0 
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دة فعل الزمالء تجاه مرتكبي األخطاء الطبية، لذا فإن كيفية تعامل الزمالء  فبذلك تختمف ر 
مع األخطاء المرتكبة ليست ال عالقة بفقدان التركيز بقدر ما ليا عالقة بجسامة الخطأ في 

تو، ومع ذلك فان التعقيب عمى الخطأ يكون بعد محاولة التدارك، والتحام الفريق حد ذا
إلمكانية اإلصالح وتعيين المسؤولية عمى الخطأ، ال سّيما إذا كانت الحالة المرضية متدىورة 
تحتاج إلى عناية طبية مركزة يحتاج الطبيب المسؤول المساعدة من ىيئة التمريض، وىو 

وتكاثف الجيود، خاصة إذا كان المريض مالزما لمفراش، إذ يقوم  الفريق العامل ليال
المساعدون بالعمل المنوط بيم في صورة تعبر عن تماسك ولحمة الفريق العامل من أجل 

 إنقاذ الحالة المرضية التي ىم بصدد عالجيا.
وىو ارتباط ضعيف بين الوقوع في االخطاء  ..6وبحساب معامل بيرسون وجد أنو يساوي 

بب قمة التركيز وتعامل الزمالء بفريق العمل مع مرتكبو، مما يعزز أن التعامل مع بس
مرتكب الخطأ يكون وفقا لحجم الضرر الناتج عن الخطأ ال بالخطأ في حد ذاتو وفي الغالب 

 يتفيم الزمالء ذلك. 
ًالع-10 ًمكان ًبمغادرتيم ًالميمية ًالمداومات ًأثناء ًالزمالء ًبين ًالتصالت ًطبيعة ًدونًعالقة مل

 .استئذان
(:ًيوضحًعالقةًطبيعةًالتصالتًبينًالزمالءًأثناءًالمداوماتًالميميةًبمغادرتيم58ًالجدولًرقمً)

 .مكانًالعملًدونًاستئذان
طبيعة االتصاالت بين الزمالء أثناء           

 المداومات الليلية 
 المغادرة دون استئذان

 المجموع متصلبة مرنة

   

 نعم
 19 2 17 ت

%  %9.4 %1.1 %10.6 

 ال
 161 5 156 ت

%  %86.7 %2.8 %89.4 

 المجموع
 180 7 173 ت

%  %96.1 %3.9 %100.0 

أن العالقات االتصالية التي تربط العمال ببعضيم ذات طبيعة  يتبين من خالل الجدول 
% ال يغادرون مكان العمل دون 68.3%، منيم نسبة 8.1.مرنة بنسبة كبيرة مقدرة ب: 

% يغادرون مكان العمل دون استئذان، فيما نجد أن نسبة العمال الذين 9..استئذان ونسبة 
% منيم نسبة ..7تربطيم بزمالئيم عالقة اتصال متصمبة ممثمين بنسبة ضعيفة حوالي 

% يغادرون مكان العمل دون 1.1% ال يغادرون مكان العمل دون استئذان ونسبة 6..
 استئذان.
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الموجودة في الجدول عمى أن االتصاالت بين العمال في فترة المداومات تدل النسب المئوية 
الميمية ذات طبيعة مرنة تتسم باألخذ والعطاء، وتقبل الرأي والنقد، وأحيانا حتى العتاب 
بصدر رحب. كما أنيا تشاركية في كل الميام واألعمال والتي غالبًا تكون متشابية إلى حد 

وليات عمى األعمال التي يقومون بيا. وبالتالي فالعمال ال بعيد، دون تحديد واضح لممسؤ 
يغادرون مكان عمميم لطبيعة االتصال المرنة والتي قد تساعد البعض منيم عمى التسيب 
نما المرونة في العالقة االتصالية  والال مباالة فيغادرون مكان عمميم دون استئذان من أحد وا 

الظروف المحيطة بيم والقناعات الشخصية وأسس  التي تربط العمال فيما بينيم ىي وليدة
اختيار أعضاء الفريق، خاصة وأنيم ىم من قاموا باختيار زمالئيم لمعمل في فريق واحد، 
وال عالقة لمغادرتيم مكان العمل لطبيعة االتصاالت المرنة التي تربطيم، وبالتالي فأن 

ىدار طبيعة االتصاالت المرنة بين العمال ليست ىي من تدفع ال عمال لممغادرة والتغيب وا 
الوقت بل العكس من ذلك فيي من تحفزىم لممحافظة عمى نسق التكامل والتكاثف بين كل 
أعضاء الفريق، وتجعل جميع أفراد الفريق يحافظون عمى الحضور الى مكان العمل بكل 

 جدية.
ين مغادرة وىو ارتباط سمبي متوسط ب -6.8وعند حسابنا لمعامل بيرسون وجد انو يساوي 

العمال مكان العمل دون استئذان وطبيعة االتصاالت بين الزمالء، مما يدل عمى أن 
االتصاالت ذات الطبيعة المرنة الموجودة بين الزمالء بفريق العمل وظفت في الجانب 

 االيجابي ال السمبي.  
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  .بكيفيةًتعامميمًمعًطوارئًالعملًعنًالعملتغيبًالعالقةً-11
 .(:ًيوضحًعالقةًالتغيبًعنًالعملًبكيفيةًتعامميمًمعًطوارئًالعمل59رقمً)ًًالجدول

 تغيب عن العمل   ال                                           
  تعامل المبحوثين م  طوارئ العمل كيفية

 المجموع ال نعم

 20 19 1 ت تحاول ايجاد الحل بمفردك

 %  %0.6 %10.6 %11.1 

 43 40 3 ت رفاالتصال بالمش

 %  %1.7 %22.2 %23.9 

 110 106 4 ت التشاور م  الزمالء

 %  %2.2 %58.9 %61.1 

 7 7 / ت االتصال بطبيب آخر

 %  / %3.9 %3.9 

 180 172 8 ت المجموع

 %  %4.4 %95.6 %100.0 

%، ومنيم 8...أن العمال ال يتغيبون عن العمل بنسبة كبيرة يتبين من خالل الجدول  
% ....الى التشاور مع زمالئيم في حالة حدوث الطوارئ ونسبة  يمجئون% ..6.سبة ن

% يحاولون إيجاد الحل بمفردىم مستغنين عن المجموعة، 16.8يتصمون بالمشرف، ونسبة 
كما نجد نسبة ضعيفة من العمال يختارون االتصال بطبيب آخر في حالة وجود الطوارئ 

% 9.9يتغيبون عن العمل فيم نسبة صغيرة بواقع  % . أما العمال الذين..7تقدر ب: 
% يتصمون 1.3% يتشاورون مع زمالئيم أواًل في حالة الطوارئ، ونسبة ...منيم نسبة

 % يحاولون إيجاد الحل بمفردىم.6.8بالمشرف، وأخيرًا نسبة 
عطفا عمى ما جاء من نسب في الجدول يتبين أن التغيب عن العمل غير موجود عند 

رة المداومات الميمية، وبالتالي فالحضور الى مكان العمل بالفترة الميمية يكون العمال بفت
بوجود الطوارئ أو بغيرىا، ألنو ال يكمن التنبؤ بحدوثيا، وال يمكن لغياب بعض العمال أن 
يوثر عمى كيفية تعامل العمال الباقين مع طوارئ العمل، وبذلك يؤثر عمى تماسك فريق 

لة واضحة عمى أن التغيب لقضاء الحاجات الخاصة عند العمال ال العمل ولحمتو. وىي دال
عالقة لو بكيفية التعامل مع الطوارئ، وعميو فإنو ال صمة لو بتماسك ولحمة الفريق بالفترة 

 الميمية.
ومن خالل تصرح المراقب الطبي ) ز. م( فان التغيب عن العمل يؤثر عمى المجموعة ككل 

عض األحيان يتم استدعاء بعض العمال من مصالح أخرى في زيادة عبء العمل، وفي ب
لمتعامل مع الطوارئ، وعند مقابمتنا أياه سألناه:" كل من مرة تكرر معك ىذا الموقف في 

" أجاب" مرة واحدة أذكرىا بمصمحة طب النساء أين -سنة .1والتي تفوق -حياتك المينية؟ 
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 ين كانوا في راحة ذلك الوقت. تم االستنجاد بإحدى الممرضات من قسم العمميات الذ
     استمرارًىذهًالعالقةًبينيمًخارجًالمؤسسة.عالقةًتفاىمًالعمالًفيًالفريقًًو-12

 استمرارًىذهًالعالقةًبينيمًخارجًالمؤسسة.(:ًيوضحًعالقةًتفاىمًالعمالًفيًالفريقًًو60الجدولًرقمً)
ًميةتفاىمًفريقًالعملًبالفترةًالميًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاستمرارًالعالقةًبينًالعمالًخارجًالمؤسسة
 المجموع لًنعم

158ً 110 48ًتًنعم
 %  %26.7ً%61.1 %87.8 
22ً 6ً16ًتًل
 % ً%3.3 %8.9 %12.2 

 180 126 54 تًالمجموع
 % ً%30.0 %70.0 %100.0 

نسبة يتبين من الجدول أن العمال في فريق العمل عمى قدر من التفاىم كما اشارت إليو 
%، وكذا نسبة 81.1% فمنيم من تستمر عالقتيم خارج المؤسسة بنسبة 36كبيرة مقدرة ب: 

% من تتوقف عالقتيم عند مكان العمل، كما نجد العمال غير المتفاىمين في الفريق ..6
من تستمر عالقتو بزمالء المينة خارج المؤسسة بنسبة  %، منيم76يشكمون نسبة 

%، وآخرين من يكتفون بالحدود الوظيفية في العالقة وىي نسبة ضعيفة بواقع 8.3.
7.7 .% 

إن استمرار العالقة بين الزمالء في فريق العمل خارج المؤسسة ىي مما سبق نستخمص 
ي المؤسسة االستشفائية، وال عالقة لتفاىم السمة الغالبة عمى العمال بفترة المداومات الميمية ف

فريق العمل في امتداد وقصر ىذه العالقة خارج و داخل المؤسسة لالعتبارات السالفة الذكر 
والتي منيا: فترة العمل في الفريق والتي تعد فترة عابرة ومؤقتة تخضع لعدة معايير كالتبديل 

لمكونين لمفريق ىذا من جية، ومن جية والتغيير والزيادة والنقصان عمى مستوى األفراد ا
أخرى أعضاء الفريق قد تم اختيارىم مسبقا من طرف زمالئيم بالتشاور مع رؤساء المصالح 
ومباركة اإلدارة، وبالتالي فيفترض أن تكون العالقات الحميمية سابقة لتكوين الفرق، وىي 

 يمة الفريق وليس العكس.أساس جوىري في تكوينو بيذا الشكل، بل وىي من تُبنى عمييا تشك
وفي األخير يمكن أن نقول أن عالقة التفاىم بين أعضاء فريق العمل بالفترة الميمية تسبق 
تكوين الفريق غالبا، إال إذا كان عارضًا وظيفيا كوجود اختصاص دون آخر يوجب تشكيمة 

ة من خالل مغايرة لما ُخطط لو، وبذلك يمكن فيم سر التكتالت العمالية في الفرق الميمي
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التصريحات العمنية لمعمال بحيث الكل يحبذ العمل مع جماعة معينة: كقوليم جماعة فالن 
أو فريق فالن العامل ألنيم عرفوا بيذه التشكيمة ألكثر من سنة أو سنة ونصف عمل تقريبًا. 
وىو ما يدعم وجود تنظيمات غير رسمية تتحكم في زمام الفترة الميمية، وبالتالي فيكون 

تمرار العالقة بينيم حتى خارج المؤسسة أمر طبيعي جدًا، وىو ما شوىد حتى في اس
المناسبات العرفية ك: )الوعدات، األعراس، الجنائز( عند بعض العمال في بيوتيم الخاصة 
من حضور تام لمفريق العامل بالفترة الميمية دون غيرىم، وال يمكنيم االنصراف إال بإيعاز من 

بمعاممة خاصة، وقد يجمسون لساعات طوال بعد انصراف العامة من  مستدعييم، ويحظون
الناس، حتى أصبح الواحد منيم عندما ُيرى لوحده في أية مناسبة ُيسأل عن البقية بقوليم لو 

وىو ما يعزز عالقاتيم غير الرسمية والتي يصل مداىا لخدمة  -le groupوين راه –
ويساىم كثيرًا في تحقيق أىدافو بكل فعالية،  التنظيم الرسمي في المؤسسة االستشفائية،

أضف الى ذلك نظرة االحترام والشفقة التي أصبح ُينظر بيا ليذه الشريحة من باقي أفراد 
المجتمع وخاصة العاممين بالفترة الميمية، ما يعطييم شحنة إضافية لمعمل في أصعب 

 الظروف لتقديم شيء ما ليذا المجتمع.  
وىو ارتباط قوي بين تفاىم الزمالء  6.6بيرسون وجد أنو يساوي  وبحساب معامل ارتباط

بفريق العمل واستمرار العالقة بينيم خارج المؤسسة، مما يدل عمى أن استمرار العالقة بين 
الزمالء خارج المؤسسة ىو وليد الظروف التي عايشوىا مجتمعين ودرجة التفاىم واالنسجام 

 األوقات الجرجة من العمل.  التي طبعتيم بالفترة الميمية وفي 
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 النتائجًحسبًالفروضثانيًا:ًعرضً
استنتاجات الجداول البسيطة والجداول  النتائج الخاصة بالفرضيات من خاللعرض  يتم

 عن طريق المعالجة االحصائية. سابقا التي تم عرضياالمركبة 
فراز عالقات متميزة بين العمال   -1  ًترة الميميةالفأثناء العمل الميمي وا 

طبيعة العمل الميمي تفرز طابعًا متميزًا من العالقات "  تنص الفرضية عمى االتي:
 االجتماعية بين العمال".

إلبراز أن كانت ( ..-.9( و)8.-.1من خالل تحميل الجداول المتعمقة بالفرضية األولى )
عية بين العمال أثناء طبيعة العمل الميمي ىي من تفرز طابعًا متميزًا من العالقات االجتما

الفترة الميمية وتدفع بالعمال لخيارات التآزر والتماسك والتفاىم لمتغمب عمى ظروف العمل بيذه 
 الفترة.

 فيما يتعمق بالعمل الميمي وخصائصو تم التوصل إلى النتائج التالية: 
ًالشكلًالتناوبيًوالدائم

   كاممة وىذا يعود لعدة أسباب  ساعة 9.أغمب المبحوثين يداومون دوامًا كاماًل لمدة
من بينيا: أن الكثير من العمال يقطنون بمسافات بعيدة عن مكان العمل ونظام الدوام الكامل 
يساعدىم في التنقل، بل وأصبح المفضل لدييم من كل األنظمة األخرى ألنو يتيح ليم 

الحضور يوميا امكانية القيام بأعمال أخرى في أوقات الراحة عقب المداوم وال يمزميم ب
 ساعات كما ىو شأن المؤسسات األخرى. 66لمزاولة العمل بحجم 

   كما أن العمل بالمؤسسة الصحية يستوجب العمل بالفترة الميمية لتغطية الخدمة
االستشفائية لمساكنة المترددين عمى المؤسسة في كل األوقات من اليوم، وىذا النظام من 

عامل مدرك ليذا قبل توظيفو بالمؤسسة وبحسب الدوام منصوص عميو في القانون، فال
تصريحات العديد من العمال فإن ىذا النوع من الدوام ىو من شجعيم عمى العمل بالمؤسسة 

 االستشفائية.
 المأخوذة من تحميل ما جاء من مالحظات في سجالت المداومة  بياناتأشارت ال

ون حرج في استخالف زمالئيم الطبية لممراقب الطبي ومدير المداومة، أن العمال ال يجد
 96، وكل االستخالفات مؤشرة عند المدير الفرعي لممصالح الصحية قبل عند الحاجة لذلك

ساعة من بداية العمل، وقد يتم استدعاء بعض العمال لمعمل في وقتو فيستجيب لذلك فورًا 
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 دون اعتراض أو تردد.  
 ًالحجمًالساعيًلمعملًالميمي
من الحجم الساعي الطويل الذي يميز نوع الداوم الكامل أثناء أغمب العمال يشتكون  - 

الفترة الميمية عمى خالف الدوام الجزئي، فبالرغم من تفضيميم لمعمل بيذا النظام إال أنيم أبدوا 
استياًء كبيرًا من طول ساعات العمل التي يعممونيا، ألن ذلك يسبب ليم الكثير من التعب 

تطيعون مقاومتو، وتتعدى آثار ذلك إلى فترات الرحة حيث الجسمي والذىني والذي ال يس
يستمر معيم ىذا الشعور بالتعب خالل الراحة التي تعقب الدوام، فيم يعانون من تبعاتيا 
وقت راحتيم وبين أسرىم وذوييم، ويعتبر الدوام الكامل أثناء الميل الياجس الكبير الذي يؤرق 

 العمال.
م الكامل يحرج اإلدارة كثيرًا في التعامل معو، لكن العمال الحجم الساعي المقدر بالدوا -

يفضمونو رغم المعاناة التي يتعرضون ليا، وىذا ما يفسر رجوع اإلدارة في كثير من األحيان 
عن فكرة العمل بو وتيدد بإلغائو، لكن رؤساء المصالح يقنعونيا بالعمل بو، ألنو مطمب 

 ه ظروفو وتبعاتو.     العمال وىم من يتحممون مسؤولياتيم تجا
ًنقصًالرقابة

  أظيرت النتائج أن نقص الرقابة اإلدارية عمى عكس ما كان منتظرًا لم يشعر بو
العمال بالفترة الميمية، ألن مياميم عادة تكون محددة من طرف الُمشرف التقني )الطبيب( 

 لميام.المتواجد معيم، وتحتكم لمبدأ تفاىم أعضاء الفريق العامل في إنجاز ىذه ا
  أسفرت النتائج أن العمال في ىذه الفترة يتجيون مباشرة عند التحاقيم بالعمل نحو

مكتب المراقب الطبي إلثبات حضورىم بالتوقيع عمى ورقة الحضور، ومن ثم إلى أماكن 
 عمميم بالمصالح واالقسام أين يتولى فريق العمل توزيع الميام بين أعضائو بشكل ودي.

 ي بدورية يقوم بيا عمى مختمف المصالح واألقسام في بداية الدوام يكتفي المراقب الطب
في غالب األحيان وبعدىا يجمس بمكتبو، لتوكل ميمة الرقابة لممجموعة عمى أفرادىا ألن 

 الفريق العامل يفترض أن يكون عمى قدر عال من التفاىم منذ مرحمة االختيار.
 المؤسسة الصحية في بعض األحيان تكون لوحظ أن الرقابة اإلدارية في الفترة الميمية ب

بحسب طبيعة المراقب الطبي في حد ذاتو وجديتو في تعاممو مع الطوارئ، فالعمال يعرفون 
طبائع المراقبين ويتصرفون حياليا بما يناسبيا، فإن كان المراقب حريصًا عمى المراقبة داخل 
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ن كان العكس فيالحظ المصالح يحسب لو حسابو ) الجدية واالنضباط من طرف العمال( ، وا 
 التسيب وعدم االكتراث من بعض العمال الذين يخرجون عن سيطرة المجموعة.      

ًانخفاضًمستوىًاليقظة
  نسبة كبيرة من العمال أقّروا بأن ىناك انخفاضًا كبيرًا في مستوى اليقظة لدييم أثناء

 كالشاي والقيوة.المداومات الميمية بالرغم من تسمحيم لذلك بارتشافيم لممنبيات 
  أظيرت النتائج أن فريق العمل بالفترة الميمية يمجأ في كثير من األحيان الى تقسيم

 .1الميام عمى األعضاء في أوقات مختمفة من الميل، فالعمال الذين يقومون بالدورية عمى 
احًا لياًل مختمفين عن العمال الذين يقومون بيا عمى الثانية صباحًا وىكذا حتى السادسة صب

خاصة بعد منتصف الميل، وىذا بحسب االتفاق من البداية واختيار كل فرد من أفراد 
 المجموعة، ألن األفراد ليم حرية اختيار فريق العمل الذي يعممون بو.

  تشير النتائج إلى أن انخفاض اليقظة في الفترة الميمية يأتي غمبة ) قسرًا( لمعديد من
النظام فيجدون مؤازرة من زمالئيم، فال يمومونيم وال  العمال الجدد قبل تكيفيم مع ىذا

يوبخونيم عمى ذلك، بل بالعكس ىناك من ينبيونو بمطف، وقد يترك النائم ليستكمل نومو 
لفترة إن كان زميمو قادرًا عمى القيام بالميام الموكمة لزميمو النائم ليتبادل األدوار في الدورية 

 القادمة.
ًتعجاليةالتعاملًمعًالحالتًالس

  معظم العاممين لياًل بمصمحة االستعجاالت واألمومة والطفولة وطب النساء يشتكون
من ضغط )كثرة( العمل جراء الحاالت المستعجمة والطارئة، وىو ما يزيد من ضغط العمل 

 عمييم حيث يمجئون لالستنجاد بعمال آخرين من مصالح أخرى.
 يرًا لممؤازرة، ويتحركون آليًا لاللتحاق نسبة كبيرة من العمال ُيبُدون استعدادًا كب

بزمالئيم المسعفين دون استدعاء من أحد، وىذه الصورة تتكرر باستمرار عند مدخل 
 االستعجاالت وىذا بفعل سيادة الضمير اإلنساني والميني لدييم.

 مالحظات سجالت المداومة أن الحاالت الطارئة والحاالت االستعجالية يتم  أظيرت
% بفضل التعاون والتنسيق مع جميع المصالح والعاممين .6يا بنسبة تفوق السيطرة عمي

 .) األوقات العادية( بالفترة الميمية أفضل من الفترة الصباحية
إن طبيعة المداومات الميمية تتسم بطول حجميا الساعي، وكثرة التعب وقمة التركيز وانخفاض 
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لوجي لمجسم، ىذا كمو يولد نوعًا من مستوى اليقظة، ونقص الرقابة وتغير اإليقاع البيو 
 العالقات االجتماعية بين العمال نوجزه في االتي: 

 .توزيع وتقسيم الميام بشكل ودي 
  تقسيم الدوريات بالفترة الميمية بين أعضاء الفريق الذي بدوره يقسم إلى مجموعات

 قسط من الراحة.فرعية تقوم كل مجموعة بالعمل لفترة معينة بينما المجموعات األخرى تأخذ 
 التغاضي عن العمال الجدد والتجاوز عن أخطاءىم 
  سيادة روح التنسيق والتعاون من طرف العمال األخرين في الحاالت االستعجالية

 والطارئة عمى مستوى مصمحة معينة.
نؤكد عمى  بالتاليأن الفرضية الجزئية األولى تم تحققيا بنسبة كبيرة، و  وبالتالي يكمن القول

 عية العمل الميمي ىي من تفرز طابعًا متميزًا من العالقات االجتماعية بين العمال.أن طبي
 الفترة الميميةأثناء العوامل المؤثرة في العالقات االجتماعية بين العمال  -.

ىناك عوامل تؤثر عمى طبيعة العالقات االجتماعية بين العمال ً"تنص الفرضية عمى االتي:
ًأثناء العمل الميمي".

( وذلك إلبراز ما ..-7.( و) 73-3.خالل تحميل الجداول المتعمقة بالفرضية الثانية ) من
إذا كانت ىناك عوامل تؤثر عمى العالقات االجتماعية بين العمال بالفترة الميمية تم التوصل 

 إلى النتائج األتية:
ًالتعبًوقمةًالتركيز

في الفترة الميمية من جراء شدة نسبة كبيرة من العمال يشعرون بالتعب الجسدي والذىني  -
التركيز المفترض أن تكون لدييم لتفادي الوقوع في األخطاء الطبية، مما يزيد من الضغط 

 عمييم خاصة في الساعات األخيرة من المداومات الميمية.
تشير النتائج إلى أن التعب يصيب كل العمال باختالف مراكزىم الوظيفية لكن بتفاوت  -

ة، وُيشاىد اإلنياك جميًا عمى العمال الجدد نسبتو، كما تزي د درجتو بحجم الحاالت المعالج 
وأيضًا كبار السن لعدم قدرتيم عمى التحمل، كما تخف درجة  لعدم تكيفيم مع الفترة الميمية،

 التعب بزيادة نسبة التكيف مع ظروف المداومة الميمية.
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ًتغيرًاإليقاعًالبيولوجيًلمجسم
 خالل الفترة الميمية رغم مقاومتيم  بتراجع قدراتيم الجسمية معظم العمال يشعرون

الشديدة لذلك، ويصحب ىذا التراجع الكثير من الضعف الجسدي والخمول وغمبة النوم أحيانًا 
 كسموك ال إرادي يؤثر عمى البنية الجسدية والذىنية لمعامل.  

 ُفطرت عمييا  أظيرت النتائج أن العمال بيذه الفترة يعممون عكس الفطرة التي
اإلنسانية) التي تقوم عمى أساس أن الميل لمسكون والنيار لمعمل والنشاط(، ذلك أن معظم 
الوظائف في الجسم تميل لمخمول خالل ىذه الفترة، فيجد العامل نفسو يقاوم جسمو من أجل 
االستيقاظ واإلبقاء عمى قدر كاٍف من التركيز، وىو في صراع دائم خاصة بعد منتصف 

 ل حتى الصباح. المي
تبين النتائج أن نسبة كبيرة من العمال يميمون لتناول بعض المنبيات كارتشاف الشاي والقيوة 
لممساعدة عمى البقاء متيقظين ومركزين، لكن تغير اإليقاع البيولوجي لمجسم ال يمنحيم القدرة 

 عمى مواصمة العمل بتركيز عاٍل مما قد يوقعيم في االخطاء الطبية.
ًاملًالفيزيقيةالعًو  
 النتائج من خالل المشاىدات أن اإلضاءة االصطناعية ورتابة األعمال تؤثر  أظيرت

عمى جل العمال وفي كثير من األحيان، بحيث تدفعيم لمنوم خاصة بعد رجوعيم من الدورية 
 المبرمجة في المصالح السريرية، ودخوليم غرفة االستراحة.

 ممون في ظروف مريحة خاصة في الصيف أين نسبة كبيرة من العمال أكدوا أنيم يع
تبمغ الحرارة ذروتيا، وأن التكييف الموجود داخل الغرف بالمؤسسة الصحية )محل الدراسة( 
تدفع معظم العمال بأخذ راحة نسبية يتخمميا نوم خفيف، خاصة وأن الفترة الميمية تتسم 

 بالسكينة في بعض المصالح.
 ثقافيةًالعواملًالسوسيو

 م العمال إلى تغير النظرة الدونيةأشارت معظ التي كان ينظر بيا لمعاممين بالمؤسسة
الصحية وخاصة بالفترة الميمية والنساء باألخص، وذلك من خالل تفيم المجتمع المحيط 
لدورىن، واختفاء النظرة الدونية التي كان ينظر بيا لمعامالت بالمستشفيات وذلك من خالل 

ة عممين في المؤسسة االستشفائية خدمة لو) المجتمع(، اقتناع أفراد المجتمع بضرور 

                         

 نُالً وغُابها عه انمىزل بانهُم. انمزأة وكثزة دواو فٍ مكان انعمم الختالطنانمجتمع  أفزادمه  بغضبانكهمت دووُت وعىٍ بها انشعىر  
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فأصبحت العديد من العائالت يشجعن بناتين عمى العمل في المؤسسات الصحية ويقمن 
 بالتخفيف من أعبائين المنزلية بعد عودتين منيكات من العمل.

  أشارت النتائج إلى أن العناية باألبناء تبقى من اختصاص األم العاممة وىو عامل
يؤرقين كثيرًا ويستحوذ عمى تفكيرىن حتى أثناء العمل كما صرحن بذلك، وبالمقابل نجد 
العازبات منين أكثر ارتياحًا مقارنة بالمتزوجات، فالمجتمع الريفي سمح بعمل المرأة أواًل، 
وبعمميا بالفترة الميمية ثانيًا في مين محددة كالمستشفيات بشكل تدريجي. لكن ال يزال ُيبقي 

ضرورة قيام المرأة العاممة بدور العناية باألبناء حتى في وجود الزوج أو الكفيل، وىو عمى 
 محل نقاش بين األزواج إلى حد الساعة.

  إن إقبال الفتيات بشكل كبير عمى العمل بالمستشفيات جاء بعد تغيير نظرة المجتمع
ور في مكان العمل من النظرة الدونية لمممرضة والطبيبة، إلى اعتبار اختالطيا مع الذك

 وعمميا بالفترة الميمية تعد ضرورة من ضرورات المصمحة.
  نسبة كبيرة من العمال والعامالت يرون أن عمل المرأة بالمستشفيات ساعد المجتمع

عمى االطمئنان عمى معالجة المرأة بالمستشفى، ومن جية أخرى أكدت العامالت أن عممين 
شكل كبير عمى مستقبمين في اختيارىن كزوجات بشكل كان سببًا في بقائين عازبات وأثر ب

 عام.  
ىناك عوامل تؤثر عمى العالقات االجتماعية بين العمال أثناء المداومات الميمية وتتحكم في 

 طبيعة ىذه العالقات تتمثل فيما يأتي:
 التعب واالنياك الذي يصيب كل العاممين بيذه الفترة 
 جسمية والنفسية ألن العمل بالميل عكس الفطرة تغير االيقاع البيولوجي لموظائف ال

 االنسانية. 
  عوامل فيزيقية تتعمق بدرجة اإلضاءة والتكييف والتي تؤدي بالعمال الى الفتور في

 وجود السكينة التي تتميز بيا الفترة الميمية. 
  عوامل سوسيو ثقافية تتعمق بثقافة المحيط ونظرتو لمعمل الميمي خاصة عند النساء

السمبي وااليجابي، فاألول متعمق بغياب المرأة عن المنزل لياًل وما يترتب عنو من  بشقيو
مسؤوليات أسرية، والثاني يتعمق بتغير نظرة المجتمع لعمل المرأة بالمؤسسة االستشفائية من 
الدونية إلى التشجيًع لعممين بالفترة الميمية القتناع المجتمع بأن عممين بالمؤسسة الصحية 
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 لنفع لصالحو.تعود با
وبالتالي فإننا نؤكد كذلك تحقق الفرضية الثانية والتي ُتقر بأّن ىناك عوامل تؤثر عمى طبيعة 

 العالقات االجتماعية بين العمال أثناء المداومات الميمية.
  صور تماسك ولحمة العمال خالل المداومات الميميةً–3ً

بين العمال أثناء المداومات الميمية تتميز العالقات االجتماعية والتي تنص عمى االتي:" 
 "بالتماسك والمحمة

( إلبراز ما 86-8.( و)6. -76من خالل تحميل الجداول المتعمقة باختبار الفرضية الثالثة)
إذا كان التماسك والمحمة ىو من ُيميز العالقات االجتماعية بين العمال بالفترة الميمية تم 

 :التوصل إلى النتائج التالية
   النسجاميًبينًالعمالالسموكً

  أظيرت النتائج أن ُجّل العمال يرون أن ىناك تفاىمًا كبيرًا بين أعضاء فريق العمل
لياًل، بداية من مرحمة تكوين فرق العمل حسب كل مصمحة أو قسم إلى مرحمة إنجاز الميام 

 بينيم.بفترة المداومات الميمية، والتي تُبنى كل مراحميا عمى التشاور والتنسيق فيما 
  ىناك نسبة عالية من العمال يؤدون الميام نيابة عن زمالئيم في حاالت تعرضيم

لغفوات النوم ويشغمون أماكنيم دون تنبيييم بوقت الدورية، كأمر عادي اعتاد الجميع عمى 
 فعمو.

ًضبطًوتنظيمًالميام
 يؤكد معظم العمال أن ضبط وتنظيم وتقسيم العمل خالل المداومات الميمية يخضع 

لمبدأ التشاور في بداية فترة المداومة، وغالبًا ما يتم ذلك في اجتماع بغرفة االستراحة 
الخاصة بالممرضين، أو في مكتب الطبيب في بعض المصالح، بإحضار ممفات المرضى 
والتفاىم عمى أخذ الحاالت المراد إنجازىا بحسب القدرة المعرفية لمشخص العامل وتوضيح 

عمى وجود تنظيم غير رسمي يأخذ عمى عاتقو تسيير ىذه الفترة  الغموض، في صورة تنم
 باقتدار كبير.

  بينت النتائج أن معظم الميام التي يقوم بيا العمال خالل المداومات الميمية متشابية
إلى حد بعيد، وىذا يساعد كثيرًا العمال عمى إيجاد طرق عديدة ُتمكنيم من ضبط وتنظيم 

رية )غرف المرضى( عمى أفراد الفريق، أو تقسيم الدوريات الميام كتقسيم الغرف السري
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 االستشفائية عمى أفراد المجموعة، أو تقسيم ساعات العمل أثناء المداومات الميمية.
      الجتماعًعندًالطوارئ

   أظيرت النتائج أن جميع العمال يدركون أىمية العمل كمجموعة في ىذه الفترة وىو
م عند الطوارئ دون استدعاء من أحد، ومن خارج المصمحة ما يتضح جميًا في اجتماعي

 المعنية بالحالة الطارئة في كثير من األحيان.
   أشارت النتائج إلى أن الضمير اإلنساني ىو من يدفع بالعمال لالجتماع عند الطوارئ

 الستشفائية )محل الدراسة(،باإلضافة إلى الواجب الميني، وىذا ما يميز العمال بالمؤسسة ا
ينو المشاىد اليومية وكذا شيادات الساكنة، كما لوحظ العديد من العمال داخل كما تب

وىذه الصور  ،زمالئيم في الطوارئ بمباسيم العادية شاركمون بمو يقالمؤسسة وقت راحتيم 
 رفعت من شأن العمال بالمؤسسة الصحية عمومًا.  التيىي 
   لحمتو تزداد كمما كثرت حاالت أظيرت النتائج أن تمساك الفريق العامل لياًل و

الطوارئ التي تعتبر المحك الحقيقي الختبار درجة صالبتو أمام ظروف العمل بالفترة الميمية، 
كما أن العمال يستاؤون كثيرًا لعدم قدرتيم إلنقاذ حياة الحاالت االستعجالية والطارئة، وىو ما 

ًا الموجودة بالمستشفى) يسبب ليم إحراج كبير لحرصيم عمى إنقاذ كل الحاالت سواء
 المقيمين( أو الوافدة من خارج المستشفى.  

    سدًالخمل
  من المعروف أن العمل االستشفائي يتميز بازدواجية الميام التي يمكن إنجازىا في

نفس الوقت، فمن العمال من يتجو لمعمل التقني بتنفيذ تعميمات الطبيب كحقن المريض 
و تجد آخرين ُيُدِونون ذلك في ممفات المتابعة، و تكون ىذه وتنظيف الجروح، وفي الوقت نفس

الوضعية أكثر حدة في الفترة الميمية، حيث صرح العديد من العمال بأنو ال يمكنو الرجوع الى 
غرفة االستراحة وأحد زمالئو لم ينتيي من الدورية الخاصة باالستشفاء، وىذا مظير واضح 

 ل العاممين لياًل.لسد الخمل الموجود في ثقافات العما
من خالل المظاىر والصور المشاىدة والمتعمقة بتطور العالقات االجتماعية بين العمال أثناء 

 المداومات الميمية يتضح ما يمي:
  طابع االنسجام والتنسيق الذي يطبع تحركات الفريق العامل في كل محطات

 المداومات الميمية.
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  ِق عميو من البداية حتى نياية الدوام.تنظيم الميام وضبطيا يسير وفق ما ُأتف 
  االجتماع عند الطوارئ يشعرك بمحمة الفريق وتماسكو، فالكل منيمك بميمة م ا وأممو

 إنياء الخطر في أقل وقت ممكن وبفعالية عالية.
  خروج العمال من الغرفة في وقت واحد وال يتم الرجوع إلييا اال بعد إتمام جميع

 الء المتأخرين حتى نياية كافة الميام.    الغرف السرية ومساعدة الزم
أن العالقات وعميو يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة تحققت كذلك، والتي ترى 

 .االجتماعية بين العمال أثناء المداومات الميمية تتميز بالتماسك والمُّحمة
ً مناقشةًالنتائج:ً-ثالثاًً

اء ئج الدراسات السابقة المدرجة، من خالل ما جسنحاول أن نناقش نتائج ىذه الدراسة مع نتا
البسيطة التي تم عرضيا في الفصل الرابع وكذا الجداول  في تحميالت الجداول التكرارية

 التكرارية المركبة التي تم عرضيا بيذا الفصل.
 ًظروفًالعملًبالفترةًالميمية
ما خمفوه ورائيم أكدت ىذه الدراسة عمى أن أغمب العامالت مشغوالت بتفكيرىن تجاه   -

 ستحوذ عمى أغمب اىتماماتين بفترة عمميمت تيأبنائيم الالعناية ب من التزامات منزلية خاصة 
ين من تفكر في احضار خادمة لمبيت فيم بحاجة الى مساعدة في ىذا الجانب ومن الميمية،

اجة لح (2006سوارتز ليسندا بيريمدن)ىل يرفضون ذلك، وىذا ما أكدتو دراسة غير أن األ
 مالت بالميل إلى الخامة لمعناية باألوالد والقمق حياليم يزداد بالفترة الميمية.االع
أكدت الدراسة أن أغمب العمال بالمؤسسة االستشفائية يفضمون العمل بالمداومات  -

الميمية ولم يرغمون عمى ذلك، النسجاميم الكبير بفرق العمل التي يعممون بيا ويؤدون 
حتماًء بالمجموعة، وال يشعرون باإلحباط والممل والفرق بينيم وبين مياميم بكل ارتياح ا

عمال األوقات العادية بالنيار، ومنيم من يستمتع بوجوده قرب المريض ألطول فترة ممكنة، 
ويجتيدون كثيرًا لمتواجد وعدم الغياب لسيادة الضمير االنساني والميني لدييم، وىذا ما يتوافق 

ًلسيمع دراسة  ًبيريمدن (ً ًسوارتز التي ترى بأن ىناك شعور عام لدى  (2006ًندا
لعريضًالمبحوثات أن العمل الميمي ال يقل أىمية من العمل بالنيار. ولم يتوافق مع دراسة) 
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(الذي يرى أن عمال الفترة الميمية يشتكون من القمق واإلحباط عمى عكس  2007بشير
يرى كذلك أن عمال الفترة الميمية عمال اليوم الذين يعيشون في كنف الراحة النفسية، و 

 متعودون عمى التغيب من خالل اإلجازات المرضية. 
 دولي أجمعت جل الدراسات السابقة التي تناولت المداومات الميمية كدراسة) -

ًومونتالًموريس)ودراسة ( 2006 سوارتز ليسندا بيريمدن)( ودراسة  2012ديوري
وكذا الدراسة الحالية: عمى أن  (2010آخرون و عبدوني الحميد عبد) دارسةو  (1965

الحجم الساعي لفترة المداومات الميمية طويل ومجيد يفوق طاقات العمال، ويؤدي بيم إلى 
اإلنياك والتعب الشديد وفقدان التركيز  خاصة عند كبار السن والحوامل، ألن ضغط العمل 

 يزداد بيذه الفترة مقارنة بالفترة الصباحية. 
عن وجود حاالت لمنوم الخفيف أو لغفوات عند معظم العمال بالفترة  أسفرت الدراسة   -

الميمية ليصبح أمر طبيعي تفرضو الفطرة اإلنسانية ال بد من التكيف معو، رغم مقاومة 
لكن  العمال لذلك بارتشافيم لممنبيات كالشاي والقيوة إلطالة مدة التركيز والبقاء متيقظين،

ن والخمول يسيطر عمييم، كما أن األتعاب المترتبة عن ىذه تراجع النشاط والميل الى السكو 
امنةً)الفترة يبمغ مداىا إلى فترة الراحة ويستمر معيم ىذا العناء. وىذا ما أكدتو دراسة 

التي ترى أن أعباء الخدمة المؤداة لياًل قد أثرت عمى الجانب البيولوجي  (2013ياسين
انذٌ َزي أن انعمم  (6002تشن هونجليسة)درالمموظفين وأخمت بتوافقيم الصحي، وكذا 

  بىردَاث متعاقبت نُالً َؤدٌ إنً اضطزاباث انساعت انبُىنىجُت نهعمال.
 العالقاتًالجتماعيةًبينًالعمالًبالفترةًالميمية 
السمطة  -بين السمطات المكمفة بالتسيير بالفترة الميمية ةوجود نوع من االستقاللي -

ومة(، والسمطة التقنية الرسمية)الطبيب(، وسمطة فريق العمل الرسمية )مدير المدا اإلدارية
غير الرسمية) المجموعة(، بحيث ال يتم لمجوء إلى السمطة اإلدارية والسمطة التقنية إال بعد 
استعصاء األمر عن السمطة غير الرسمية في معالجة الحاالت الطارئة والمستعجمة وىذا ما 
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ًيتوافق مع دراسة)  يرى أن المرؤوسين في المستشفيات يحبون ( الذي 1958ويسن
 االستقاللية عن السمطة والمحافظة عمى تكامل شخصياتيم.

كما أن ىذه القيادة غير الرسمية ممثمة في فريق العمل ىي من تأخذ عمى عاتقيا التسيير 
ًمحمدً)الحقيقي لياتو الفترة، وقد ال تكون من المشرفين اإلداريين، وىو ما أكده  إحسان

ًحسن ًالصناعي،، ًالجتماع في دراستو بالمصنع، حيث يقول: أن العالقات  (2005لم
االجتماعية غير الرسمية ىي وليدة العالقات االجتماعية الرسمية وتييمن عمى تسيير 

 األوقات العصيبة وليا تركيبة وقيادة وأحكام متعارف عنيا.
لميمية وتتجاوز حدود أوردت الدراسة أن العالقات االجتماعية بين العمال بالفترة ا -

المؤسسة، بحيث تستمر خارجيا وتتطور حتى إلى حدود المصاىرة في الفروع وىذا لم نجده 
في المؤسسات الصناعية مثاًل، ألن العالقات االجتماعية بين عمال المصنع يغمب عمييا 

لمؤسسة طابع الجدية، باإلضافة إلى أن الترسبات الثقافية الذي يحمميا األفراد العاممون با
االستشفائية حول العمل الصحي برمتو، والذي يغمب عميو الطابع اإلنساني في التعامل دون 
الجدية، تترك المجال لبعض التجاوزات كالتستر عمى بعض األخطاء الطبية الجسيمة، لو 
آثاره السمبية في فرض بعض قواعد النظام داخل المصالح االستشفائية وتترك ضحايا كان 

تفادييا بتحمل المسؤولية بحسب األدوار والمراكز الذي ىو في حد ذاتو غير من الممكن 
الذي يؤكد أن عمال المصنع لم ً(2012ً)ًانورًمقرانيمحدد، وىذا ما توافق مع دراسة 

يستطيعوا أن يفرقوا بين ظروف العمل داخمو المصنع وظروفيم خارجو وىذا ما انعكس عمى 
 وضعتييم االجتماعية.

ئج أن العمال بالمؤسسة االستشفائية  يتميزون بدرجة قوية من الوالء ظيرت النتاأ -
واالنتماء، وىي من تنسييم األتعاب والمشاق التي يتكبدونيا، وتؤكد رضاىم الوظيفي عمى ما 
يقومون بو، فال يميمون التخاذ األسباب الواىية لمتغيب ويعتبرون ذلك مدخر ليم لمدار األخرة 

نية تميز العمال بالمؤسسة االستشفائية )محل الدراسة(، وىذا ما ، وىي قيمة خمقية إنسا
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الذي يرى أن أعمى درجات الرضا الوظيفي لدى  ه(1413موسىًالموزيً)يتوافق مع دراسة 
 العاممين تظير في االداء ودرجة االنتماء.

أكدت الدراسة أن شعور العمال بمحمتيم وتماسكيم بالفترة الميمية ىي وليدة العالقات 
االجتماعية الجيدة بينيم، وىي من تمدىم بالدعم النفسي بنفس الفرق والمجموعات في 
األوقات العادية والطوارئ وتشجعيم عمى مواصمة العمل بكل جدية،وىذا ما يتوافق مع دراسة 

حيث يشير إلى أن جودة العالقات االجتماعية في العمل ىي  ،(2009)ًمروانًالزعبيً
ًد العمال.أساس الرضى الوظيفي عن

ًالخاتمة
واقع  عن الكشف حاولتخاتمة الدراسة سنحاول أن نجمل النتائج التي توصمت ليا والتي في 

بين عمال السمك الطبي والسمك الشبو الطبي أثناء المداومات الميمية  االجتماعيةالعالقات 
روف عن طبيعة العمل الميمي وما يتخممو من ظ الكشف من خالل ،بالمؤسسة االستشفائية

( ساعة الذي يمتاز بالحجم 9.تميز ىذه الفترة من اليوم، كقيام العمال بالدوام الكامل )
الساعي الكبير المؤدي بدوره إلى ظيور أعراض التعب واإلنياك وانخفاض القدرات الذىنية ) 
التركيز(، والجسدية )التثاقل في أداء الميام(، وتدني في مستوى اليقظة جراء عبء العمل، 

يجعميم ُيتناولون بعض المنبيات ) كالشاي ، القيوة ( لممحافظة عمى قدر مقبول من مما 
اليقظة، وىذا ما يؤثر سمبا عمى كافة وظائفيم الفيزولوجية والنفسية، ويدفعيم الى خيار 
التعاون والتفاىم واالتساق مجبرين ال مخيرين، ونسج عالقات قوية بين زمالئيم بفريق العمل 

الذي يصيبيم منفردين، ويحتمون بالمجموعة بتنبيو بعضيم البعض، وعمال  زلتغطية العج
بسد الخمل، والقيام بالميام الموكمة ليم بشكل جماعي خاصة بالمصالح السريرية لصالح 
المرضى المقيمين بالمؤسسة، والمترددين عمييا من خارجيا بمظير تعاوني يتناسب طرديا 

 مع الحاالت الطارئة والمستعجمة.
ا تبين وجود عوامل كثيرة تؤثر عمى العالقات االجتماعية بين العمال بفترة المداومات كم

الميمية منيا ما سمف ذكره كالتعب البدني والنفسي بالدرجة األولى المذان ليما تأثيرًا مباشرًا 
ليم، وتستمر معاناتيم بسببيما عمى المدى الطويل اومالحظًا عمى العمال أثناء أداء أعم

ن تم تغيير فترة المداومات، إضافة إلى تغّير النظرة الدونية التي كان ُينظر بيا حتى و  ا 
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لمعامل بالمؤسسة االستشفائية والعاممة عمى وجو الخصوص من طرف أفراد المجتمع خاصة 
العمل لياًل، بحيث نسجل انفراجًا في ىذه النظرة عما كانت عميو سابقًا. فت قب ل المجتمع ىذا 

ع عميو وُيكرم الوضع ورحب ب و كأمر ضروري، ليصبح العمل بيذه الفترة مقبواًل جدًا وُيشج 
ن المجتمع من قبُل كان ال ي مجأ لممؤسسة االستشفائية إال في الحاالت  منجزوه، خاصة وا 

 القصوى، والتي في أغمبيا تفضي إلى الموت.
األمراض تغير  لكن ومع تطور الخدمات الصحية وتوافد الساكنة عمى االستشفاء من شتى 

 ماتفكير المواطن البسيط حول العمل االستشفائي بصفة عامة، والعمال بصفة خاصة، لِ 
أصبح يشاىده من زيادٍة في أمد الحياة لكل شرائح المجتمع، األمر الذي دفعو لالعتراف بيذه 
الشريحة من العمال، وبذلك تحصل عمال وعامالت المؤسسات االستشفائية عمى إنصاف 

بمكانتيم االجتماعية داخل مجتمعاتيم، فأصبحوا ال يستحيون بمينيم بل أصبحوا ارتقى 
ينالون الترحيب والتبجيل في المناسبات العامة لما يقدمونو من تضحيات تجاه مجتمعاتيم في 

 أوقات حرجة من اليوم.
ة كما كشفت الدراسة عن استراتيجية التعامل التي اتخذتيا إدارة المؤسسة في تسيير مرحم

العمل بفترة المداومات الميمية، بتجاىميا األساليب اإللزامية الردعية، مستخدمة الطريقة المرنة 
في التعامل مع العمال، بدًء من إلقاء المسؤولية عمى عاتق العمال في تشكيل فرق العمل 

ف رؤساء المصالح بالتشاور مع العمال، وعدم ابحيث يختارون بعضيم بعضا تحت أشر 
تسيير ىذه الفترة إال في أوقات النزاع التي تستوجب التدخل لمفصل فييا، كما  التدخل في

ُيحسب ليا أنيا استطاعت تطويع التنظيمات غير الرسمية التي تتميز بيا ىذه الفترة، 
 وتوجيييا لخدمة اليدف العام لممؤسسة والقضاء عمى النزاعات العمالية المحتممة الوقوع. 

ًائجًفيًىذهًالدراسةًيمكنًتقديمًمجموعةًمنًالتوصياتًكالتي:بناًءًعمىًماًسبقًمنًنت
لغاء الم من التقميل -   زيدت ال أن يجب حيث ةالمتواصم ةالميمي اتومادالحجم الساعي وا 

 .ساعات ست إلى ساعات أربع عمى
 لتركيزاو  االنتباه شدة عمى الحفاظ بيدف ،العمل أوقات تتخمل حةااستر  تافتر  تخصيص   -
  .بالضرر وعمييم المرضى عمى تعود أخطاء ارتكاب ينالعامم جنبي قد مما
 الموظف خالليا ينتقل التي أي ،غير الثابتة طيمة الشير الورديات الدوري نظامال إتباع -

 بشكل الوردية مواعيد تغيير يتم أن أيضاً  وُيفضل ،ةوليمي ومسائية صباحية ورديات بين
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 .أقصى كحد متتاليتين لمرتين إال ةالوردي لنفس الموظف يعمل ال أي سريع،
 الصحة عمى تأثر ألنيا واألقراص المنومة ليالً   والمنبيات المنشطات تناول عن االبتعاد - 

 . اإلدمان تؤدي إلىو  جسميةو  نفسية أتعاب حدوث إلى وتؤدي
الصحي وخاصة عمال السمك الشبو  القطاع في لمعمال والمعنوية المادية زيادة الحوافز  -
 . المداومين ليالً  بيالط
 .ة وتوفير وسائل راحة العامل بالمصمحةالميميبالفترة  لعملا ظروف تحسين - 
 تستقطب التي المصالح في خاصة الصحية بالمؤسسات العمل عمى الفتيات تشجيع  -

 في والمجتمع. ) النساء حةراج واألمومة، الطفولة التوليد، ، النساء طب ( النساء من مرضى
 . ياإلي حاجة
توعيو وتحسيس المواطن باألعمال االستشفائية التي يقدميا الطاقم الطبي خالل   -

 يمكن ال إنسانية مينالمداومات الميمية وحثو عمى احترام العمال باعتبار المين الصحية 
 . لمعاممين بالفترة الميمية الفعال والدور عنيا االستغناء

سموكات القسرية الصادرة عن العمال لياًل ضرورة تخمي ممثل اإلدارة أن عن بعض ال -
كمشاىدة بعض الغفوات التي تعترض العمال بالفترة الميمية، بأن يكتفي بتنبيو الزمالء بيذا 

 األمر ويترك ليم حرية التصرف إزاء ذلك.
 ،راحةال أيام في حتى  والنوم نياراً  ليالً  االستيقاظضرورة تكيف عمال الفترة الميمية عمى  - 
 إلى يؤدي الروتين ىذا في المستمر فالتغيير التكييف، عمى الجسم مساعدة لأج من

 . النوم باتااضطر 
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 -10-مهحق رقم  -

 

 

 انشعبيت انديمقزاطيت انجشائزيت انجمهىريت

 انعهمي وانبحث انعاني انتعهيم وسارة

 أدرارــ   رايت د أحمد انجامعت

 

 ........ الرقه:                                  . اإلسالمية العموم و اإلنسانية و االجتماعية العموم كمية
 . االجتماعية العموم سمق 
 
 

   
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ثــــــــــــبح ارةــــــــــــــــــــــاستم
 

 حتية طيبة وبعد:أ يخ العامل أ خيت العامةل 

طار يف السلك  االجتناعية بني العنالواقع العالقات  " حول بدراسة القيام يف ا 
ادللتوراه يف عمل الاجامتع  درجة ليلن  " املداومات الليلية خاللوالشبه طيب الطيب 

نرجو منمك املسامهة معنا يف القيام هباتو ادلراسة ابل جابة املوضوعية عىل أ س ئةل ىذا الاس تبيان بوضع 

ل ل غراض ، لام هتعيد لمكل جابتكيف اخلاهة املناس بة  (×)عالمة  جاابتمك ل تس تعمل ا   .علمية حبتة أ ن ا 
 

 شامرين لمك حسن تعاونمك

 : انباحث

 الصادق عامثن
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 :عامت بياواث :األول انمحىر
             ذكر                                  أنثىالجنس 8          .10
 سنة       01الى اقل من01سنة         من  01إلى اقل من01سنة         من  01 من أقل  : انعمز  .10

 سنة فما فوق01من                                                      
 عميا ساتادر          جامعي          ثانوي         متوسط         ابتدائي : انتعهيمي انمستىي  .03
 أرمل                 مطمق               متزوج               عزبأ : انعائهيت انحانت  .12
 ............................................................................................  األبىاء؟ عدد .13
 مدينة                       أو قصر قرية             : اإلقامت مكان    .14
   ................يذكز أخز                   العائمة مع                      اصخ      : انمسكه وىع .15

 ...........................................................................بانمؤسست: انحانيت انىظيفت .16
 ......................................................................................انعمم؟ سىىاث عدد. 17
 ..........................................................................االقدمية في العمل الميمي؟ . 01
 مدة الدوران أو عدد األيام المتتالية في نفس الدورية؟............................................... .00
 بعد المسكن عن العمل8....................كمم. 00

 : انهيهي انعمم طبيعت :انثاوي انمحىر
  العمل باألوقات العادية                     المداومةماذا تفضل)ين(8               .01

 كمتا الحالين لماذا؟............................................................................................في 
 الميمية                   الجزئية        الصباحية                 الدائمة      ( المداومة8       )ينىل تختار.02

                                           لماذا؟................................................................................
 ........................................ ؟ األسبىع في )انهيهيت انمىاوبت( انمسائيت انمداومت ث مزا عدد كم  .03
 ............................................................ ؟ساعات المداومة ىو عدد. كم 04
                    عادية                   طويمة ومجيدة        ؟الميمية اتساعات المداوم )ين(. كيف ترى05

 لماذا؟.......................................................................................................
             نعم                   ال. ىل تتأخر)ين( بقصد التقميص من ساعات العمل؟            06
 ال     نعم                ؟                البقاء ليمة كاممة بدون نوم )ي(. ىل تستطيع07
 ال        نعم                        ؟غفوات نوم مفاجئة أثناء العمل )ي(. ىل تعترضك01
 ال       نعم                             ؟. ىل ترغم )ين( عن العمل في مناوبات ليمية 00
  بتماطل               بجدية                ؟ انهيهي عمهك أثىاء انمشزف أوامز تستقبم)يه( كيف. 00
 في كمتا الحالتين لماذا؟........................................................................... -

 الميمية؟ اتطوارئ العمل أثناء المداوم تعامل)ين( معكيف ت  .01
 تحاول إيجاد الحل بمفردك                   االتصال بالمشرف                  التشاور مع الزمالء 
 أخر يذكر...........................................................................                         -

 ؟              نعم                   الالميمية اقل انتظاما من العمل باألوقات العادية ات. ىل العمل بالمداوم02
   ...................................................................في كمتا الحالتين لماذا؟ -

 ؟             نعم               القمة التركيز لديكسبب الميمية يبالمداومات  العملطول ساعات ىل . 03
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 نعم                     الىل ترى)ين( أن العمل بالمداومات الميمية يتسم بنقص الرقابة؟              .04
 إذا كان الجواب "بنعم" ىل ذلك يؤدي إلى: -

 وعدم تحمل المسؤولية ـــــ عدم تحديد لمميام داخل فريق العمل
 ـــــ اعتماد فريق العمل عمى أفراده في اتخاذ القرار تجاه الطوارئ

 ـــــــ وجود تسيب وال مباالة بين العمال في القيام بواجباتيم 
 ـــــــ وجود حاالت لمنوم بين العمال داخل مكان العمل

 حمقات لمشاي والترفيو داخل مكان العمل ــــــ وجود
 ــــ مغادرة بعض العمال أماكن عمميم دون إشعار

 ــــ أخر يذكر..............................................................
 العوامل المؤثرة على العالقة االجتماعية بين العمال أثناء المداومات الليليةالمحور الثالث8 

 ىل تشعر)ين( بالتعب إثناء المداومة الميمية؟ .05
  نعم                        ال                  

 ما ىو سبب ذلك؟.............................................. في حالة اإلجابة ب:)نعم(-
 الميمة؟ اتىل تقاوم)ين( النعاس كثيرا في فترة المداوم .06

  نعم                                  ال             
 أخرى تذكر.........................................................................................

 ىل تمجأ)ين( إلى ارتشاف الشاي أو القيوة لمبقاء مستيقظا بفترة المداومات الميمية؟  .07
 نعم                                ال                        

 إذا كان الجواب "بنعم" كيف يتم اقتناءه؟               تحضيره مع الزمالء                  شراءه -
 ومة             نياية المداومة ما ىي الفترات المفضمة الرتشافو؟   بداية المداومة                منتصف المدا -
 نعم                   ال          ىل يمكنك التغيب في ىاتو الفترة كمما تريد ذلك؟  .11

 إذا كانت اإلجابة ب)نعم( ما موفق اإلدارة من ذلك؟...................................................... -
 كانت اإلجابة ب)ال( لماذا؟.......................................................................... إذا -
 نعم                    الىل حدث وان غادرت)ي( العمل ليال دون سابق إنذار؟                     .10

 إذا كان الجواب" بنعم" ىل ل:-  
 عدم قدرتك عمى إتمام العمل                  مرض              توتر عصبي               ظروف خاصة     

 سبب أخر يذكر؟.................................................................................... -
 عمل بياتو الفترة؟ىل فقدان التركيز يؤدي بك إلى الوقوع في أخطاء مينية أثناء ال .10

 نعم                                  ال        
 إذا كان الجواب" بنعم" كم عدد األخطاء التي قمت بيا في مسارك الميني؟.....................................- .11
 يتفيمونكيوبخونك                        كيف يكون رد زمالئك في فريق العمل تجاه أخطائك؟  .12

 رد اخر يذكر؟....................................................................... -
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 كيف تتم معاجمة االخطاء المينية بياتو الفترة؟  .13
 ــــ االتصال بالمشرف

 ــــ احتواء المشكل في فريق العمل
 ــــ المبادرة الفردية

  .............................................................................؟ــــ اخر يذكر
 الميمية ؟ ك8 ات. ما ىي أىم العوائق التنظيمية التي تعترضك في فترة المداوم14

 عدم وجود لوائح تحدد الميام بدقة   - 
 نقص اإلشراف - 
 نقص االتصال مع الزمالء بسبب انشغاليم - 
 كثافة العمل وعدم وجود مساعدة - 
 أشياء أخرى تذكر..............................................................-

 تماسك ولحمة العمال بالفترة الميمية صورالمحور الرابع8 
 شفيي              كتابي  :         ؟ الليلي العمل أثناء )األوامز وتنفيذ استقبال(االتصال عملية تتم . كيف73
 كاف غير                متوسط          كاف  :       ؟ الليلي العمل فزيق زادفأ عدد في يكأر ما  .16
 . كيف تستقبل)ين( توجييات زمالئك بياتو الفترة؟17

 برضارفض                                 ب                    
 لماذا؟............................................................................في كمتا الحالتين  -

 ؟فريق العمل في زمالئكة التي تربطك بالعالق نوع ام. 21
 صراع                        تنافس                      تعاون    

 . عمى أي أساس يتم اختيار فريق العمل؟ 20
 ـــــ المستوى التعميمي ىل عمى أساس: -

 ـــــ المستوى الوظيفي                     
 ـــــ الجنس ) ذكر أو أنثى(                     
 ـــــ الجية الجغرافية                    
                     ــــــ أخر يذكر.......................................................                    

 الميمية؟ اتأثناء المداومكم بين االتصاالت طبيعة ىي ما . 20
 متصمبة                                   مرنة                    

 ؟العمل فريق داخل التعاون روح أن ىناك )ين(ترى ىل. 21
 ال                        نعم                                       

 ...............................................................؟ذلك كيف " بنعم " اإلجابة كانت إذا-
 في فريق العمل؟ العمال بين جماعية روح ىناك ىل . 22

 ال                             نعم                  
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 : إلى رجع ا ىذا ىل "بنعم" اإلجابة كانت إذا -
 الزمالء مع واالتصال التأقمم سيولة - 

 عدم وجود نزاعات -
 باالرتياح داخل المجموعة الشعور -
 يذكر....................................................................................... أخر -

 ال                      نعم              ؟العمال في فريق العمل بين التعاون أىمية (ين)تدرك ىل .23
 صور ىذا التعاون في فريق العمل؟ إذا كانت اإلجابة " بنعم" أعط أىم-

......................................................................................................................
............................................................................................................ 

 أن عالقتك االجتماعية مع فريق العمل توثر عمى وضعيتك االجتماعية بالمؤسسة؟ )ين(ىل تعتقد.24
 نعم                                      ال                                   

 ؟......................................................................ذلك كيف " بنعم " اإلجابة في حالة-
 نعم                 ال            الميمية؟ اتىل تشعر)ين( بتماسك فريق العمل ولحمتيم في فترة المداوم. 25
 كمتا الحالتين لماذا؟............................................................................... في -

 ىل تستمر عالقتك بزمالئك في العمل حتى خارج المؤسسة؟. 26
 نعم                         ال                          

 الميمية؟ اتسبق وان حدث سوء تفاىم بينك وبين احد زمالئك بفريق العمل أثناء المداوم ىل .27
 نعم                           ال                     

 في حالة اإلجابة "بنعم" ما سببو ؟...............................................................   -
 .................................................وكيف تم احتوائو؟ ..................................

 الميمية؟ اتىل تتحين)ين(الفرصة لتغيير المينة التي تعمل بيا بسبب المداوم .31
 نعم                         ال                    

 ؟كيف يمكنك العدول عمى قرارك والبقاء في عممك إذا كان الجواب "بنعم" -
......................................................................................................................

.......................................................................................... 
 الميمية؟ اتقترحاتك حول العالقات االجتماعية بين العمال أثناء المداومىي م ما  .30

............................................................................................................ 
.......................................................................................................... 

...................................................................................................... 
 ميك ولم نطرحيا؟برأيك ىل ىناك أسئمة كان ينبغي أن نطرحيا ع  .30

......................................................................................................... 
...................................................................................................... 

........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

 لتعاونكم شكرا  ....                ................................................................................
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 20ملحق رقم 

 :السلك الشبه الطبيأفراد  دليل المقابلة

عنها في ل أثناء المداومات الميمية تختمف هل ترى أن العالقة بين العما -10
 األوقات العادية صباحًا؟

 في حالة االجابة بنعم:

 كيف ذلك؟..........................................

 لماذا؟...............................................

 ال     نعم                  ؟هل تتصل بزمالئك أثناء المداومات الميمية -10
 بالهاتف  -0
 مباشرة وجه لوجه  -0

 ال          نعم               مالئك أثناء المداومات الميمية؟هل تمتقي بز  -10
 حالة االجابة بنعم هل: في -

  في بداية المداومة            منتصف المداومة                   نهاية المداومة     

 هل تترك العمل لمقاء زمالئك والحديث معهم أثناء المداومات الميمية؟ -10

 نادراً           دائمًا                     أحيانًا                           

 ماهي المواضيع التي تتحدث فيها مع زمالئك؟ -10

 أسريةمواضيع عامة         مواضيع     مواضيع خاصة بالعمل           

 كيف تقيم عالقتك بزمالئك أثناء المداومات الميمية؟ -10

 قوية نوعًا ما             ضعيفة       متوسطة        ال توجد عالقة           
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 20ملحق رقم 

 :ين بالفترة الليليةالطبي يندليل مقابلة المراقب -
 كم عدد سنوات عممك بالمراقبة الطبية لياًل؟.........................  -10
 كم عدد دوريات المراقبة التي تقوم بها بالفترة الميمية؟..................... -10
 تعترضك أثناء تأدية مهامك بالمداومات الميمية؟ما هي أهم العوائق التي  -10

............................................................................ 
.............................................................................. 

.............................................................................. 
.............................................................................. 

 ؟بالفترة الميمية ةممافرق العالعالقات بين أعضاء ال ما هي طبيعة -10
   سيئة عادية                                   جيدة     

 ...................................................................؟ لماذا -
.......................................................................... 

هل تتميز الفترة الميمية بالتسيب والالمباالة أو باالنسجام والتنسيق بين افراد الفريق  -10
 التسيب                   التنسيق                      العامل لياًل؟          

 في كمتا الحالتين لماذا؟............................................... -

..............................................................................                           

  بالفترة الميمية داخل المصالح؟لعمال لدى اهل وقفتم عمى حاالت لمنوم  -10
 نعم                     ال                                   

 ........وكيف تمت معالجتها؟ ............؟..كم عددهاإذا كان الجواب "بنعم"  -

......................................................................................
 شكراً لتعاونكم ..................................................................
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 20ملحق رقم 

 :ات الليليةالمداوم اءدليل مقابلة مدر 

 كم عدد سنوات عممك بالفترة الميمية؟............................. -10
           هل تقوم بدوريات المراقبة داخل المصالح أو تكتفي بالتواجد بغرفة المداومة لياًل؟            -10

 اقوم بالدورية                    الجموس بالغرفة 
 المراقب الطبي بإمكانة مهم بالفترة الميمية أو هل ترى أن عمل مدير المداوم -10

 م                 غير مهم هم      ؟     همهامب تعويضه لمقيام
كيف ترى عالقات العمل بين عمال السمك الطبي والسمك الشبه الطبي بالفترة  -10

 جيدة                عادية                    سيئة             الميمية؟
  في كل الحاالت لماذا؟................................................... -

............................................................................. 

 الميمية؟ المداوماتفي إدارة وتسيير أهم العوائق التي تعترضك هي ما  -10
-..................................................................... 
-.......................................................................... 
-........................................................................ 

 حمول؟ما هي أهم ال -10
-................................................................................ 
-................................................................................ 
- ............................................................................... 
 

  شكراً لتعاونكم
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 50ملحق رقم 

 العمال الذين أجريت معهم المقابلة قائمة -
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