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   ºشكر وتقدير«
 

ـــد هللا األول قبـــل  ـــذي واآلخـــر اإلنشـــاءالحم ـــد فنـــاء األشـــیاء العلـــیم ال الینســـى مـــن  بع
ـــین  ـــد األم ـــین محم ـــق أجمع ـــى اشـــرف الخل ـــن شـــكره والصـــالة والســـالم عل ـــنقص م ـــره وال ی ذك

 ... وبعد. وأهل بیته الطیبین الطاهرین
 ةلــــــدكتورا المســـــاعد لألســــــتاذال یســـــعني إال أن أتقــــــدم بالشـــــكر الجزیــــــل واالمتنـــــان 

كـــان  ذيوالـــ البحـــث ابتحمـــل عنـــاء األشـــراف علـــى هـــذ لتفضـــلهابشـــرى عبـــد الحمـــزه عبـــاس 
 .مهفي إتما الكبیر األثر ومالحظاتها واراءهاالمتواصل  لدعمها

أســــاتذتي  جمیــــع الســــیدة عمیــــد الكلیــــة المحترمهــــو كمــــا أتقــــدم بالشــــكر الجزیــــل إلــــى
ممـــــن كـــــان لهـــــم  ادارة االعمـــــالقســـــم  – جامعـــــة القادســـــیة/ كلیـــــة اإلدارة واالقتصـــــاد فـــــي 

 .الفضل في تدریسي اثناء المرحلة التحضیریة 
ــــد ــــیس وی ــــى الســــادة رئ ــــل ال ــــدم بالشــــكر الجزی ــــل ان اتق ــــان بالجمی عوني واجــــب العرف

  . البحثواعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة 
 لكــــل مــــن ســــاهم فــــي انجــــاز هــــذا موصــــولر والشــــك فــــي الدراســــة ئــــيزمــــالكمــــا اشــــكر    

مـــع اعتـــذاري الشـــدید لكـــل مـــن ســـهوت عـــن ذكـــره وجـــزى  وفقهـــم اهللا وســـدد خطـــاهم البحـــث
  جمیع عني خیر الجزاء.اهللا ال
        

  
 ومن هللا التوفیق

                                                                               

 الباحث        
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  المستخلص

دارة الصحة والسالمة المهنیة على وفق إهو الكشف عن تأثیر نظام  البحثمن  الهدفن إ      

) المتمثل بـ (سیاق المنظمة، والقیادة ومشاركة العاملین، ISO 45001:2018المواصفة (

والتخطیط، والدعم، والعملیات، وتقسیم العمل، والتحسین المستمر) في النجاح االستراتیجي 

جل بیان قیاس مستوى أداة االستبانة من أ استعمال المتمثل بـ (التكیف، والنمو، والبقاء)، وعلیه تمّ 

جل الكشف أصحة النجف واقسامها، ومن دائرة في  االداراتفي عینة من  حثالبتوافر متغیرات 

دوات ن استعمال مجموعة من األالى تحقیقه یتعیّ  البحثسعى یعن طبیعة النتائج التي 

االحصائیة والتي تمثلت بـ (التوزیع الطبیعي، ونمذجة معادلة الهیكلیة، ومعامل كرونباخ الفا، 

المعیاري، ومعامل ارتباط بیرسون، ومعامالت االنحدار التي تم  والوسط الحسابي، واالنحراف

 ، وبناءاً )SPSS.V.27باإلضافة الى برنامج ( )،AMOS.V.26(استخراجها بوساطة برنامج 

ن هنالك عالقة ارتباط وتأثیر معنویة بین نظام أن فقد تبیّ  البحثعلى النتائج التي توصل الیها 

) والنجاح ISO 45001:2018ى وفق المواصفة (ادارة الصحة والسالمة المهنیة عل

ن تهتم ادارة المشفى أهمها ضرورة أ التوصیاتبمجموعة من  البحثاالستراتیجي، وقد خرج 

  دارة الصحة والسالمة المهنیة.إنظم  بالعاملین والموارد الخاص بها من خالل تبنيّ 

  

النجاح و  ،)ISO 45001:2018دارة الصحة والسالمة المهنیة (إ: نظام المفتاحیةالكلمات 

  .االستراتیجي
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  الصفحة  الموضوع
    اآلیة القرآنیة
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 المقدمة 

وضح ما , ويكون ذلك أالعملية خاصةيميل الفرد بطبيعته الى تحسين امور حياته عامة وبيئته 

ن مقدار المعرفة يما يتعلق بصحته وسالمته, إيكون عند التعرض لموقف معين وخاصة ف

نظام ان تطبيق ذ يغلب على عاتقه نوع من التعقيد, إالمتخصصة والمتوفرة في معظم المنظمات 

جل تحقيق من أ (ISO 45001:2018دارة الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة )إ

يتعين على أغلب المنظمات  النجاح االستراتيجي يتطلب مجموعة من المبادئ المهمة التي

 فضل النتائج.طبيقها من أجل الوصول إلى أت

والنمو من  ,ء لى البقاة التنافسية تسعى معظم المنظمات إففي ظل التغييرات التي فرضتها البيئ

خالل اعتمادها على خيارات استراتيجية في المنافسة من بين استراتيجياتها الخاصة بالتكيف مع 

 .  م تقييم فاعلية ونجاح تلك االستراتيجياتوبالتالي فمن المهمتطلبات البيئة الخارجية, 

دارة الصحة إطبيق نظام ت تأثيرفي التعرف على  اأهدافه دراسةسلط التومن هذا المنطلق 

, وعليه ( في النجاح االستراتيجيISO 45001:2018والسالمة المهنية على وفق المواصفة )

م ضربعة فصول, ألى إ دراسةمتطلبات ال الى تقسيم دراسةال تفمن اجل تحقيق هذا الهدف لجأ

الثاني  المبحث, وتم بناء دراسةاالول في المنهجية العلمية لل المبحثين, تمثل بحثالفصل االول م

بواقع  دراسةلعرض مجموعة من الدراسات السابقة, بينما تناول الفصل الثاني االطار النظري لل

ة والسالمة المهنية على وفق المواصفة دارة الصحإنظام االول ُخصص لفلسفة  ثالث مباحث

(ISO 45001:2018) ة بين الثالث العالق المبحثبينما بين  النجاح االستراتيجي, وبين الثاني

 . المهنيةدارة الصحة والسالمة النجاح االستراتيجي ونظام إ



 
 

 

2 

فقد بين ما  الخيرألفصل اما أبواقع ثالثة مباحث,  دراسةبين الفصل الثالث الجانب التطبيقي لل

 ول, والتوصيات التي تم  األ المبحثمن استنتاجات والتي تم بيانها في  دراسةليه الإ تتوصل

 . الثاني المبحثبناءها في 
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 ولال  المبحث

 دراسةمنهجية ال

بيانهتتتتتتا  يمكتتتتتتنالتتتتتتتي  دراستتتتتتةهميتتتتتتة واهتتتتتتداف الأباستتتتتتتعراض م تتتتتتكلة و  المبحتتتتتتثيهتتتتتتتم هتتتتتتذا 

المست تتتتتتفى موضتتتتتتع الوقتتتتتتوف علتتتتتتى اهتتتتتتم القضتتتتتتايا والم تتتتتتاكل التتتتتتتي تعتتتتتتاني منهتتتتتتا  متتتتتتن ختتتتتتالل

 الحلول المناسبة التي تمكنها من التقدم والنمو, وكما مبين في االتي:, ووضع الدراسة

 -: دراسةمشكلة ال -اواًل:

, ادى  نتيجتتتتتتتتة ديناميكيتتتتتتتتة البيئتتتتتتتتة التنظيميتتتتتتتتة ونتيجتتتتتتتتة للتغيتتتتتتتترات والتطتتتتتتتتورات المتستتتتتتتتارعة

مستتتتتتوليات المنظمتتتتتة تجتتتتتاج العتتتتتاملين والمجتمتتتتتع  زايتتتتتدتممتتتتتا ت ملحوظتتتتتا ا  حتتتتتداث تطتتتتتور إلتتتتتى إذلتتتتتك 

صتتتتتتبح متتتتتتن غيتتتتتتر الممكتتتتتتن لهتتتتتتا البقتتتتتتاء والنمتتتتتتو دون تحقيتتتتتتق النجتتتتتتاح أ, و بصتتتتتتددجالتتتتتتذي تعمتتتتتتل 

رادت تلتتتتتك المنظمتتتتتات تحقيتتتتتق أذا متتتتتا إيهتتتتتا لمفتتتتتاهيم ونظتتتتتم حديثتتتتتة, االستتتتتتراتيجي متتتتتن ختتتتتالل تبن

دارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة, إستتتتتمى متتتتتن ألتتتتتى غايتتتتتات إها بكفتتتتتاءة وفاعليتتتتتة للوصتتتتتول هتتتتتدافأ

متتتتتع  يالئتتتتتممعتتتتتايير التتتتتتي يمكتتتتتن تطبيقهتتتتتا ب تتتتتكل وال المبتتتتتادئممتتتتتا يتطلتتتتتب منهتتتتتا التعتتتتترف علتتتتتى 

جي, ومتتتتن يتتتتق النجتتتتاح االستتتتتراتي( التتتتتي تمثتتتتل مفتتتتتاح تحقISO 45001:2018المواصتتتتفة )

دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة إتطبيتتتتتتق نظتتتتتتام  تتتتتتتأثيرهنتتتتتتا تبتتتتتترز م تتتتتتكلة الدراستتتتتتة فتتتتتتي قيتتتتتتا  

 ةوالقيتتتتتتاد, المنظمتتتتتتة ستتتتتتياق( المتمثلتتتتتتة بتتتتتتت )ISO 45001:2018علتتتتتتى وفتتتتتتق المواصتتتتتتفة )

( المستتتتتتتمر والتحستتتتتتين, العمتتتتتتل وتقستتتتتتيم, والعمليتتتتتتات, والتتتتتتدعم, والتخطتتتتتتيط, العتتتتتتاملين وم تتتتتتاركة

فتتتتتي النجتتتتتاح االستتتتتتراتيجي المتمثتتتتتل بتتتتتت )التكيتتتتتف, والنمتتتتتو, والبقتتتتتاء(, ومتتتتتن هتتتتتذا المنطلتتتتتق تبتتتتترز 

جتتتتل الوقتتتتوف علتتتتى التستتتتاتل التتتترئي , أن االجابتتتتة عليهتتتتا متتتتن عتتتتدة تستتتتاتالت فرعيتتتتة مهمتتتتة يتعتتتتي  

 وهي:
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دارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة علتتتتى وفتتتتق المواصتتتتفة إلقيتتتتام بتطبيتتتتق نظتتتتام متتتتا مبتتتتررات ا .1

(ISO 45001:2018 لدى )؟.موضع الدراسة دائرة صحة النجف اال رف 

 دائتتتترة صتتتتحة النجتتتتف اال تتتترفمتتتتا ابعتتتتاد النجتتتتاح االستتتتتراتيجي؟ ومتتتتا درجتتتتة توافرهتتتتا لتتتتدى  .2

 ؟.موضع الدراسة

المهنيتتتتتتة علتتتتتتى وفتتتتتتق المواصتتتتتتفة دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة إمتتتتتتا متتتتتتدى تتتتتتتأثير تطبيتتتتتتق نظتتتتتتام  .3

(ISO 45001:2018 فتتتتتتي النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي لتتتتتتدى )دائتتتتتترة صتتتتتتحة النجتتتتتتف اال تتتتتترف 

 ؟.موضع الدراسة

 -: دراسةاهمية ال -ثانيًا:

دارة الصتتتتتحة إهميتتتتتة تطبيتتتتتق نظتتتتتام أبيتتتتتان  متتتتتن ختتتتتالل دورهتتتتتا فتتتتتي دراستتتتتةهميتتتتتة الأتنطلتتتتتق      

ق جتتتتل ضتتتتمان تحقيتتتتأ( متتتتن ISO 45001:2018والستتتتالمة المهنيتتتتة علتتتتى وفتتتتق المواصتتتتفة )

 في النقاط االتية: دراسةهمية الأالنجاح االستراتيجي, كما تكمن 

دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة إ)نظتتتتتتام  دراستتتتتتةبيتتتتتتان المرتكتتتتتتزات الفكريتتتتتتة والفلستتتتتتفية لمتغيتتتتتترات ال .1

اح االستتتتتتراتيجي(, فضتتتتتال (, والنجتتتتتISO 45001:2018المهنيتتتتتة علتتتتتى وفتتتتتق المواصتتتتتفة )

 دراستتتتتتةاالدبيتتتتتتات فتتتتتتي الفكتتتتتتر االداري فيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق بمتغيتتتتتترات الهتتتتتتم متتتتتتا ذكرتتتتتتته أعتتتتتتن توضتتتتتتيح 

 .دراسةطار نظري لموضوعات الإوبناء رتية وتصورات معاصرة ضمن  تقديمو 

المتطلبتتتتتتات  تهيئتتتتتتةنحتتتتتتو  موقتتتتتتع الدراستتتتتتة المست تتتتتتفىدارة تتتتتتتوفير نقطتتتتتتة انطتتتتتتالق اوليتتتتتتة إ .2

المواصتتتتتتفة دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة علتتتتتتى وفتتتتتتق إنظتتتتتتام  الضتتتتتترورية متتتتتتن اجتتتتتتل تطبيتتتتتتق

(ISO 45001:2018.لضمان تحقيق النجاح االستراتيجي ) 

تقتتتتديم جملتتتتة متتتتن االستتتتتنتاجات والتوصتتتتيات العلميتتتتة التتتتتي تمثتتتتل االطتتتتار المنهجتتتتي التتتتذي  .3

 .دراسةعطاء االهتمام الكافي لمتغيرات المنها إ االستفادةيمكن للعينة المبحوثة 
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 -: دراسةهداف الأ -ثالثًا:

هتتتتتتداف أومبتتتتتتررات اجرائهتتتتتتا يمكتتتتتتن تحديتتتتتتد  دراستتتتتتةهميتتتتتتة الأالتتتتتتى وجتتتتتتود م تتتتتتكلة و  استتتتتتتنادا      

 باالتي: دراسةال

دارة إالتتتتتتتتى دراستتتتتتتتة ابعتتتتتتتتاد نظتتتتتتتتام  المست تتتتتتتتفى موضتتتتتتتتع الدراستتتتتتتتةمحاولتتتتتتتتة توجيتتتتتتتته انظتتتتتتتتار  .1

جعلهتتتتتتا ي( بمتتتتتتا ISO 45001:2018الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة علتتتتتتى وفتتتتتتق المواصتتتتتتفة )

 تطورات الحاصلة في بيئة العمل.اكثر تكيف, ونمو, وبقاء, وبما ينسجم مع ال

دارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة علتتتتتى إهميتتتتة العالقتتتتة بتتتتتين نظتتتتام أفادة متتتتن طبيعتتتتة و ستتتتتاال .2

 ( والنجاح االستراتيجي.ISO 45001:2018وفق المواصفة )

دارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة علتتتتتى وفتتتتتتق إرف علتتتتتى عالقتتتتتة وتتتتتتأثير ابعتتتتتاد نظتتتتتام التعتتتتت .3

المست تتتتتتفى موضتتتتتتع ي النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي لتتتتتتدى ( فتتتتتتISO 45001:2018المواصتتتتتتفة )

 .الدراسة

دارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة علتتتتتى وفتتتتتق المواصتتتتتفة إالعمتتتتتل علتتتتتى تعزيتتتتتز ودعتتتتتم نظتتتتتام  .4

(ISO 45001:2018 متتتتن ختتتتالل تحستتتتين قتتتتدرة المنظمتتتتة علتتتتى التكيتتتتف, والنمتتتتو, والبقتتتتاء )

 بواسطة الندوات والدورات الخاصة بتدريب العاملين.

دارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتة علتتتتتتتى وفتتتتتتتق المواصتتتتتتتتفة إالعمتتتتتتتل علتتتتتتتى اعتبتتتتتتتار نظتتتتتتتتام  .5

(ISO 45001:2018.احد المعايير المهمة في تحقيق النجاح االستراتيجي ) 

 -: المخطط الفرضي للدراسة -:رابعاً 

على وفق ما جاء من مسح للنتاجات الفكرية لألدبيات  دراسةتصميم المخطط الفرضي لل تم        

ذ يقتتدم المخطتتط صتتورة معبتترة إالرئيستتة والفرعيتتة,  دراستتةالعمليتتة الرصتتينة ذات الصتتلة بمتغيتترات ال
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ستتيتم صتتياغة مجموعتتة متتن الفرضتتيات,  دراستتةهتتداف الأهميتتة و ألتتى إ, واستتتنادا دراستتةعتتن فكتترة ال

 .دراسة( يوضح المخطط الفرضي لل1وال كل )

 

 دراسة( المخطط الفرضي لل1)  كل

 .عداد الباحثإمن المصدر: 

 -: دراسةفرضيات ال -:خامساً 

نظييا  ذات دالليية احئيياسية بييي   ةارتبيياط معنويييتوجييد قة يية :  الفرضييية الرسيسيية الوليي        

النجيييا  و (  ISO 45001:2018دارة الئيييحة والسيييةمة المهنيييية قلييي  وفييي  الموائيييفة  إ

 وتنبثق من هذج الفرضية عدة فرضيات فرعية:. االستراتيجي

 ستتياق المنظمتتةذات داللتتة احصتتائية بتتين  ةمعنويتت ارتبتتاطتوجتتد عالقتتة : وليي ة ال الفرضييية الفرقييي

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(والنجاح بالسالمة والصحة المهنية 
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 وم تتاركة القيتتادةذات داللتتة احصتتائية بتتين  معنتتوي توجتتد عالقتتة ارتبتتاط: الفرضييية الفرقييية الثانييية

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(والنجاح  العاملين

والنجتاح  التخطتيطذات داللتة احصتائية بتين  معنتوي ارتبتاطتوجد عالقتة : الفرضية الفرقية الثالثة

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(

والنجتتاح  التتدعمذات داللتتة احصتتائية بتتين  معنتتوي ارتبتتاطتوجتتد عالقتتة : الرابعييةالفرضييية الفرقييية 

  .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(

 العمليتتتاتذات داللتتتة احصتتتائية بتتتين  ةمعنويتتت ارتبتتتاطتوجتتتد عالقتتتة : الخامسيييةالفرضيييية الفرقيييية 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء( والنجاح

 العمتتل تقستتيمذات داللتتة احصتتائية بتتين  ةمعنويتت ارتبتتاطتوجتتد عالقتتة : السادسييةالفرضييية الفرقييية 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(والنجاح 

 المستمر التحسينذات داللة احصائية بين  ةمعنوي ارتباطتوجد عالقة : السابعةالفرضية الفرقية 

 .)التكيف, والنمو, والبقاء(االستراتيجي بأبعادج والنجاح 

دارة الئيييحة والسيييةمة إت داللييية احئييياسية لنظيييا  تيييرثير ذا يوجيييد : الفرضيييية الرسيسييية الثانيييية

. وتنبثتق متن االسيتراتيجيالنجيا  (  فيي ISO 45001:2018المهنيية قلي  وفي  الموائيفة  

 هذج الفرضية عدة فرضيات فرعية:

بالستتالمة والصتتحة  المنظمتتة ستتياقل احصتتائية داللتتة ذات تتتأثير يوجتتد : وليي الفرضييية الفرقييية ال 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(والنجاح في المهنية 

والنجتاح فتي  العتاملين وم تاركة لقيادةل احصائية داللة ذات تأثير يوجد : الفرضية الفرقية الثانية

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(
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 الصتتتحة دارةإ نظتتتامفتتتي  لتخطتتتيطل احصتتتائية داللتتتة ذات تتتتأثير يوجتتتد : الفرقيييية الثالثيييةالفرضيييية 

االستتراتيجي بأبعتادج النجتاح فتي ( ISO 45001:2018) المواصتفة وفتق علتى المهنيتة والستالمة

 .)التكيف, والنمو, والبقاء(

االستتراتيجي بأبعتادج النجتاح في  لدعمل احصائية داللة ذات تأثير يوجد : الفرضية الفرقية الرابعة

  .)التكيف, والنمو, والبقاء(

النجتتتتاح فتتتتي  لعمليتتتتاتل احصتتتتائية داللتتتتة ذات تتتتتأثير عالقتتتتة توجتتتتد: الخامسييييةالفرضييييية الفرقييييية 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(

النجتتتتاح فتتتتي  العمتتتتل تقستتتتيمل احصتتتتائية داللتتتتة ذات تتتتتأثير يوجتتتتد : السادسييييةالفرضييييية الفرقييييية 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(

النجتتتاح فتتتي  المستتتتمر لتحستتتينل احصتتتائية داللتتتة ذات تتتتأثير يوجتتتد : السيييابعةالفرضيييية الفرقيييية 

 .االستراتيجي بأبعادج )التكيف, والنمو, والبقاء(

 -: دراسةمجتمع وقينة ال -سادسًا:

فتتتتي مركتتتتز المحافظتتتتة بواقتتتتع  فتتتتي دائتتتترة صتتتتحة النجتتتتف واقستتتتامها دراستتتتةتمثتتتتل مجتمتتتتع ال       

( 38, و )(مست تتتتتفى النجتتتتتف التعليمتتتتتي, ومست تتتتتفى الصتتتتتدر التعليمتتتتتي)( متتتتتدير لكتتتتتل متتتتتن 41)

مست تتتتتفى الزهتتتتتراء التعليمتتتتتي, ومست تتتتتفى الفتتتتترات االوستتتتتط, ومست تتتتتفى الحكتتتتتيم )متتتتتدير لكتتتتتل متتتتتن 

المحافظتتتتتتة, وبهتتتتتتذا بلتتتتتت   ( متتتتتتدراء للمراكتتتتتتز الصتتتتتتحية داختتتتتتل8( متتتتتتدير قطتتتتتتاع, و)18و), (العتتتتتتام

 استتتتتتبانةتوزيتتتتتع عتتتتتدد استتتتتتمارات  تتتتتتم وحستتتتتب الجتتتتتدول المعتمتتتتتد ,( متتتتتدير222) دراستتتتتةمجتمتتتتتع ال

( استتتتتتتتتتتمارة, بينمتتتتتتتتتتا بلغتتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتتدد 117( استتتتتتتتتتتمارة, وبعتتتتتتتتتتدد مستتتتتتتتتتترجع قتتتتتتتتتتدرج )140مقتتتتتتتتتدارها )

( 13( استتتتتتتتمارة, وبعتتتتتتتدد استتتتتتتتمارات تالفتتتتتتتة بلغتتتتتتتت )10االستتتتتتتتمارات غيتتتتتتتر المستتتتتتتترجعة بواقتتتتتتتع )

 .دراسة( يوضح خصائص عينة ال1جدول )استمارة, وال
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 دراسةال عينة خصائص( 1) جدول

 ترتيب االهمية النسبة% التكرار المعلومات العامة

 العمر

 3 %17 20 سنة 30أقل من 

 4 %15 18 سنة 35ـ أقل من  30

 1 %26 30 سنة 40ـ أقل من 35

 2 %18 21 سنة 45ـ أقل من  40

 5 %13 15 سنة 50ـ أقل من  45

 7 %5 6 سنة 55ـ أقل من  50

 6 %6 7 سنة فاكثر 55

 **** %100 117 المجموع

 النوع االجتماعي

 1 %64 75 ذكر

 2 %36 42 انثى

 **** %100 117 المجموع

 المؤهل العلمي

 3 %9 10 أعدادية             

 2 %37 43 دبلوم

 1 %46 54 بكالوريوس

 4 %4 5 دبلوم عالي

 6 %2 2 ماجستير

 5 %3 3 دكتوراه

 **** %100 117 المجموع

 عدد سنوات الخدمة

 3 %22 26 سنوات 5أقل من 

 6 %5 6 سنوات 10ـ أقل من  5

 2 %26 31 سنة            15ـ أقل من 10

 1 %30 35 سنة 20ـ أقل من  15

 4 %9 11 سنة           25ـ أقل من  20

 5 %7 8 سنة فاكثر 25

 **** %100 117 المجموع
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 -: دراسةحدود ال-:سابعاً 

 .قسامهادائرة صحة النجف وأادارات الب رية في تمثلت الحدود  -الحدود البشرية: -1

 .دائرة صحة النجف واقسامها الحدود المكانية في تمثلت -الحدود المكانية: -2

وحتى  2021اواخر  هر كانون االول سنة من  دراسةالفترة امتدت  -الحدود الزمانية: -3

 .2022 باط اواخر  هر 

 -: طراس  جمع البيانات والمعلومات -:ثامناً 
 -أدوات الجانب النظري:  - أ

االعتمتتتتتتتاد علتتتتتتتى الكتتتتتتتتب والمجتتتتتتتتالت  تتتتتتتتم   دراستتتتتتتةغنتتتتتتتاء الجانتتتتتتتب النظتتتتتتتري للإمتتتتتتتن أجتتتتتتتل       

 ال بكة العالمية للمعلومات)األنترنت(. والدوريات فضال  

 -أدوات الجانب الميداني:  - ب
إتمتتتتتتام الجانتتتتتتب الميتتتتتتداني للدراستتتتتتة استتتتتتتخدم الباحتتتتتتث االستتتتتتتبانة كتتتتتتأداة لجمتتتتتتع متتتتتتن أجتتتتتتل       

(, وتضتتتتتمنت االستتتتتتبانة محتتتتتورين رئيستتتتتين تتتتتتم توضتتتتتيحهما 2, انظتتتتتر الملحتتتتتق )دراستتتتتةبيانتتتتتات ال

 (.2في الجدول )

 ( محاور االستبانة2جدول)

 ت
عدد  المتغيرات

 الفقرات
 المقياس

 الفرعية الرئيسة

1 

نظام ادارة الصحة 

والسالمة المهنية على 

 ISOوفق المواصفة )

45001:2018) 

 5 سياق المنظمة

 الصحةادارة 

 المهنية والسالمة

(ISO 

4500:2018) 

 5 القيادة ومشاركة العاملين

 5 التخطيط

 5 الدعم

 5 العمليات

 5 تقسيم العمل

 5 التحسين المستمر

 & katz 5 التكيف النجاح االستراتيجي 2
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 & green,2007 5 النمو

Abuzaid,2018 5 البقاء 

 .عداد الباحثإمن  : المئدر
 -:االحئاسية  واالدوات االساليب -:تاسعاً 

 فراد العينة.أمتوسط اجابات  يستعمل لغرض معرفة -الوسط الحسابي: .1

 الدراسةالمست فى موضع فراد أجابات إمعرفة ت تت يستعمل لغرض  -االنحراف المعياري: .2

  عن وسطها الحسابي.

 وتناسق الفقرات فيما بينها. دراسةللتأكد من ثبات مقيا  ال -معامل كرونباخ الفا: .3

 .دراسةالختبار صدق بناء مقيا  ال -التحليل العاملي التوكيدي: .4

 ة من فقرات المقيا  مقارنة  بالفقرات األخرى.وهو تحديد أهمية كل فقر  -لنسبية:األهمية ا .5

 .دراسةيستعمل لغرض تحديد عالقة االرتباط بين متغيرات ال -االرتباط:معامل  .6

لقيا  عالقة التأثير بين أبعاد المتغير المستقل  -:والمتعدد معادلة االنحدار الخطي البسيط .7

 في جميع أبعاد المتغير المعتمد.

 جودة المطابقة . اتمت ر  .8

 سيمنروف .-اختبار التوزيع الطبيعي كلومجروف .9

 ( .SPSS.V.27برنامج ) .10

 ( .AMOSS.V.26برنامج ) .11
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 الثاني المبحث

 الجهود المعرفية السابقةبعض 

دارة الصتتتتتتتحة بعتتتتتتتض متتتتتتتن االدبيتتتتتتتات الستتتتتتتابقة لمتغيتتتتتتتر إباستتتتتتتتعراض  المبحتتتتتتتثيهتتتتتتتم هتتتتتتتذا       
الحصتتتتتتتول علتتتتتتتى نظتتتتتتترة واضتتتتتتتحة عتتتتتتتن متتتتتتتا  ألجتتتتتتتلوالستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة, والنجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي 

 توصلت اليه الدراسات, وبالتالي يمكن استعراض ذلك وفقا لالتي: 

 -: بادارة الئحة والسةمة المهنية المتعلقةالمعرفية الدراسات  -اواًل:

 الصحة والسالمة المهنية بإدارةالدراسات المعرفية المتعلقة  (3جدول )

اس  الباحث 
 والسنة

 2015سعيد,

فاقلييييية واثيييير تطبييييي  اجيييييرا ات السييييةمة والئييييحة المهنييييية فيييييي  قنوا  الدراسة
 ادا  العاملي 

المطبقتتتتتتتة  المهنيتتتتتتتةإجتتتتتتتراءات الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة  ميتتتتتتتيتق علتتتتتتتى تركتتتتتتتز مشكلة الدراسة
ومعرفتتتتتتتتة أثتتتتتتتتر ذلتتتتتتتتك علتتتتتتتتى  ةيالستتتتتتتتودان ةيداختتتتتتتتل المتسستتتتتتتتات الصتتتتتتتتح

 العاملين؟.أداء  نيتحس
 اتيفتتتتتتتتتتي المست تتتتتتتتتتف المهنيتتتتتتتتتتةإجتتتتتتتتتتراءات الستتتتتتتتتتالمة والصتتتتتتتتتتحة  ميتتتتتتتتتتيتق هدف الدراسة

 .نيأداء العامل نتحسي فى واثرها ةيوالمراكز الصح ةيالسودان
 المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
مجتمع وقينة 

 الدراسة
تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في المست فيات السودانية, 

موزعين على هذج  لعام( 60بينما تمثلت عينة الدراسة في )
 المست فيات.

 ه  االستنتاجاتأ
 

وجتتتتتتتتود عالقتتتتتتتتة ارتبتتتتتتتتاط وتتتتتتتتتأثير ذو داللتتتتتتتتة معنويتتتتتتتتة بتتتتتتتتين اجتتتتتتتتراءات 
 الصحة والسالمة المهنية واداء العاملين.

 استعمال متغير الصحة والسالمة المهنية كمتغير مستقل. وجه التشابهأ
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 دراسةموقع وعينة ال فأوجه االختة

اس  الباحث 
 والسنة

 2019خلف والكعبي,

 ISO 45001تقيي  نظا  ادارة الئحة والسةمة المهنية للمواطفة   قنوا  الدراسة
:2018) 

رة الصتتتتتتحة تقيتتتتتتيم نظتتتتتتام ادامتتتتتتا طبيعتتتتتتة ونتتتتتتوع الفجتتتتتتوة المعرفيتتتتتتة بتتتتتتين  مشكلة الدراسة
لتتتتتدى  (ISO 45001 :2018فة )صتتتتتوالستتتتالمة المهنيتتتتتة للموا

 .دراسةال ركة عينة ال
قيتتتتتا  الفجتتتتتوة متتتتتا بتتتتتين متطلبتتتتتات المواصتتتتتفة وبتتتتتين الواقتتتتتع التطبيقتتتتتي  الدراسةهدف 

 .دراسةفي ال ركة عينة ال
 المنهج الوصفي منهج الدراسة

مجتمع وقينة  
 الدراسة

مقتتتتتتتتدار العمليتتتتتتتتة االنتاجيتتتتتتتتة بتتتتتتتتالطن فتتتتتتتتي  تتتتتتتتركة بغتتتتتتتتداد للم تتتتتتتتروبات 
 .الغازية

 ه  االستنتاجاتأ
 

ان نظتتتتتتتتتتتام ادارة الصتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتتتة مقارنتتتتتتتتتتتة بمتطلبتتتتتتتتتتتات 
وبجميتتتتع فقراتتتتته قتتتتد حقتتتتق  (ISO 45001 :2018)المواصتتتتفة 

%( 38( ونستتتتتتتتبة مئويتتتتتتتتة قيمتهتتتتتتتتا )3.22متوستتتتتتتتط حستتتتتتتتابي مقتتتتتتتتدارج )
%( وهتتتتتو يقتتتتتترب متتتتتن مطبتتتتتق جزئتتتتتي وغيتتتتتر موثتتتتتق 62وحجتتتتتم فجتتتتتوة )

 .(ISO 45001 :2018)في تطبيق متطلبات المواصفة 
 استخدام نف  المواصفة لقيا  ادارة الصحة والسالمة المهنية. ابهوجه التشأ

 دراسةعينة ال فأوجه االختة

س  الباحث أ
 والسنة

 2020 راوي,

 را ة تحليلية في وا ع الئحة والسةمة المهنية في شركات  قنوا  الدراسة
 االسمنت

متتتتتتتتتا هتتتتتتتتتو واقتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتركة الفتتتتتتتتتار   مشكلة الدراسة
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 االردن؟.-هولسيم
تحليتتتتتتتتتتتتل وضتتتتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتتالمة الدهنيتتتتتتتتتتتتة ب تتتتتتتتتتتتركة الفتتتتتتتتتتتتار   هدف الدراسة

بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا  المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقبلية المتعلقتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاألردن وأولوياتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا - هوليستتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 .المجال

 دراسة حالة منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
 االردن -سيمدراسة حالة  ركة الفار  هول

 ه  االستنتاجاتأ
 

أن ال تتتتتتتتتتتتركة وضتتتتتتتتتتتتتعت خطتتتتتتتتتتتتتط وبتتتتتتتتتتتترامج وعقتتتتتتتتتتتتتدت العديتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتن 
صتتتتتتتتتفر أذى فتتتتتتتتتي كافتتتتتتتتتة  التتتتتتتتتىالتتتتتتتتتدورات التدريبيتتتتتتتتتة بغيتتتتتتتتتة الوصتتتتتتتتتول 

بالصتتتتتتتتتتتتتحة  المتعلقتتتتتتتتتتتتتةلتحستتتتتتتتتتتتتنء مت تتتتتتتتتتتتترات األداء  وهتتتتتتتتتتتتتذامواقعهتتتتتتتتتتتتتا 
 .والسالمة الدهنية

قيتتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتتدى تتتتتتتتتتتتتتتتتوفير متطلبتتتتتتتتتتتتتتتتات ادارة الصتتتتتتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتتتتتتالمة  وجه التشابهأ
 المهنية.

واقتتتتتتتتتتتتع الصتتتتتتتتتتتتحة المستتتتتتتتتتتتتخدمة فتتتتتتتتتتتتي تقيتتتتتتتتتتتتيم  اختتتتتتتتتتتتتالف المواصتتتتتتتتتتتتفة فأوجه االختة
 .والسالمة المهنية

اس  الباحث 
 والسنة

Nkrumah et al.,2021  

 Improving the Safety–Performance Nexus: A قنوا  الدراسة
Study on the Moderating and Mediating Influence 
of Work Motivation in the Causal Link between 
Occupational Health and Safety Management 

(OHSM) Practices and Work Performance in the 
Oil and Gas Sector 
الترثير الوسيط  فيتحسي  العة ة بي  السةمة والدا : دراسة 

ممارسات إدارة  العة ة السببية بي لدوافع العمل في والتفاقلي 
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( وأدا  العمل في  طاع النفط OHSMمة المهنية  الئحة والسة
 والغاز

 ؟.تحسين العالقة بين السالمة واألداءكيف يمكن  مشكلة الدراسة
العالقتتتتة لتتتتدوافع العمتتتتل فتتتتي  والتفتتتتاعلي التتتتتأثير الوستتتتيطالتعتتتترف علتتتتى  هدف الدراسة

بتتتتتتتتتتتتتتين ممارستتتتتتتتتتتتتتات إدارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتببية 
(OHSM وأداء العمل في )قطاع النفط والغاز. 

 المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
في العاملين بقطاع النفط والغاز في الصين,  دراسةتمثل مجتمع ال

 .( م اركا1310والبال  عددهم )
 ه  االستنتاجاتأ
 

نمذجتتتتتتتتة المعادلتتتتتتتتة قتتتتتتتتدير المستتتتتتتتار متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل تحليتتتتتتتتل ان ت .1
إدارة الصتتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة ب تتتتتتكل إلتتتتتى أن ممارستتتتتات الهيكليتتتتتة 

 إيجابي وكبير أثرت على أداء السالمة وأداء مهام الموظفين.
تتتتتتتتأثير  لهتتتتتتتاممارستتتتتتتات إدارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة ان  .2

 .كبير إيجابي على أداء المهام أكثر من أداء السالمة
تحستتتتتتتتين التركيتتتتتتتز علتتتتتتتى دور ادارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة فتتتتتتتي  وجه التشابهأ

 .دراسةواقع عينة ال
 دراسةاختالف ابعاد ال فأوجه االختة

س  الباحث أ
 والسنة

Pristupa et al.,2021 

 human resources and health and safety قنوا  الدراسة
management in the production environment of a 

loading and transport enterprise 
دارة و الموارد البشرية  الئحة والسةمة في بيسة اإلنتاج لمؤسسة ا 

 التحميل والنقل
الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة فتتتتتتي بيئتتتتتتة إدارة  المتتتتتتوارد الب تتتتتترية ومتتتتتتا هتتتتتتو دور  مشكلة الدراسة
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 ؟.اإنتا  لمتسسة التحميل والنقل
لتوجيهتتتتتات الخاصتتتتتة بتحستتتتين مستتتتتتوى حمايتتتتتة العمتتتتتال التعتتتترف علتتتتتى ا هدف الدراسة

, وتطتتتتتتوير عمليتتتتتتة التوظيتتتتتتف فتتتتتتيالمتتتتتتوارد الب تتتتتترية متتتتتتن ختتتتتتالل إدارة 
 .والمحافظة على صحة وسالمة العاملينالكفاءة 

 المنهج التحليلي منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
  ركة طاقة الفحم السيبيري

تحديتتتتتتتتتتتد دور  تستتتتتتتتتتتهم فتتتتتتتتتتتيأن تتتتتتتتتتتطة متسستتتتتتتتتتتة التحميتتتتتتتتتتتل والنقتتتتتتتتتتتل ان  ه  االستنتاجاتأ
ال تتتتتتتخص كضتتتتتتتامن لتحستتتتتتتين ستتتتتتتالمة النظتتتتتتتام التنظيمتتتتتتتي واإنتتتتتتتتاجي 

 المعقد.
 استعمال متغير ادارة الصحة والسالمة كمتغير مستقل. وجه التشابهأ

 .نوع الدراسة فأوجه االختة

 

 -:بالنجا  االستراتيجيالمتعلقة المعرفية ثانيًا: الدراسات 

 بالنجاح االستراتيجيالدراسات المعرفية المتعلقة  (4جدول )

اس  الباحث 
 والسنة

 2018وسعود,الكمري 

الئيييورة الذهنيييية للسييياسف واثرهيييا فيييي تحقيييي  النجيييا  االسيييتراتيجي  قنوا  الدراسة
 لمنظمات الضيافة

متتتتتتتتا المرتكتتتتتتتتزات الفلستتتتتتتتفية واألساستتتتتتتتية لموضوعات)الصتتتتتتتتورة الذهنيتتتتتتتتة  مشكلة الدراسة
بعتتتتتتد حستتتتتتم االختتتتتتتالف للستتتتتتائح, والنجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي( ومتغيراتهتتتتتتا, 

 في وجهات النظر بين الكتاب والباحثين حول تلك المتغيرات؟.
التعتتتتتتتترف علتتتتتتتتى طبيعتتتتتتتتة العالقتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتفية والعلميتتتتتتتتة بتتتتتتتتين الصتتتتتتتتورة  هدف الدراسة

 .الذهنية للسائح والنجاح االستراتيجي
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 المنهج التطبيقي منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
الضيافة في مدينة بغداد والبال  عددها عينة من المديرين في منظمات 
 .( مدير110)

 ه  االستنتاجاتأ
 

استتتتتتجابة الصتتتتتورة الذهنيتتتتتة وأهميتهتتتتتا البالغتتتتتة فتتتتتي تثبيتتتتتت االنطباعتتتتتات 
األساستتتتتية للستتتتتائح وأصتتتتتحاب المصتتتتتالح, وانعكتتتتتا  تلتتتتتك االنطباعتتتتتات 

 .في تحقيق النجاح االستراتيجي
 .االستراتيجي للنجاحبيان المرتكزات الفلسفية واألساسية  وجه التشابهأ

 التي ركزت عليها الدراستين. االطر الفلسفية واألساسيةاختالف  أوجه االختةف

س  الباحث أ
 والسنة

 2020حمادي,

فييييييي تحقييييييي  النجييييييا   االسييييييتراتيجيةدور ادارة المييييييوارد البشييييييرية  قنوا  الدراسة
 االستراتيجي

ادارة المتتتتتتتتوارد هتتتتتتتتل توجتتتتتتتتد عالقتتتتتتتتة ارتبتتتتتتتتاط دالتتتتتتتتة احصتتتتتتتتائيا بتتتتتتتتين  .1 مشكلة الدراسة
 والنجاح االستراتيجي؟. الب رية االستراتيجية

دارة المتتتتتتتتوارد الب تتتتتتتترية الهتتتتتتتل يوجتتتتتتتتد اثتتتتتتتتر معنتتتتتتتوي دال احصتتتتتتتتائيا  .2
 في النجاح االستراتيجي؟.االستراتيجية 

ادارة المتتتتوارد ت تتتتخيص وتفستتتتير طبيعتتتتة عالقتتتتة االرتبتتتتاط واالثتتتتر بتتتتين  هدف الدراسة
 والنجاح االستراتيجي.الب رية االستراتيجية 

 المنهج التطبيقي منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
 .( مدير60في ديوان وزارة الكهرباء العراقية والبال  عددهم ) المدراء

ضتتتتترورة زيتتتتتادة االهتمتتتتتام بتنميتتتتتة المتتتتتوارد الب تتتتترية واعطائهتتتتتا االهميتتتتتة  ه  االستنتاجاتأ
تستتتتتتتحقها, والتعامتتتتتتل معهتتتتتتا علتتتتتتى انهتتتتتتا متتتتتتورد استتتتتتتراتيجي متتتتتتن  التتتتتتتي

 اجل ضمان تحقيق النجاح االستراتيجي. 
 في العراق موقع عينة الدراسة وجه التشابهأ
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 عينة الدراسة أوجه االختةف
س  الباحث أ

 والسنة
 2020قبد نايف,

 الريادة االستراتيجية واثرها في النجا  االستراتيجي قنوا  الدراسة
متتتتا مستتتتتوى تتتتتوافر الريتتتتادة االستتتتتراتيجية والعمتتتتل علتتتتى تحقيتتتتق النجتتتتاح  مشكلة الدراسة

 االستراتيجي لدى ال ركة المبحوثة؟.
ت تتتتتخيص وتفستتتتتير طبيعتتتتتة عالقتتتتتات االرتبتتتتتاط والتتتتتتأثير بتتتتتين )الريتتتتتادة  هدف الدراسة

 االستراتيجية والنجاح االستراتيجي( وعلى مستوى األبعاد.
 صفي التحليليالمنهج الو  منهج الدراسة
مجتمع وقينة 

 الدراسة
عينة من مديري  ركة زين لالتصاالت المتنقلة في العراق والبال  

 .( مدير60عددهم )
مجتمتتتتتتتتع  المنظمتتتتتتتتةهنتتتتتتتتاك عمليتتتتتتتتة ريتتتتتتتتادة استتتتتتتتتراتيجية فتتتتتتتتي  .1 ه  االستنتاجاتأ

متتتتتن ختتتتتالل تبنتتتتتي مستتتتتتوى جيتتتتتد وان هتتتتتذا يعتتتتتود متتتتتردودج التتتتتى  دراستتتتةال
والمبتتتتتتتتتتتاداة, وتحمتتتتتتتتتتتل المختتتتتتتتتتتاطر, اهتمتتتتتتتتتتتام ال تتتتتتتتتتتركة بتتتتتتتتتتتت )االبتتتتتتتتتتتداع, 

 والمرونة, واالستقاللية(.
هنتتتتتتاك مستتتتتتتويات جيتتتتتتدة للنجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي فتتتتتتي ال تتتتتتركة  .2

وان هتتتتتذج المستتتتتتويات التتتتتتي ظهتتتتترت نتيجتتتتتة لالهتمتتتتتام  دراستتتتتةمجتمتتتتتع ال
التتتتتذي اظهرتتتتتته هتتتتتذج ال تتتتتركة بتتتتتت )استتتتتتراتيجية محتتتتتددة, وتنفيتتتتتذ فاعتتتتتل, 

 وثقافة تحفيزية, وابداع, ورضا الزبون(. 
 .استعمال النجاح االستراتيجي كمتغير تابع وجه التشابهأ

 اختالف االبعاد المستعملة في قيا  النجاح االستراتيجي. أوجه االختةف
س  الباحث أ

 والسنة
Gatzert & Schmit,2015 

 Supporting strategic success through قنوا  الدراسة
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enterprise-wide reputation risk management 

 دق  النجا  االستراتيجي م  خةل إدارة مخاطرة سمعة المنظمة

إدارة مختتتتتتتتاطرة ستتتتتتتتمعة المنظمتتتتتتتتة فتتتتتتتتي دعتتتتتتتتم النجتتتتتتتتاح متتتتتتتتا هتتتتتتتتو دور  مشكلة الدراسة
 االستراتيجي؟.

يتضمن  المنظمةتقديم اطار عمل متماسك وفعال الدارة مخاطر  هدف الدراسة

الخطوات والعمليات الالزمة لدمج ادارة مخاطر السمعة في نهج ادارة 

والذي يهدف الى دعم النجاح االستراتيجي  المنظمية المخاطر 

 .لل ركة

 دراسة حالة منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
 دراسة حالة

المنظمة من خالل يسهم النجاح االستراتيجي في تعزيز وتحسين سمعة  ه  االستنتاجاتأ

 خلق ميزة تنافسية مستدامة تجاج العمليات التي تقوم بها المنظمة

 استعمال النجاح االستراتيجي كمتغير تابع وجه التشابهأ
 قيا  مدى تأثير ادارة المخاطرة في النجاح االستراتيجي أوجه االختةف

س  الباحث أ
 والسنة

Abozaid,2018 

 Employees’ Empowerment and its Role in قنوا  الدراسة

Achieving Strategic Success 

 تمكي  العاملي  ودوره في تحقي  النجا  االستراتيجي

متتتتتا هتتتتتي اليتتتتتات تمكتتتتتين العتتتتتاملين المناستتتتتبة التتتتتتي يمكتتتتتن متتتتتن خاللهتتتتتا  مشكلة الدراسة
 تحقيق النجاح االستراتيجي؟.



 

 

21 

النجتتتتتتتتتتتتاح التعتتتتتتتتتتتترف علتتتتتتتتتتتتى دور تمكتتتتتتتتتتتتين العتتتتتتتتتتتتاملين فتتتتتتتتتتتتي تحقيتتتتتتتتتتتتق  هدف الدراسة
 .االستراتيجي

 المنهج الوصفي منهج الدراسة
مجتمع وقينة  

 الدراسة
 (  ركة.20 ركات التأمين العاملة في بورصة عمان والبال  عددها )

وجود عالقة قوية بين تمكين العاملين والنجاح االستراتيجي وأظهرت  ه  االستنتاجاتأ
العمل كأبعاد لتمكين النتائج ايضا  ان تفويض السلطة والم اركة وبيئة 
 .العاملين لها تأثير ايجابي على النجاح االستراتيجي

المست فى موضع قيا  مقدار توفير النجاح االستراتيجي لدى  وجه التشابهأ

 .الدراسة

 اختالف عينة الدراسة أوجه االختةف

س  الباحث أ
 والسنة

Mahmoud,2021  

 he role of the Dyson model for strategic قنوا  الدراسة
development in achieving strategic success/case 

study in Baghdad Municipality 
دور نموذج دايسو  للتطوير االستراتيجي في تحقي  النجا  

 االستراتيجي / دراسة حالة في أمانة بغداد.
ح نمتتتتتوذ  دايستتتتتون للتطتتتتتوير االستتتتتتراتيجي فتتتتتي تحقيتتتتتق النجتتتتتامتتتتتا دور  مشكلة الدراسة

 االستراتيجي؟.
نمتتتتتتوذ  دايستتتتتتون للتطتتتتتتوير االستتتتتتتراتيجي التعتتتتتترف علتتتتتتى دور تطبيتتتتتتق  هدف الدراسة

 في تحقيق النجاح االستراتيجي.
 دراسة حالة منهج الدراسة
 ( قيادي.14القيادات العليا والمتوسطة في امانة بغداد والبال  عددهم )مجتمع وقينة 
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 الدراسة
التحفيتتتتتز داختتتتتتل دوائتتتتتر امانتتتتتة بغتتتتتتداد غيتتتتتر موجتتتتتتود ان مبتتتتتدأ  .1 ه  االستنتاجات أ

وهتتتتتذا يتتتتتتثر علتتتتتتى صتتتتتاحب العمتتتتتل التتتتتتذين ال يتلقونهتتتتتا متتتتتن القيتتتتتتادات 
العليتتتتا فتتتتي دوائتتتترهم , وهتتتتذا يتتتتدل علتتتتى أن القيتتتتادات فتتتتي أمانتتتتة بغتتتتداد 

 ال تملك المهارات والخبرة.
ولتتتتتتتتتي  ا تتتتتتتتتراك  , تستتتتتتتتتعى امانتتتتتتتتتة بغتتتتتتتتتداد للعمتتتتتتتتتل بمفردهتتتتتتتتتا .2

عون لتحقيتتتتتتتق التطتتتتتتتور فتتتتتتتي متتتتتتتوظفين لتتتتتتتديهم خبتتتتتتترات ومهتتتتتتتارات ويستتتتتتت
 وهذا ما عبر عنه افراد المجتمع.  , دوائرهم

 موقع وعينة الدراسة وجه التشابهأ
 دراسةاالطر النظرية التي ركز عليها ال أوجه االختةف

 -: م  الدراسات السابقة االستفادة هأوج -رابعًا:

ادارة الصتتحة والستتالمة  اهميتتة, تتضتتح واألجنبيتتةاستتتعراض الدراستتات الستتابقة العربيتتة  ختتالل نمتت

 - :المهنية في تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل عدة نقاط هي

يق التوجهات الهادفة إلى وتطبا الموضوعية, هة الدراسة الحالية, وتحديد حدودلم ك بناء .1

 .دارة الصحة والسالمة المهنية في تحقيق النجاح االستراتيجيإهمية استك اف أ

في مساعدة الباحث على بناء جزء من الجانب النظتري  مهما   بقة دورا  كان للدراسات السا .2

 .دراسةلل

ن المنهجية المعتمدة في الدراسات السابقة كانت خير عتون للباحتث فتي تكتوين منهجيتة إ .3

 الحالية. دراسةال

دراستتتات الستتتابقة ستتتاعدت الباحتتتث فتتتي ن االطتتتالع علتتتى المصتتتادر المعتمتتتدة متتتن قبتتتل الإ .4

 .دراسةعداد هذا الإ

 .بناء مقايي  خاصة بالدراسة الحالية في ضوء ما جاء في النقاط اعالج .5
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 -:مو ع الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة -خامسًا :

اختالف الدراسة الحالية في كونها تحدت الزمن والظتروف العصتيبة التتي يمتر بهتا البلتد,  .1

 .دراسةاالمر الذي ولد عدة صعاب امام جمع البيانات الخاصة بال

 استهداف عينة خدمية, بينما اغلب الجهود المعرفية السابقة استهدف عينة ربحية. .2

تصتميم الدراستتة فتي جانبهتتا العملتي متتن حيتتث بنتاء اداة جمتتع البيانتات باستتتخدام نموذجتتة  .3

 المعادلة وتوظيف االدوات االحصائية الختبار عالقات االرتباط والتأثير.

كونهتا تحتدت التزمن والظتروف العصتيبة التتي  اختالف الدراستة الحاليتة فتيتلم  وقيا   .4

 .دراسةيمر بها البلد, االمر الذي ولد عدة صعاب امام جمع البيانات الخاصة بال
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 االول المبحث

 (ISO 45001:2018والسةمة المهنية قل  وف  الموائفة  ادارة الئحة 

 توطسة

والمحتتتتتور األساستتتتتي لونتتتتتتا  فتتتتتي مواقتتتتتع العمتتتتتل  الحقيقيتتتتتةيعتتتتتد العنصتتتتتر الب تتتتتري الثتتتتتروة         

, هااااااوتعقيتتتتتد هااااااالمختلفتتتتتة, فتتتتتاالجهزة واألدوات وا الت الضتتتتتخمة , مهمتتتتتا بلغتتتتتت درجتتتتتة تطتتتتتور

ويوظفهتتتتا ويصتتتتونها  كهاااااالعقتتتتل الب تتتتري التتتتذي يحتتتتر ستتتتتبقى غيتتتتر مفيتتتتدة وال تعمتتتتل إذا لتتتتم يتتتتتوافر

الدرجتتتتة الكبيتتتترة متتتتن االهميتتتتة , فإنتتتته متتتتن العتتتتدل واإنصتتتتاف  هاااا هوبمتتتتا أن العقتتتتل الب تتتتري علتتتتى 

 أن تتوافر له ظروف العمل ا منة الكفيلة بتحقيق الدرجة المناسبة في أدائه عن العمل.

 -:(ISO 45001:2018: مفهو  ادارة الئحة والسةمة المهنية  والً أ

ُيعتتتتتتتد موضتتتتتتتوع الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة متتتتتتتن الموضتتتتتتتوعات التتتتتتتتي حظيتتتتتتتت باهتمتتتتتتتام        

دولتتتتتتتي منتتتتتتتذ زمتتتتتتتن بعيتتتتتتتد, فاالهتمتتتتتتتام بالستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة واالمتتتتتتتن الصتتتتتتتناعي يرجتتتتتتتع التتتتتتتى عتتتتتتتام 

ول للحتتتتتتوادث الصتتتتتتناعية والتتتتتتذي عقتتتتتتد فتتتتتتي بتتتتتتاري , , حتتتتتتين انعقتتتتتتد المتتتتتتتتمر التتتتتتدولي األ1889

هيئتتتتة دوليتتتتة دائمتتتتة لجتتتتذب الخبتتتترة فتتتتي مجتتتتال تحقيتتتتق االمتتتتن وقتتتتد اوصتتتتى ذلتتتتك المتتتتتتمر بان تتتتاء 

وصتتتتى بضتتتترورة تطتتتتوير لتتتتى عقتتتتد متتتتتتمر دولتتتتي  ختتتتر أو الصتتتتناعي وختتتتالل الحتتتترب العالميتتتتة األ

الصتتتتتناعي والصتتتتتحة المهنيتتتتتة, وفتتتتتي الوقتتتتتت الحتتتتتالي تأستتتتت  علتتتتتى  بتتتتتاألمنالت تتتتتريعات المتعلقتتتتتة 

ل منظمتتتتتتة العمتتتتتتل المستتتتتتتوى التتتتتتدولي العديتتتتتتد متتتتتتن الهيئتتتتتتات المتخصصتتتتتتة فتتتتتتي هتتتتتتذا المجتتتتتتال مثتتتتتت

اذ عرفتتتتتتتتتت  (.77: 2021بتتتتتتتتتالنور ومنصتتتتتتتتتور,التتتتتتتتتدولي, منظمتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتحة العتتتتتتتتتاملين وغيرهتتتتتتتتتا )

منظمتتتتة العمتتتتل التتتتدولي الصتتتتحة المهنيتتتتة علتتتتى انهتتتتا التعزيتتتتز والمحافظتتتتة علتتتتى اعلتتتتى درجتتتتة متتتتن 
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الرفاهيتتتتتتتة البدنيتتتتتتتة والذهنيتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتة للعتتتتتتتاملين فتتتتتتتي جميتتتتتتتع المهتتتتتتتن, متتتتتتتن ختتتتتتتالل مراقبتتتتتتتة 

 (55: 2020مع االفراد )قراوي, المخاطر وتكييف العمل

(  تتتتم تصتتتميمه لينطبتتتق علتتتى جميتتتع المنظمتتتات بغتتتض النظتتتر عتتتن ISO 45001)ن نظتتتام إ

 ISOطبيعتتتتة عملهتتتتا وحجمهتتتتا وصتتتتناعتها, وتتتتتم دمجهتتتتا متتتتع المواصتتتتفة )نظتتتتم ادارة الجتتتتودة( 

(  فضتتتتتتال عتتتتتتن هتتتتتتذا فهتتتتتتي ISO 14001البيئيتتتتتتة ) بتتتتتتاإدارة, والمواصتتتتتتفة الخاصتتتتتتة 9001

( بتتتتل هتتتتي اصتتتتبحت بتتتتديال عنهتتتتا اذ بتتتتدأ OHSA 18001:2007الدوليتتتتة ) امتتتتداد للمواصتتتتفة

: 2021عتتتتتتزت,) 2018التتتتتتى حتتتتتتين اصتتتتتتدارها االول فتتتتتتي عتتتتتتام  2014العمتتتتتتل بهتتتتتتا منتتتتتتذ عتتتتتتام 

159). 

يعتتتتد نظتتتتام إدارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة نظتتتتام يحمتتتتي االفتتتتراد العتتتتاملين داختتتتل المنظمتتتتة متتتتن 

بيئتتتتة عمتتتتل ستتتتليمة ومناستتتتبة, إذ يعطتتتتي هتتتتذا جتتتتل األخطتتتتار والحتتتتوادث المهنيتتتتة كمتتتتا يتتتتوفر لهتتتتم 

جتتتتتراءات الستتتتتالمة  النظتتتتتام إر تتتتتادات متمثلتتتتتة فتتتتتي اعمتتتتتال المراقبتتتتتة المستتتتتتمرة لنتتتتتواحي الصتتتتتحة وا 

 (.387: 2019المهنية التي تقوم بها المنظمة )عسري والحبيب,

 ظهتتتتتتتر هتتتتتتتذا النظتتتتتتتام كاستتتتتتتتجابة لمطالتتتتتتتب المنظمتتتتتتتات المتمثلتتتتتتتة فتتتتتتتي ضتتتتتتترورة إيجتتتتتتتاد مواصتتتتتتتفة

هتتتتتتا دوليتتتتتتا, والتتتتتتتي يمكتتتتتتن متتتتتتن خاللهتتتتتتا مراجعتتتتتتة وتقيتتتتتتيم للستتتتتتالمة والصتتتتتتحة المهنيتتتتتتة معتتتتتتترف ب

بيئتتتتة عمتتتتل  منتتتتة والتتتتتي يتتتتتم علتتتتى ضتتتتوء معاييرهتتتتا ومتطلباتهتتتتا بتوفيرهتتتتا لفيمتتتتا يتعلتتتتق المنظمتتتتة 

الحصتتتتول علتتتتى  تتتتهادات مطابقتتتتة للمعتتتتايير الدوليتتتتة فتتتتي هتتتتذا المجتتتتال التتتتذي يهتتتتدف إلتتتتى حمايتتتتة 

, لتتعتتتتتتتدى هتتتتتتتذج الحمايتتتتتتتة بتتتتتتتاقي العناصتتتتتتتر األختتتتتتترى المتمثلتتتتتتتة فتتتتتتتي العتتتتتتتاملين بالدرجتتتتتتتة األولتتتتتتتى

عتتتتتتتن  دراستتتتتتتةالمنظمتتتتتتتة ومعتتتتتتتداتها متتتتتتتن مختلتتتتتتتف االضتتتتتتترار, لتتتتتتتذلك فهتتتتتتتو نظتتتتتتتام يقتتتتتتتوم علتتتتتتتى ال

األستتتتتتتباب الحقيقيتتتتتتتة لحتتتتتتتوادث العمتتتتتتتل واألخطتتتتتتتار المهنيتتتتتتتة متتتتتتتن ختتتتتتتالل التوصتتتتتتتل التتتتتتتى ك تتتتتتتف 
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ذا األمتتتتتتر ال مصتتتتتتادرها والعمتتتتتتل علتتتتتتى معالجتهتتتتتتا ومنتتتتتتع تكرارهتتتتتتا وتجنبهتتتتتتا قتتتتتتدر المستتتتتتتطاع وهتتتتتت

يتحقتتتتق إال بوضتتتتع ون تتتتر الثقافتتتتة والتتتتوعي التتتتالزم فتتتتي مجتتتتال الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة حيتتتتث, 

: 2011يتتتتتة متتتتتن األخطتتتتتار )بودهتتتتتان,يتتتتتتدي هتتتتتذا النظتتتتتام باالرتقتتتتتاء إلتتتتتى بيئتتتتتة عمتتتتتل امنتتتتتة وخال

دارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة وفتتتتتتتق ( مفهتتتتتتتوم نظتتتتتتتام إ5وعليتتتتتتته يستتتتتتتتعرض الجتتتتتتتدول )(, 92

 احثين.وجهات نظر بعض الب

 دارة الصحة والسالمة المهنية وفق وجهات نظر بعض الباحثين( مفهوم نظام إ5جدول )

س  الباحث والئفحة أ ت

 والسنة

 المفهو 

الهابيل وعايش  1

,2012 :91 

الن تتتتتتاطات واالجتتتتتتراءات االداريتتتتتتة الخاصتتتتتتة بوقايتتتتتتة العتتتتتتاملين 

متتتتتن المختتتتتاطر الناجمتتتتتة عتتتتتن االعمتتتتتال التتتتتتي يزاولونهتتتتتا ومتتتتتن 

مكتتتتتتتتتتان العمتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتدي التتتتتتتتتتى اصتتتتتتتتتتابتهم بتتتتتتتتتتاالمراض 

 .والحوادث

متعلقتتتتتة بالمختتتتتاطرة التتتتتتي يتعتتتتترض لهتتتتتا الاالمتتتتتور  الدارةنظتتتتتام  40: 2015سعيد, 2

 .تفاديهاالعاملين والتحكم فيها وكيفية 

مستتتتتتولية كتتتتتل فتتتتترد فتتتتتي موقتتتتتع العمتتتتتل متتتتتن حيتتتتتث المحافظتتتتتة  7: 2016الريماوي, 3

علتتتتتتتتى التتتتتتتتنف  وعتتتتتتتتدم تعتتتتتتتتريض االختتتتتتتترين للمختتتتتتتتاطر نتيجتتتتتتتتة 

اتبتتتتتتتتتتاع التصتتتتتتتتتترفات غيتتتتتتتتتتر االمنتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتي تعتتتتتتتتتترض االرواح 

 والممتلكات للتلف او الضياع.

حمايتتتتتتة المتتتتتتوارد الب تتتتتترية متتتتتتن األمتتتتتتراض الجستتتتتتدية والنفستتتتتتية  203: 2016محمد, 4
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المحتمتتتتتتتتتل اإصتتتتتتتتتابة بهتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي مكتتتتتتتتتان العمتتتتتتتتتل, واألمتتتتتتتتتراض 

المهنيتتتتتتة يقصتتتتتتد بهتتتتتتا األمتتتتتتراض المرتبطتتتتتتة مبا تتتتتترة باألعمتتتتتتال 

المهنيتتتتتتتة المختلفتتتتتتتة بالمنظمتتتتتتتة والناجمتتتتتتتة عتتتتتتتن تعتتتتتتترض الفتتتتتتترد 

لظتتتتتتتتتتتتتتتتتروف عمتتتتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتتتيئة كالضوضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء واالهتتتتتتتتتتتتتتتتتتزازات 

وبتتتتتتتتتة والبتتتتتتتتترودة أو استن تتتتتتتتتاق واإ تتتتتتتتتعاعات, والحتتتتتتتتترارة, والرط

 .األبخرة السامة.....الخ. التي تتصاعد في موقع العمل

جميتتتتتتع االن تتتتتتطة والفعاليتتتتتتات التتتتتتتي تقتتتتتتوم بهتتتتتتا المنظمتتتتتتة متتتتتتن  4: 2017مصطفى, 6

اجتتتتتل حمايتتتتتة عناصتتتتتر االنتتتتتتا  الب تتتتترية متتتتتن حتتتتتوادث العمتتتتتل 

واالمتتتتتتراض المهنيتتتتتتة, فضتتتتتتال عتتتتتتن حمايتتتتتتة العناصتتتتتتر الماديتتتتتتة 

ان تلحتتتتتق بهتتتتتا بهتتتتتدف المحافظتتتتتة  متتتتتن االضتتتتترار التتتتتتي يمكتتتتتن

 .عليها والرفع من كفاءتها االنتاجية

: 2018عبد الكريم, 7

158 

مستتتتتتتتتوليات وواجبتتتتتتتتات االدارة المتعلقتتتتتتتتة بالتوجيتتتتتتتته والتخطتتتتتتتتيط 

والستتتتالمة المهنيتتتتة  والتنفيتتتتذ والمتابعتتتتة لكتتتتل متتتتا يتعلتتتتق بتتتتاالمن

فتتتتتتتي المنظمتتتتتتتة ووضتتتتتتتع القواعتتتتتتتد والتعليمتتتتتتتات الفنيتتتتتتتة لضتتتتتتتمان 

ستتتتتتتتالمة العتتتتتتتتاملين والممتلكتتتتتتتتات والبيئتتتتتتتتة ووضتتتتتتتتع استتتتتتتتتراتيجية 

ستتتتتواء فتتتتتي بتتتتترامج التتتتتتدريب او التثقيتتتتتف والتتتتتوعي التتتتتتي يمكتتتتتن 

متتتتتتتتتن خاللهتتتتتتتتتا االرتقتتتتتتتتتاء بمستتتتتتتتتتوى اداء العتتتتتتتتتاملين ومستتتتتتتتتتتوى 

ودة فتتتتي وضتتتتع الستتتتالمة المهنيتتتتة للوصتتتتول التتتتى المعتتتتايير الجتتتت

 .السالمة المهنية
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: 2019خلف والكعبي, 8

174 

مجموعتتتتتتة متتتتتتن االجتتتتتتراءات او التتتتتتتدابير التتتتتتتي تتختتتتتتذ لتحقيتتتتتتق 

بيئتتتتتة عمتتتتتل امنتتتتتة وخاليتتتتتة متتتتتن المختتتتتاطر ومستتتتتببات الحتتتتتوادث 

المختلفتتتتتة علتتتتتى عناصتتتتتر االنتتتتتتا  وبوجتتتتته الخصتتتتتوص المتتتتتورد 

 الب ري.

المحيطتتتتتتة بهتتتتتتم متتتتتتن مجتتتتتتال يهتتتتتتتم بحمايتتتتتتة العتتتتتتاملين والبيئتتتتتتة  55: 2020قراوي, 9

ختتتتتتالل توقتتتتتتع وتقيتتتتتتيم ومراقبتتتتتتة المختتتتتتاطر النا تتتتتتئة فتتتتتتي مكتتتتتتان 

 .العمل والتي تضر بصحة العاملين ورفاهيتهم

االداة التتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتن خاللهتتتتتتتتتا تخطتتتتتتتتتيط وتنظتتتتتتتتتيم ورقابتتتتتتتتتة  286: 2020عزت, 10

العتتتتاملين والتأكتتتتد متتتتن صتتتتحتهم متتتتن ختتتتالل تتتتتوفير بيئتتتتة عمتتتتل 

متتتتتتتن  العتتتتتتتاملينامنتتتتتتته تعمتتتتتتتل علتتتتتتتى المحافظتتتتتتتة علتتتتتتتى صتتتتتتتحة 

تدي التتتتى تحستتتتين فتتتتي حتتتتوادث ومختتتتاطر العمتتتتل كتتتتون ذلتتتتك يتتتت

 .مخرجات المنظمة

ستتتتيطرة علتتتتى العلتتتتم التتتتذي يتعلتتتتق بتتتتالتوقع والتعتتتترف والتقيتتتتيم وال 5: 2021احمد, 11

صتتتتتابة العتتتتتاملين وتعتتتتترض ظتتتتتروف العمتتتتتل التتتتتتي تتتتتتتدي إلتتتتتى أ

 .صحتهم للخطر

دوات االدارة الفاعلتتتتتتتة التتتتتتتتي تتختتتتتتتذ متتتتتتتن قبتتتتتتتل االدارة أاحتتتتتتتدى  159: 2021عزت, 12

 -االلتتتتتة–العليتتتتتا للمحافظتتتتتة علتتتتتى عناصتتتتتر االنتتتتتتا  )االنستتتتتان 

المتتتتتتادة االوليتتتتتتة( متتتتتتن التلتتتتتتف والضتتتتتتياع والهتتتتتتدر فتتتتتتي االنتتتتتتتا  

والتكتتتتتتتتتاليف وذلتتتتتتتتتك متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل تتتتتتتتتتوفير بيئتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتل امنتتتتتتتتتة 
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 وصحية.

لمييييا تقييييد  يمكيييي  تعريييييف نظييييا  ادارة الئييييحة والسييييةمة المهنييييية وفيييي  الموائييييفة  واسييييتناداً 

 ISO 45001:2018)   بانهييييا مجموقيييية ميييي  المتطلبييييات التييييي تكييييو  مسييييؤولة قيييي

التوجيييييه والتخطيييييط والتنفيييييذ والمتابعيييية لرجييييرا ات والتييييدابير الخائيييية بتحقييييي  بيسيييية قمييييل 

السيييتنزاف والضيييرر وتحسيييي  كفيييا ة امنيييه وهادفييية الييي  بنيييا  وحمايييية ميييوارد المنظمييية مييي  ا

  المنظمة االنتاجية.

 -ثانيًا: مراحل تطور ادارة الئحة والسةمة المهنية:

إن نظتتتتتتام ادارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة متتتتتتر بمجموعتتتتتتة متتتتتتن المراحتتتتتتل حتتتتتتتى وصتتتتتتل        

 المكانة التي نعرفها االن, هذج المراحل يمكن بيانها في االتي:

 ; 104: 2009ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتمري, ; 177: 2019لكعبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي,خلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف وا ; 584: 2020)عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزت,

Kadasah,2015: 98 ) 

(: فتتتتتتي هتتتتتذج المرحلتتتتتتة ن تتتتترت هيئتتتتتتة لجنتتتتتة الصتتتتتتحة والستتتتتالمة البريطانيتتتتتتة 1992مرحلتتتتتة ) .1

 دليل ادارة الصحة والسالمة في العمل.

( اول مواصتتتتتتتتتفة Bsi:8800( قتتتتتتتتتدمت هيئتتتتتتتتتة المواصتتتتتتتتتفات البريطانيتتتتتتتتتة )1996مرحلتتتتتتتتتة ) .2

 الصحة والسالمة المهنية.وطنية ار ادية لنظام ادارة 

( تطتتتتتتتتتتتتتتورت مواصتتتتتتتتتتتتتتفة نظتتتتتتتتتتتتتتام ادارة الصتتتتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتتتتتتة 1999مرحلتتتتتتتتتتتتتتة ) .3

(Bsi:8800( التتتتتتتتتى مواصتتتتتتتتتفة )OHSAS:18001 وهتتتتتتتتتو االصتتتتتتتتتدار االول لهتتتتتتتتتا وبم تتتتتتتتتاركة )

هيئتتتتتتة متتتتتتن مختلتتتتتتف دول العتتتتتتالم تمثلتتتتتتت بالواليتتتتتتات المتحتتتتتتدة, واليابتتتتتتان, وكوريتتتتتتا, وايرلنتتتتتتدا,  20
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مكستتتتتتيك, والمملكتتتتتتة المتحتتتتتتدة, وستتتتتتنغافورة, وبتتتتتتذلك تكتتتتتتون اول اصتتتتتتدار واستتتتتتبانيا, والتتتتتتدنمارك, وال

 يمنح  هادة في نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية.

( وهتتتتتتتو االصتتتتتتتدار الثتتتتتتتاني بعتتتتتتتد OHSAS:18001: اصتتتتتتتدر المواصتتتتتتتفة )2007مرحلتتتتتتتة  .4

دولتتتتتتتة, أذ  تتتتتتتارك فتتتتتتتي هتتتتتتتذا  43اجتتتتتتتراء التعتتتتتتتديالت متتتتتتتن قبتتتتتتتل المعهتتتتتتتد البريطتتتتتتتاني وبم تتتتتتتاركة 

 (.ISO 9001 & ISO 14001تحقيق التوازي بين المواصفات ) المتتمر بداللة

( وهتتتتتتو المعيتتتتتتار ISO 45001: ن تتتتتترت مستتتتتتودة المعيتتتتتتار العتتتتتتالمي )2016مرحلتتتتتتة  .5

التتتتتتتتتتتدولي االول الختتتتتتتتتتتاص بالصتتتتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتذي ستتتتتتتتتتتيحل محتتتتتتتتتتتل المواصتتتتتتتتتتتفة 

(ISO,18001:Bsi.) 

 ISO: فتتتتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتتتتتهر اذار تتتتتتتتتتتتتتتتتتم اصتتتتتتتتتتتتتتتتتدار المواصتتتتتتتتتتتتتتتتتفة الدوليتتتتتتتتتتتتتتتتتة )2018مرحلتتتتتتتتتتتتتتتتتة  .6

45001:2018.) 

 -:همية نظا  ادارة الئحة والسةمة المهنية: أثالثاً 

تنبتتتتتع اهميتتتتتة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل بنتتتتتاء منتتتتتاخ عمتتتتتل امتتتتتن للعتتتتتاملين        

 (:57: 2015)الخفاجي, ;( 159: 2018وذلك من خالل )عبد الكريم,

 .المحافظة على سالمة وصحة االفراد العاملين .1

 .لتخفيض تكاليف العم .2

 .توفير بيئة عمل صحية خالية من المخاطر .3

 .تقييم المخاطر في مكان العمل .4

 .تدعيم العالقة االنسانية بين االدارة واالفراد العاملين .5

 .التقليل من االثار النفسية الناجمة عن الحوادث واالمراض الصحية .6
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 .تخلق االدارة سمعة ومكانة جيدة للمنظمة تجاج المنافسين .7

 .ل المناسب عن طريق اجهزة ومعدات وقائيةتوفير نظام العم .8

تلبيتتتتتتتتة المتطلبتتتتتتتتات القانونيتتتتتتتتة وفتتتتتتتترض العقوبتتتتتتتتات فتتتتتتتتي حالتتتتتتتتة مخالفتتتتتتتتة قتتتتتتتتوانين الصتتتتتتتتحة  .9

 السالمة المهنية.

 .العمر االنتاجي لآلالت والمعدات المستعملة في اإنتا  ةزياد .10

 .منع الحوادث من الوقوع في أماكن العمل والمحافظة على أصول المنظمات .11

 .زيادة انتاجية االفراد العاملين بالحد من الحوادث المتوقعة  .12

 .زيادة طول فترات الت غيل لآلالت مما يتدي الى تخفيض تكلفة االحالل .13

 .منع توقفات العمل الناتجة عن األعطال بسبب الحوادث .14

ابي فتتتتتتتتي ستتتتتتتتلوكياتهم وا تتتتتتتتباع تحفيتتتتتتتتز العتتتتتتتتاملين وحتتتتتتتتثهم عتتتتتتتتن العمتتتتتتتتل بالتعتتتتتتتتديل االيجتتتتتتتت .15

 حاجاتهم.

ن  تتتتتروط المنظمتتتتتة العالميتتتتتة للجتتتتتودة )االيتتتتتزو( للحصتتتتتول علتتتتتى  تتتتتهادة الجتتتتتودة  تتتتترط متتتتت .16

(ISO 9001). 

 -:هداف نظا  ادارة الئحة والسةمة المهنية: أرابعاً 

هتتتتتتداف المهنيتتتتتتة التتتتتتى تحقيتتتتتق مجموعتتتتتتة متتتتتتن األ يهتتتتتدف نظتتتتتتام ادارة الصتتتتتتحة والستتتتتالمة         

-9: 2021,)احمتتتتتتتتتتتتد ;( 56: 2015الخفتتتتتتتتتتتتاجي, ; 175: 2019هتتتتتتتتتتتتي: )خلتتتتتتتتتتتتف والكعبتتتتتتتتتتتتي,

10) 

المحافظتتتتتة علتتتتتى العنصتتتتتر الب تتتتتري متتتتتن ختتتتتالل تتتتتتوفير  بيئتتتتتة عمتتتتتل مناستتتتتبة تعمتتتتتل علتتتتتى  .1

 حمايته من االصابات والحوادث.
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 المحافظة على المنظمة وما فيها من اجهزة ومعدات من التلف والضياع. .2

 توفءر كافة وسائل الصحة والسالمة المهنءة والعمل على تنفيذها . .3

لفتتتتتتتتتزع التتتتتتتتتتي تنتتتتتتتتتتاب العتتتتتتتتتاملين متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل زرع االمتتتتتتتتتان الحتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن نوبتتتتتتتتتات القلتتتتتتتتتق وا .4

 والطمأنينة في قلوبهم .

توعيتتتتتة العتتتتتاملين حتتتتتتول االستتتتتاليب والطتتتتتترق االمنتتتتتة ألداء العمتتتتتل واهميتتتتتتة االلتتتتتتزام بقواعتتتتتتد  .5

 .السالمة المهنية 

 .رفع مستوى وعي العاملين من خالل التركيز على التنسيق والتدريب المستمر .6

وامتتتتتتاكن العمتتتتتتل والمعتتتتتتدات ب تتتتتتكل يستتتتتتهل العمتتتتتتل ويقلتتتتتتل متتتتتتن اعتتتتتتادة تصتتتتتتميم الوظتتتتتتائف  .7

 االثار النفسية والسيئة على العامل.

: 2020دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة ابرزهتتتتتتا )نبيتتتتتتل,وهنتتتتتتاك أهتتتتتتداف ُأختتتتتترى لنظتتتتتتام إ .8

195:) 

 خر.لواجب االخالقي من فرد تجاج فرد  االخالقية: تعلق با - أ

ن التتتتتتتتي تحكتتتتتتتم ستتتتتتتلوكيات المنظمتتتتتتتات االجتماعيتتتتتتتة او القانونيتتتتتتتة: تتصتتتتتتتل بتتتتتتتاطر القتتتتتتتواني - ب

والمنظمتتتتات بمختلتتتتف ا تتتتكالها, وبالتتتتتالي فمتتتتن واجتتتتب اربتتتتاب العمتتتتل تتتتتوفير مكتتتتان امتتتتن للعمتتتتل, 

 ومباني ومعدات امنة, نظم عمل امنة, وتدريب وا راف مناسبين, وعاملين اكفاء.

الستتتتتتتبب االقتصتتتتتتتادي: يتعلتتتتتتتق بالتكتتتتتتتاليف الماليتتتتتتتة للحتتتتتتتوادث واالمتتتتتتتراض المهنيتتتتتتتة, وعنتتتتتتتد  - ت

 .حادث سيكون هناك تكاليف مبا رة وغير مبا رة لهذا الحادث وقوع 

تقليتتتتل تكتتتتاليف العمتتتتتل, وتتتتتوفير بيئتتتتة عمتتتتتل صتتتتحية, وتتتتتوفير نظتتتتتام العمتتتتل المناستتتتب متتتتتن  - ث

 خالل توفير االجهزة والمعدات الواقية.
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تتتتتتتتدعيم العالقتتتتتتتات االنستتتتتتتانية بتتتتتتتين االدارة والعتتتتتتتاملين, وخلتتتتتتتق ستتتتتتتمعة جيتتتتتتتدة لتتتتتتتودارة متتتتتتتن  -  

 من االصابات. خالل حماية االفراد

 -:والسةمة المهنية ة: خئاسص نظا  ادارة الئحخامساً 

يتستتتتتم نظتتتتتام ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة بعتتتتتدة خصتتتتتائص تميتتتتتزج عتتتتتن غيتتتتترج, والتتتتتتي       

 (203: 2016محمد,) : يمكن ابرازها في االتي

إن مستتتتتتتولية األمتتتتتتن والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة هتتتتتتي مستتتتتتتولية جميتتتتتتع العتتتتتتاملين, بغتتتتتتض النظتتتتتتر  .1

ستتتتتتتتتتواهم اإداري أو نتتتتتتتتتوع الوظتتتتتتتتتائف التتتتتتتتتتي يمارستتتتتتتتتونها وتعتتتتتتتتتد إدارة المتتتتتتتتتوارد الب تتتتتتتتترية عتتتتتتتتتن م

المستتتتتولة بالدرجتتتتتة األولتتتتتى عتتتتتن وضتتتتع وتنفيتتتتتذ ومتابعتتتتتة بتتتتترامج الصتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة فتتتتتي 

 المنظمة.

إن تنفيتتتتتتذ المستتتتتتتولية يقتضتتتتتتي وجتتتتتتود أن تتتتتتطة إداريتتتتتتة منستتتتتتقة ومتعاونتتتتتتة بأستتتتتتلوب يضتتتتتتمن  .2

 حماية جميع العاملين.

األستتتتتتاليب واإجتتتتتتراءات الفعليتتتتتتة لتطبيتتتتتتق بتتتتتترامج وسياستتتتتتات الحمايتتتتتتة والرعايتتتتتتة يجتتتتتتتب إن  .3

وكتتتتتتذلك  , أن يكتتتتتتون هتتتتتتدفها وقايتتتتتتة اإنستتتتتتان ضتتتتتتد متتتتتتا يتتتتتتتثر علتتتتتتى قدراتتتتتتته العقليتتتتتتة والعضتتتتتتلية

 الحفاظ عليه ورعايته أو تأهيله عن طريق األساليب العالجية المتنوعة.

 -:والسةمة المهنية: االطراف المسؤولة ق  نظا  ادارة الئحة سادساً 

فتتتتتراد المنظمتتتتتة كتتتتتل لمهنيتتتتتة علتتتتتى كافتتتتتة أتقتتتتتع مستتتتتتولية تنفيتتتتتذ بتتتتترامج الصتتتتتحة والستتتتتالمة ا      

 (56: 2020قراوي,) : حسب موقعة, وهي كما يلي
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: مستتتتتتتتولون جميعتتتتتتتا عتتتتتتتن امتتتتتتتن المنظمتتتتتتتة وواجتتتتتتتب علتتتتتتتيهم امتتتتتتتتالك المعرفتتتتتتتة العييييييياملي  .1

ى الجهتتتتود فيمتتتتا يتعلتتتتق بتطبيتتتتق لتتتتوائح والدرايتتتتة بتتتتنظم وقواعتتتتد الستتتتالمة العامتتتتة وان يبتتتتذلوا اقصتتتت

 وتعليمات الصحة والسالمة المهنية.

: هتتتتتي الجهتتتتتة المستتتتتتولة عتتتتتن تتتتتتوفير وستتتتتائل الستتتتتالمة الخاصتتتتتة بالعتتتتتاملين االدارة العلييييييا .2

 .ووضع اللوائح والتعليمات التي تنظم استخدام تلك الوسائل

العمتتتتتل امنتتتتتة  ن ظتتتتتروف: تقتتتتتع علتتتتتيهم مستتتتتتولية التأكتتتتد متتتتتن أميييييدرا  االدارات والمشيييييرفو  .3

ى أن يلتزمتتتتتتون بقواعتتتتتتد وان يتتتتتتدربوا عتتتتتتامليهم علتتتتتتى العمتتتتتتل بأستتتتتتلوب ستتتتتتليم وان ي تتتتتتجعوهم علتتتتتت

 ن يعملوا على التقيد بها وان يكونوا قدوة لمرتوسيهم.السالمة وأ

: متتتتن مستتتتتوليتهم تقتتتتديم الم تتتتورة المهنيتتتتة والمستتتتتاعدة مشييييرفي نظييييا  السييييةمة والئييييحة .4

 ى مدراء االدارات او الم رفين.الالزمتين سواء على االدارة العليا ال

 -:: شروط نظا  ادارة الئحة والسةمة المهنيةسابعاً 

دارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة بهتتتتتتدف ك عتتتتتتدة  تتتتتتروط يجتتتتتتب توافرهتتتتتتا فتتتتتتي نظتتتتتتام إهنتتتتتتا      

 حماية العاملين من الحوادث واصابات العمل, ولعل ابرزها ما يلي:

 (77: 2021بالنور ومنصور, ; 24-23: 2013)محمد,

 ايمان االدارة العليا باهمية برامج ادارة الصحة والسالمة المهنية ودعمها. .1

 توفير االمكانيات المادية الالزمة لوضع وتنفيذ تلك البرامج. .2

تعتتتتاون كافتتتتة العتتتتاملين فتتتتي المنظمتتتتة علتتتتى تنفيتتتتذ كافتتتتة االجتتتتراءات واللتتتتوائح المعتمتتتتدة فتتتتي  .3

 برامج السالمة.
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والستتتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتق اللتتتتتتتتتوائح  بتتتتتتتتتاألمنن تتتتتتتتتر التتتتتتتتتوعي والتثقيتتتتتتتتتف المتعلتتتتتتتتتق  .4

 االر ادية والمن ورات والملصقات.

اال تتتتتراف والمتابعتتتتتة للتحقتتتتتق متتتتتن تطبيتتتتتق التعليمتتتتتات والتأكتتتتتد متتتتتن التتتتتتزام العتتتتتاملين بارتتتتتتداء  .5

 تجهيزات الوقاية اثناء العمل.

 والمعدات في المنظمة لتفادي وقوع الحوادث. لآلالتاجراء الصيانة الدورية  .6

لعمتتتتل المالئمتتتتة وخلتتتتق جتتتتو عمتتتتل مناستتتتب يستتتتاعد العتتتتاملين علتتتتى القيتتتتام تتتتتوفير ظتتتتروف ا .7

 .بأعمالهم

بحتتتتتتاث المختصتتتتتتة بالستتتتتتالمة والصتتتتتتحة المهنيتتتتتتة لمواكبتتتتتتة التطتتتتتتورات التقتتتتتتارير واألمتابعتتتتتتة  .8

 الحاصلة في هذا المجال.

لفتتتتتتة ات الوقايتتتتتتة ال خصتتتتتتية, لتتتتتتتوفير األُ عتتتتتتدتتتتتتدريب العامتتتتتتل علتتتتتتى االستتتتتتتخدام الصتتتتتتحيح لم .9

 ء من برنامج عمله اليومي.بينهما حتى تكون جز 

العتتتتتتتتاملين علتتتتتتتتى استتتتتتتتتخدام  إلتتتتتتتتزاميجتتتتتتتتب تطبيتتتتتتتتق لتتتتتتتتوائح وانظمتتتتتتتتة الستتتتتتتتالمة بالمنظمتتتتتتتتة  .10

 مهمات الوقاية ال خصية.

يجتتتتتتتب ان تكتتتتتتتون اجتتتتتتتراءات الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة والوقايتتتتتتتة متتتتتتتن حتتتتتتتوادث العمتتتتتتتل  .11

ى قلتتتتتل االخطتتتتتاء ألقتتتتتل حتتتتتد ممكتتتتتن بمعنتتتتتومهماتهتتتتتا متطابقتتتتتة متتتتتع المواصتتتتتفات العالميتتتتتة حتتتتتتى ت

 ن تكون فاعلة في الوقاية من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها العاملين.أ

 -:: مها  نظا  ادارة الئحة والسةمة المهنيةثامناً 

 :دارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة مجموعتتتتتتتة متتتتتتتن المهتتتتتتتام التتتتتتتتي تكمتتتتتتتن فتتتتتتتيان لنظتتتتتتتام إ       

 (156-155: 2018زعيتر وقاسمي, ;  160: 2018)عبد الكريم,
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برنتتتتتتامج الستتتتتتالمة بتحديتتتتتتد الميزانيتتتتتتة المخصصتتتتتتة وكتتتتتتذلك أهتتتتتتداف البرنتتتتتتامج وتقتتتتتتديم إدارة  .1

 خدمات الوقاية والعال , والتنسيق بينها وبين األن طة اإنتاجية والت غيلية المختلفة.

التوعيتتتتتتتتة ببتتتتتتتترامج الستتتتتتتتالمة والصتتتتتتتتحة المهنيتتتتتتتتة والحتتتتتتتتوادث متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل قيتتتتتتتتا  النتتتتتتتتتائج  .2

 الملموسة والغير ملموسة.

وت تتتتتغيل الوستتتتتائل وكيفيتتتتتة صتتتتتيانتها وذلتتتتتك باالختيتتتتتار التتتتتدقيق لمعتتتتتدات  ضتتتتتمان استتتتتتمرارية .3

 الصحة والسالمة وتدريب العاملين المتخصصين وقيا  إنتاجيتهم.

تحليتتتتتتل  وقيتتتتتتا   المتغيتتتتتترات  األساستتتتتتية  والمتتتتتتتثرة  فتتتتتتي  درجتتتتتتات  الستتتتتتالمة  ومعتتتتتتدالت   .4

متتتتتتتتتن البيئتتتتتتتتتة الحتتتتتتتتتوادث ودراستتتتتتتتتة أستتتتتتتتتبابها وتحديتتتتتتتتتد مصتتتتتتتتتادرها ستتتتتتتتتواء الداخليتتتتتتتتتة أو الخارجيتتتتتتتتتة 

 المحيطة بها.

تحليتتتتتل نوعيتتتتتة المتتتتتواد المعمتتتتتول بهتتتتتا وتحليتتتتتل النتتتتتتائج إيجتتتتتاد المقتتتتتايي  الالزمتتتتتة للتتتتتتحكم  .5

لزام العاملين بها.  ا لي واليدوي وا 

مستتتتتتتاندة اإدارة العليتتتتتتتا لوظتتتتتتتائف الستتتتتتتالمة ومتابعتهتتتتتتتا أمتتتتتتتر أساستتتتتتتي متتتتتتتع ضتتتتتتترورة التتتتتتتزام  .6

 العاملين بالتنفيذ.

 .ج السالمة وب كل مستمرتوفير االمكانيات الالزمة لبرام .7

 احتفاظ اإدارة بالمعلومات الالزمة وبأسلوب علمي وسليم. .8

التتتتتتتتتتربط بتتتتتتتتتتين أستتتتتتتتتتاليب الستتتتتتتتتتالمة والصتتتتتتتتتتحة المهنيتتتتتتتتتتة ونظتتتتتتتتتتم إدارة اإنتتتتتتتتتتتا  والعمليتتتتتتتتتتات  .9

 التكنولوجية المطلقة.
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 -:ادارة الئحة والسةمة المهنية معو ات: تاسعاً 

التطبيتتتتق الجيتتتتد لمعتتتتايير الصتتتتحة والستتتتالمة هنتتتتاك مجموعتتتتة متتتتن العوائتتتتق التتتتتي تحتتتتد متتتتن       

 (9: 2021)احمد, تية:والتي يمكن تلخيصها في النقاط ا المهنية في مكان العمل, 

: مكتتتتتان العمتتتتتل يمكتتتتتن ان يكتتتتتون معقتتتتتدا, بحيتتتتتث يتكتتتتتون متتتتتن فتتتتترق عمتتتتتل كثيتتتتترة التعقييييييد .1

جتتتتاد تتتتتتدي العديتتتتد متتتتن االعمتتتتال المختلفتتتتة تحتتتتتا  التتتتى تنستتتتيق دقيتتتتق بينهتتتتا, وبالتتتتتالي يكتتتتون اي

يتطلتتتتتب خلفيتتتتتة معرفيتتتتتة واستتتتتعة  معقتتتتتدا   حتتتتتل لم تتتتتكلة متعلقتتتتتة بالصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة امتتتتترا  

 ووعيا بالعواقب المحتملة لمسارات الحلول المختلفة.

: وت تتتتتتتتير التتتتتتتتى ان كثيتتتتتتتترا متتتتتتتتا تكتتتتتتتتون هنتتتتتتتتاك مطالتتتتتتتتب متنافستتتتتتتتة المطالييييييييب المتعارضيييييييية .2

 ومتعارضة مفروضة على االفراد والمنظمات.

متتتتن  تعتمتتتتد الممارستتتتة الجيتتتتدة للصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة فتتتتي كثيتتتترا  : المسيييياسل السييييلوكية .3

 االحيان على سلوك مثالي من األفراد.

 -:دارة الئحة والسةمة المهنية: قنائر إقاشراً 

عناصتتتتتتتتر  بأربعتتتتتتتتةتتمثتتتتتتتتل عادتتتتتتتتتا ادارة الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتة لتتتتتتتتدى المنظمتتتتتتتتات         

 (2015سعيد, ; 2012)الهابيل وعايش, مهمة, وكما هي:

 -:التزا  االدارة العليا بالسةمة والئحة المهنية .1

والمجتمتتتتتتع ويجتتتتتتتب ان  لتتتتتتتودارةتعتتتتتتد الستتتتتتالمة والصتتتتتتتحة المهنيتتتتتتة م تتتتتتتكلة دوليتتتتتتة معقتتتتتتدة        

يمتتتتتتار  التتتتتتتزام االدارة دورا مهمتتتتتتا فتتتتتتي جميتتتتتتع جوانتتتتتتب  اذالعليتتتتتتا  لتتتتتتودارةبالنستتتتتتبة  دائميتتتتتتهتكتتتتتتون 

الستتتتتتتتالمة تظهتتتتتتتتر االدارة العليتتتتتتتتا للمنظمتتتتتتتتة مواقتتتتتتتتف  تتتتتتتتتدخالت الستتتتتتتتالمة, وبتتتتتتتتالتزام االدارة تجتتتتتتتتاج

ايجابيتتتتتة وداعمتتتتتة للستتتتتالمة تجتتتتتاج ستتتتتالمة عامليهتتتتتا, اذ ان التتتتتتزام االدارة ببتتتتترامج الستتتتتالمة يتتتتتتدي 
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(. 115: 2021دورا فعتتتتتتاال فتتتتتتي تقليتتتتتتل االصتتتتتتابات فتتتتتتي مكتتتتتتان العمتتتتتتل )عبتتتتتتد الخيتتتتتتر واختتتتتترون,

متتتتن دعتتتتم االدارة العليتتتتا  لكتتتتي تتتتتنجح بتتتترامج التتتتتدريب فتتتتال بتتتتد( انتتتته 18: 2007موستتتتى,ويعتقتتتتد )

 .للمرتكزات االسا  للتدريب

ي تتتتتتتير التتتتتتتتزام االدارة العليتتتتتتتا التتتتتتتى درجتتتتتتتة تطتتتتتتتابق الفتتتتتتترد متتتتتتتع منظمتتتتتتتته و ارتباطتتتتتتته بهتتتتتتتا , و أن 

االلتتتتتتتتزام التنظيمتتتتتتتي يمثتتتتتتتل اعتقتتتتتتتادا قويتتتتتتتا و قبتتتتتتتوال متتتتتتتن جانتتتتتتتب الفتتتتتتتتتتتتتتترد ألهتتتتتتتداف المنظمتتتتتتتتتتتتة و 

جهتتتتتد ممكتتتتتن لصتتتتتالح المنظمتتتتتة التتتتتتي يعمتتتتتل فيهتتتتتا,  قيمهتتتتتتتتتتتتا و رغبتتتتتته فتتتتتي بتتتتتذل أكبتتتتتر عطتتتتتاء أو

(. 64: 2019متتتتتتع رغبتتتتتتة قويتتتتتتة فتتتتتتي االستتتتتتتمرار فتتتتتتي عضتتتتتتوية هتتتتتتذج المنظمتتتتتتة )خبتتتتتتار وهبتتتتتتاز,

( انتتتتتته يتعتتتتتتين علتتتتتتى االدارة تتتتتتتوفير الحمايتتتتتتة واالمتتتتتتن للعتتتتتتاملين متتتتتتن 195: 2020ويتتتتتترى )نبيتتتتتتل,

 االدارة.خالل تحسين  عورهم باهتمام االدارة بهم وتنمية  عور التعاون بينهم وبين 

 -:رضا العاملي  .2

حالتتتتتة عاطفيتتتتتة ممتعتتتتتة أو إيجابيتتتتتة ناجمتتتتتة عتتتتتن تقيتتتتتيم وظيفتتتتتة أو يمثتتتتتل رضتتتتتا العتتتتتاملين        

تجربتتتتتة عمتتتتتل. هتتتتتو نتيجتتتتتة لتصتتتتتور العتتتتتاملين لمتتتتتتدى جتتتتتودة عملهتتتتتم يتتتتتوفر تلتتتتتك األ تتتتتياء التتتتتتتي 

وتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل . (Azeem,2010:259)ينظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر إليهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى أنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا مهمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(Ahmad&Sattar,2017:53إلتتتتتتى إ ) ن رضتتتتتتا العتتتتتتاملين يصتتتتتتف المتتتتتتدى التتتتتتذي يحقتتتتتتق رضتتتتتتا

 Judgeبينمتتتتتتا ا تتتتتتار )متتتتتتر التتتتتتذي يتتتتتتنعك  علتتتتتتى حتتتتتتب العتتتتتتاملين لعملهتتتتتتم. العتتتتتتاملين األ

&Mueller,2012:344 ي تتتتتير التتتتتى الحالتتتتتة التتتتتتي يقتتتتتيم فيهتتتتتا االفتتتتتراد رضتتتتتا العتتتتتاملين ( التتتتتى ان

 .العاملين عن طريق تحويل الرضا االيجابي الى م اعر حول عامل واحد

هتتتتتتتتداف كونتتتتتتتته يمثتتتتتتتتل استتتتتتتتتطالع المنظمتتتتتتتتة علتتتتتتتتى أ رضتتتتتتتتا العتتتتتتتتاملين امتتتتتتتتر مهتتتتتتتتم, ن تحقيتتتتتتتتقإ

علتتتتتق بطبيعتتتتتة بتتتتتالحوافز والترقيتتتتتة , ونوعيتتتتتة المهتتتتتام التتتتتتي تومتطلبتتتتتات العتتتتتاملين داخلهتتتتتا, والتتتتتتي ت
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يفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتلونها, وتعزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتز العالقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتع مجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتتتتتتتتتتل االختتتتتتتتتتتتتتتتتترى.  واوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 

(Athanassopoulos, 2001:689 ان الرضتتتتتتتتا ) بتتتتتتتتالطرائق لتتتتتتتتدى العتتتتتتتتاملين يتمثتتتتتتتتل

لتتتتتى الزبتتتتتائن ين فتتتتتي المنظمتتتتتة عنتتتتتد تقتتتتتديم الخدمتتتتتة إدوات التتتتتتي يستتتتتتعملها العتتتتتاملواألستتتتتاليب واأل

ستتتتب رضتتتتا الزبتتتتتائن االمتتتتر التتتتذي يتتتتتتدي وطريقتتتتة االستتتتتجابة الحتياجتتتتتاتهم الخاصتتتتة متتتتن اجتتتتتل ك

( Niven,2002: 15وعليتتتتتته ) ,نفستتتتتتهم عتتتتتتن العمتتتتتتل التتتتتتذي يتدونتتتتتتهإلتتتتتتى رضتتتتتتا العتتتتتتاملين أ

ن عليهتتتتتتا اإجابتتتتتتتة علتتتتتتتى التتتتتتتي تركتتتتتتتز علتتتتتتتى رضتتتتتتا الزبتتتتتتتائن يتعتتتتتتتي  ن المنظمتتتتتتتات توصتتتتتتل إلتتتتتتتى إ

ستتتتتالين همتتتتا )متتتتن هتتتتم الزبتتتتائن المستتتتتهدفين؟, ومتتتتا هتتتتي القيمتتتتة المقترحتتتتة لختتتتدمتهم؟(, غيتتتتر أن 

كتتتتتتتال الستتتتتتتتالين يواجتتتتتتته العديتتتتتتتد متتتتتتتن التحتتتتتتتديات الستتتتتتتيما )التميتتتتتتتز الت تتتتتتتغيلي, وقيتتتتتتتادة المنتتتتتتتتج, 

 والعالقة مع الزبائن(.

 -:تدريب العاملي  .3

يمثتتتتتل التتتتتتدريب علتتتتتى الستتتتتالمة بأنتتتتته معرفتتتتتة الستتتتتالمة الممنوحتتتتتة للعتتتتتاملين ليعملتتتتتوا بأمتتتتتان        

حتتتتتتددات  أساستتتتتتية  وبتتتتتتدون خطتتتتتتر علتتتتتتى رفتتتتتتاههم , وتعتتتتتتد بتتتتتترامج تتتتتتتدريب وسياستتتتتتات الستتتتتتالمة م

 مهمتتتتتتتا ن بيانتتتتتتتات السياستتتتتتتات الواضتتتتتتتحة وتتتتتتتتدريبات الستتتتتتتالمة  تتديتتتتتتتان دورا  ألداء  الستتتتتتتالمة, إذ إ

التتتتتدريب يستتتتاعد العتتتتاملين علتتتتى بنتتتتاء وابتتتتداء م تتتتاعر االنتمتتتتاء فتتتتي تقليتتتتل معتتتتدالت الحتتتتوادث, ف

: 2021ليكونتتتتتتوا اكثتتتتتتر مستتتتتتتولية عتتتتتتن الستتتتتتالمة فتتتتتتي امتتتتتتاكن اعمتتتتتتالهم )عبتتتتتتد الخيتتتتتتر واختتتتتترون,

116.) 

يمتتتتتتتار  تتتتتتتتدريب العتتتتتتتاملين دور مهتتتتتتتم فتتتتتتتي تطتتتتتتتوير اداء واستتتتتتتتمرار تطتتتتتتتور المنظمتتتتتتتة وتحستتتتتتتين 

ن علتتتتتتتتتتتى تحستتتتتتتتتتتين المعرفتتتتتتتتتتتة ذ يستتتتتتتتتتتاعد تتتتتتتتتتتتدريب العتتتتتتتتتتتامليلمقتتتتتتتتتتتدرات الجوهريتتتتتتتتتتتة التنافستتتتتتتتتتتية, إا

ين فتتتتتي والتكنولوجيتتتتتات المطلوبتتتتتة متتتتتن قبتتتتتل المنظمتتتتتة وتحستتتتتين مواقتتتتتف العمتتتتتل وقابليتتتتتات العتتتتتامل
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 Zhang etمتتتتر يستتتتهم فتتتتي تحقيتتتتق نتتتتتائج عمتتتتل مرضتتتتية )العمتتتتل وبالتتتتتالي فتتتتان هتتتتذا األ

al.,2019:4 ; Hanaysha,2016:298 فالتتتتتتتدريب المناستتتتتتب للعتتتتتتاملين يستتتتتتهل ,)

معرفتتتتة مهتتتتارات العتتتتاملين ممتتتتا وبالتتتتتالي يعمتتتتل علتتتتى تحستتتتين  ,التواصتتتتل ويحستتتتن جتتتتودة العمتتتتل

عتتتتتتن بنتتتتتتاء عالقتتتتتتات  لتتتتتتى تحستتتتتتين انتتتتتتتاجيتهم فتتتتتتي المهتتتتتتام المتعلقتتتتتتة بالمنظمتتتتتتة, فضتتتتتتال  يتتتتتتتدي إ

 (.Shiryan et al.,2012:47ايجابية مع زمالء العمل )

 -:تطبي  االنظمة واللواسف .4

ن الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتة تهتتتتتتتتدف التتتتتتتتى تطبيتتتتتتتتق االنظمتتتتتتتتة واللتتتتتتتتوائح متتتتتتتتن ختتتتتتتتالل إ       

تحديتتتتتد مجموعتتتتتة متتتتتن المبتتتتتادئ والقواعتتتتتد التتتتتتي بمقتضتتتتتاها يتتتتتتم حمايتتتتتة العتتتتتاملين علتتتتتى اختتتتتتالف 

نتتتتتوعيتهم وطبيعتتتتتة اعمتتتتتالهم متتتتتن اخطتتتتتار المهتتتتتن التتتتتتي يزاولونهتتتتتا ستتتتتواء الماديتتتتتة الفستتتتتيولوجية او 

ومتابعتتتتتتتة برنتتتتتتتامج امتتتتتتتن وحمايتتتتتتتة مناستتتتتتتبة يمكتتتتتتتن النفستتتتتتتية, وذلتتتتتتتك متتتتتتتن ختتتتتتتالل وضتتتتتتتع وتنفيتتتتتتتذ 

بواستتتتتطتها تقليتتتتتل عتتتتتدد الحتتتتتوادث واالصتتتتتابات التتتتتتي يتعتتتتترض لهتتتتتا العتتتتتاملين فتتتتتي مكتتتتتان العمتتتتتل, 

او منتتتتتتتع حتتتتتتتدوثها اثنتتتتتتتاء تتتتتتتتأديتهم ألعمتتتتتتتالهم متتتتتتتن ختتتتتتتالل دراستتتتتتتة كتتتتتتتل عمتتتتتتتل وتحليلتتتتتتته لمعرفتتتتتتتة 

حمايتتتتتته هتتتتتا الفتتتتترد وتتتتتتوفير الوستتتتتائل التتتتتتي تمكتتتتتن متتتتتن لالمختتتتتاطر او االصتتتتتابات التتتتتتي يتعتتتتترض 

 (.194: 2020)نبيل,
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 -:ISO 45001حدى قشر: بنود الموائفة إ

فتتتتتي طياتهتتتتتا تعمتتتتتل علتتتتتى تقليتتتتتل  ISO 45001ها مواصتتتتتفة تن البنتتتتتود التتتتتتي ضتتتتتمإ       

المختتتتاطر التتتتتي متتتتن الممكتتتتن ان تعتتتتترض عمتتتتل المنظمتتتتة, وبالتتتتتالي فتتتتان هتتتتذج االمتتتتر يمكتتتتن ان 

الربحيتتتتة منهتتتتا, والخدميتتتتة, وتتمثتتتتل هتتتتذج البنتتتتود فتتتتي  المنظمتتتتةيتتتتتثر فعليتتتتا علتتتتى جميتتتتع عمليتتتتات 

 (8-3: 2018بركات, ; 15: 2018البنا, ; 160: 2021)عزت, سبعة بنود هي:

متتتتا  منظمتتتتة واحتياجتتتتات العتتتتاملين, فعتتتتادة: وتتضتتتتمن فهتتتتم وستتتتياق الالمنظميييييالسيييييا   .1

مهنيتتتتتة تتتتتتتثر السياستتتتتات واالجتتتتتراءات والهياكتتتتتل التنظيميتتتتتة فتتتتتي درجتتتتتة ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة ال

فتتتتتي المنظمتتتتتتة, اذ ان السياستتتتتات التنظيميتتتتتتة تمثتتتتتتل ان تتتتتطة رئيستتتتتتة لم تتتتتاركة العتتتتتتاملين وتحقيتتتتتتق 

اهتتتتتتتتتداف المنظمتتتتتتتتتة المتعلتتتتتتتتتق بالسياستتتتتتتتتات الترويجيتتتتتتتتتة العادلتتتتتتتتتة واوقتتتتتتتتتات المرونتتتتتتتتتة والتوظيتتتتتتتتتف 

واالختيتتتتتتتار العتتتتتتتادل, فتتتتتتتإجراءات التوظيتتتتتتتتف تمثتتتتتتتل ركيتتتتتتتزة استتتتتتتا  فتتتتتتتتي التتتتتتتتأثير علتتتتتتتى انختتتتتتتتراط 

ي فتتتتتان هتتتتتتذج السياستتتتتة المرنتتتتتة تعمتتتتتتل علتتتتتى مستتتتتتاعدة ودعتتتتتم وتتتتتتتوفير العتتتتتاملين وتفتتتتتانيهم وبالتتتتتتتال

 .(Richman et al.,2008:183اعمال روتينية تتثر ب كل مبا ر على العاملين )

: وتتعلتتتتتتق بتتتتتتدور اإدارة العليتتتتتتا فيمتتتتتتا يختتتتتتص نظتتتتتتام ادارة القيييييييادة ومشيييييياركة العيييييياملي  .2

القتتتترارات التتتتتي تهتتتتم  الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة متتتتن اجتتتتل ت تتتتجيع العتتتتاملين علتتتتى الم تتتتاركة فتتتتي

المنظمتتتتتة. فم تتتتتاركة العتتتتتاملين تمثتتتتتل الدرجتتتتتة العاطفيتتتتتة والذهنيتتتتتة التتتتتتي يمتلكهتتتتتا العتتتتتاملين تجتتتتتاج 

اعمتتتتالهم ومنظمتتتتتهم وزمالئهتتتتم ومتتتتدراءهم والتتتتتي تمكتتتتنهم متتتتن بتتتتذل مجهتتتتود اضتتتتافي فتتتتي المهتتتتام 

 &Budiono(. وا تتتتتتار )Pandita& Ray,2018:185الوظيفيتتتتتتة الخاصتتتتتتة بهتتتتتتم )

Yasin,2020: 3769 ان م تتتتاركة العتتتتاملين تمثتتتتل حالتتتتة الحتتتتد  والتتتتذكاء التتتتتي يمتلكهتتتتا )
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وزمتتتتتالء العمتتتتتل والتتتتتتي ان تتتتتتتثر ايجابيتتتتتا  والمتتتتتدراءالعتتتتتاملين المنختتتتترطين تجتتتتتاج العمتتتتتل والمنظمتتتتتة 

 في حرية االختيار لديهم.

ذ يمثتتتتتتتل إ:ويتضتتتتتتتمن االجتتتتتتتراءات الخاصتتتتتتتة بمعالجتتتتتتتة الفتتتتتتترص والمختتتتتتتاطر.  التخطييييييييط .3

( وتحديتتتتتتتتتتد دورة Camilleri,2018:117جتتتتتتتتتتاح المنظمتتتتتتتتتتة )التخطتتتتتتتتتتيط اداة استتتتتتتتتتا  ومهمتتتتتتتتتتة لن

(, اذ ي تتتتير التخطتتتتيط هتتتتو اجتتتتراء  تتتتاق وطويتتتتل االمتتتتد Musi et al.,2018:83حياتهتتتتا )

ويمتتتتتتتار  دور مهتتتتتتتم فتتتتتتتي تحقيتتتتتتتق النتتتتتتتتائج االيجابيتتتتتتتة, فتتتتتتتالتخطيط االستتتتتتتتراتيجي يمثتتتتتتتل متتتتتتتدخال 

 Rana et) منهجيتتتا لتحقيتتتق االهتتتداف التتتتي تستتتعى المنظمتتتة لتحقيقهتتتا علتتتى االمتتتد البعيتتتد

al.,2017:166 .) ( وتبتتتتتينGeorge et al.,2019:810 ان التخطتتتتتيط يمثتتتتتل )

متتتتتتتدخال لصتتتتتتتياغة االستتتتتتتتراتيجية و يتضتتتتتتتمن مجموعتتتتتتتة متتتتتتتن االجتتتتتتتراءات واالدوات والممارستتتتتتتات 

 Alجتتتتتتل صتتتتتتياغة االستتتتتتتراتيجية. وتوصتتتتتتل )لموجتتتتتته نحتتتتتتو دمتتتتتتج افكتتتتتتار المنظمتتتتتتة متتتتتتن أا

Shobaki et al.,2017:43جتتتتل متتتتن أ المتتتتدراءاداة لمستتتتاعدة  يمثتتتتل ن التخطتتتتيط( إلتتتتى أ

دوارهتتتتتتتتم االداريتتتتتتتتة االستتتتتتتتتراتيجية. ومتتتتتتتتن جهتتتتتتتتة اختتتتتتتترى يمثتتتتتتتتل التخطتتتتتتتتيط االستتتتتتتتتراتيجي أ تلبيتتتتتتتتة

الوظيفتتتتتتتة الرئيستتتتتتتة لتتتتتتتالدارة االستتتتتتتتراتيجية, اال ان هنالتتتتتتتك نقتتتتتتتاط جوهريتتتتتتتة يمكتتتتتتتن متتتتتتتن خاللهتتتتتتتا 

 التمييز بينها.

جميتتتتتتتتع : ويتضتتتتتتتتمن معلومتتتتتتتتات موثقتتتتتتتتة يتتتتتتتتتم تحتتتتتتتتديثها باستتتتتتتتتمرار والخاصتتتتتتتتة ب الييييييييدق  .4

المتتتتتتتوارد فتتتتتتتي المنظمتتتتتتتة, ويتمثتتتتتتتل ذلتتتتتتتك فتتتتتتتي تتتتتتتتوفير أقصتتتتتتتى درجتتتتتتتات التعتتتتتتتاون بتتتتتتتين أعضتتتتتتتاء 

المنظمتتتتتتتتة لمواجهتتتتتتتتة التحتتتتتتتتديات المحتملتتتتتتتتة. ي تتتتتتتتير التعتتتتتتتتاون المواقتتتتتتتتف االيجابيتتتتتتتتة والستتتتتتتتلوكيات 

 (.Taran,2019:33التعاونية الفاعلة بين زمالء العمل )
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ذ تركتتتتتتز العمليتتتتتتات , إللعمليتتتتتتات والم تتتتتتتريات والطتتتتتتوارئ : ويتعلتتتتتتق بتتتتتتالتخطيطالعمليييييييات .5

ى عتتتتتن تخفتتتتتيض التكتتتتتاليف تمثتتتتتل احتتتتتد علتتتتتى التكلفتتتتتة, والجتتتتتودة, وعتتتتتدد اوقتتتتتات التتتتتدورة, فضتتتتتال  

عتتتتتتتن  دارة المنظمتتتتتتتة, فضتتتتتتتال  المرتكتتتتتتتزات االستتتتتتتا  القائمتتتتتتتة علتتتتتتتى أستتتتتتتا  تحقيتتتتتتتق القيمتتتتتتتة فتتتتتتتي إ

(, و تحقيتتتق وفتتتورات Gonçalves et al.,2018: 378تحقيتتتق ميتتتزة تنافستتتية كفتتتوءة )

 Burton(, وتحقيتتق التميتتز التنظيمتتي )Vatish et al.,2016: 769اقتصتتادية عاليتتة )

et al.,2018: 1029). 

جتتتتتتل توزيتتتتتتع المهتتتتتتام وي تتتتتتمل الرصتتتتتتد والقيتتتتتتا  ومراجعتتتتتتة اإدارة متتتتتتن أ :ي  العمييييييلتقييييييي .6

يم العمتتتتتتتل يعنتتتتتتتي متتتتتتتنح األفتتتتتتتراد حريتتتتتتتة ويختتتتتتتدم اهتتتتتتتدافها, وبالتتتتتتتتالي فتتتتتتتان تقيتتتتتتت ب تتتتتتتكل صتتتتتتتحيح

ارستتتتتونها, وهتتتتتذا يعنتتتتتي أن االستتتتتتقاللية بحتتتتتد التصتتتتترف فتتتتتي االن تتتتتطة الخاصتتتتتة بالمهتتتتتام التتتتتتي يم

عتتتتتادة  ذاتهتتتتتا حريتتتتتة تصتتتتترف متتتتتن حيتتتتتث متتتتتنح العتتتتتاملين ستتتتتلطة واستتتتتعة فتتتتتي مجتتتتتاالت متعتتتتتددة وا 

هيكلتتتتتتتته العمتتتتتتتل وتوزيعتتتتتتته واستتتتتتتتحداث فتتتتتتترق العمتتتتتتتل الذاتيتتتتتتتة أي أن العتتتتتتتاملين علتتتتتتتى وفتتتتتتتق بعتتتتتتتد 

جتتتتتتراء االستتتتتتتقاللية ستتتتتتيقررون تفاصتتتتتتيل عمليتتتتتتات اإنتتتتتتتا  ومعتتتتتتايير العمتتتتتتل وتقستتتتتتيم المهمتتتتتتات و  ا 

 (.5: 2013التحسين المستمر والسيطرة على وقت العمل )علي واحمد, 

: وتتعلتتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتتاإجراءات الخاصتتتتتتتتتتة بالحتتتتتتتتتتاالت التصتتتتتتتتتتتحيحية التحسييييييييييي  المسييييييييييتمر .7

حستتتتتتين المستتتتتتمر والتغذيتتتتتة العكستتتتتتية, إذ يعتتتتتد التحستتتتتتين والحتتتتتاالت عتتتتتدم المطابقتتتتتتة وعمليتتتتتات الت

مليتتتتتتتات واالن تتتتتتتطة المتعلقتتتتتتتة لتتتتتتتى العمتتتتتتتل علتتتتتتتى تطتتتتتتتوير العالمستتتتتتتتمر فلستتتتتتتفة إداريتتتتتتتة تستتتتتتتعى إ

اد واألفتتتتتتتراد وطتتتتتتترق االنتتتتتتتتا  ب تتتتتتتكل مستتتتتتتتمر, أي بمعنتتتتتتتى  ختتتتتتتر إن التحستتتتتتتين والمتتتتتتتو  بتتتتتتتا الت

لتتتتتتى تطتتتتتتوير وتحستتتتتتين االن تتتتتتطة والعمليتتتتتتات المستتتتتتتمر يمثتتتتتتل استتتتتتلوب إداري وتنظيمتتتتتتي يهتتتتتتدف إ

فتتتتتراد وطتتتتترق االنتتتتتتا  والتكنولوجيتتتتتا المعتمتتتتتدة ب تتتتتكل تتتتتتدريجي ومستتتتتتمر, بتتتتتاألجهزة واألالمتعلقتتتتتة 
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لتتتتتتتى االتقتتتتتتتان ال تتتتتتتامل عبتتتتتتتر بتتتتتتتذل الجهتتتتتتتود فتتتتتتتي االبتكتتتتتتتار ونقتتتتتتتل وتتتتتتتتوطين لغتتتتتتترض الوصتتتتتتتول إ

قتتتتتد لتحستتتتين الجوانتتتتتب المتعلقتتتتة بالوقتتتتتت عتتتتتن الحتتتتد متتتتتن الهتتتتدر والف التكنولوجيتتتتا المتقدمتتتتتة فضتتتتال  

 (.37: 2018والكلفة والجودة )خنجر ويعقوب,
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 الثاني المبحث

 النجا  االستراتيجي

 توطسة

النجتتتتتتتتتاح االستتتتتتتتتتراتيجي مكانتتتتتتتتتة هامتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي بعتتتتتتتتتض الدراستتتتتتتتتات  لقتتتتتتتتتد احتتتتتتتتتتل مصتتتتتتتتتطلح       

بمفهتتتتتتوم  همتتتتتتن ختتتتتتالل الفكتتتتتتر التنظيمتتتتتتي التتتتتتذي ستتتتتتبق هوذلتتتتتتك نتيجتتتتتتة تطتتتتتتور مفاهيمتتتتتت ,والبحتتتتتتوث

الكفتتتتاءة والفاعليتتتتة, والتتتتذي تطتتتتور التتتتى البقتتتتاء والتكيتتتتف والنمتتتتو بغيتتتتة تبويتتتتب هتتتتذج المرتكتتتتزات متتتتن 

 لتحقيق التميز التنظيمي. النجاح االستراتيجياجل قيا  وتحسين 

 -:مفهو  النجا  االستراتيجي: اوالً 

( وعتتتتتترف النجتتتتتتاح لغتتتتتتة حستتتتتتب متتتتتتا  تتتتتتحس ورد فتتتتتتي النجتتتتتتاح هتتتتتتو مصتتتتتتدر للفعتتتتتتل )نسجس

لقتتتتتامو  مجمتتتتتع اللغتتتتتات  متتتتتا طبقتتتتتا  أنتتتتته الظفتتتتتر وادرك الغايتتتتتة, إمعجتتتتتم المعتتتتتاني الجتتتتتامع علتتتتتى 

 دأكستتتتتفور طبقتتتتتا لقتتتتتامو  متتتتتا فتتتتتي اللغتتتتتة االجنبيتتتتتة و أالمطلوبتتتتتة,  النتيجتتتتتةرف علتتتتتى انتتتتته بلتتتتتو  فُعتتتتت

( يعنتتتتتتتتي التوفيتتتتتتتتق او الوصتتتتتتتتول التتتتتتتتى متتتتتتتتا هتتتتتتتتو مستتتتتتتتتهدف والفتتتتتتتتوز Successفتتتتتتتتان النجتتتتتتتتاح )

 .(21: 2020عبد نايف, ; 231: 2021بال يء )عبا  وعبد الكريم,

فالنجتتتتتتتتاح االستتتتتتتتتراتيجي يحتتتتتتتتدد نجتتتتتتتتاح المنظمتتتتتتتتة بتحديتتتتتتتتد نتتتتتتتتتائج الن تتتتتتتتاط المناستتتتتتتتبة للعتتتتتتتتاملين 

لحة, ومتتتتن ثتتتتم فتتتتان الستتتتر التتتتذي يكمتتتتن وراح نجتتتتاح والزبتتتتائن والمتتتتالكين وجميتتتتع اصتتتتحاب المصتتتت

ب تتتتتكل فاعتتتتتل فتتتتتي  رالمنظمتتتتتات االستتتتتتراتيجي هتتتتتو قتتتتتدرتها علتتتتتى التكيتتتتتف متتتتتع بيئتهتتتتتا واالستتتتتتمرا

تباينتتتتتتتت وجهتتتتتتتات النظتتتتتتتر واختلفتتتتتتتت (, ومتتتتتتتن هنتتتتتتتا فقتتتتتتتد 384: 2020حمتتتتتتتادي,النمتتتتتتتو والبقتتتتتتتاء )

( متتتتتتتتا تيستتتتتتتتر 6تجتتتتتتتتاج وضتتتتتتتتع مفهتتتتتتتتوم  تتتتتتتتامل لهتتتتتتتتذا الموضتتتتتتتتوع, وعليتتتتتتتته يستتتتتتتتتعرض الجتتتتتتتتدول )

 وفق وجهة نظر بعض الباحثين. الحصول عليه من مفهوم النجاح االستراتيجي
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 وفق وجهة نظر بعض الباحثين ( مفهوم النجاح االستراتيجي6جدول )

 ت
اس  الباحث والئفحة 

 والسنة
 المفهو 

1 Hjelmbrekke& 

Klakegg,2013:269 

الطريقة التي يمكن من خاللها للمنظمة التميز في 

 .خططها 

2 Popovič et 

al.,2014:270 

وستتتتتيلة تستتتتتتعملها المنظمتتتتتة متتتتتن اجتتتتتل تحستتتتتين عمليتتتتتة 

 .اتخاذ القرارات االدارية ب كل افضل

: 2015وجاسم, الزبيدي 3
157 

قتتتتتتتتدرج المنظمتتتتتتتتة علتتتتتتتتى البقتتتتتتتتاء فتتتتتتتتي ميتتتتتتتتدان االعمتتتتتتتتال 

بتتتتتتتالتكيف واالستتتتتتتتجابة والنمتتتتتتتو والتتتتتتتتعلم المستتتتتتتتمر فتتتتتتتي 

 .ظل االهداف التي تسعى لتحقيقها

4 Lisa et al.,2015:37  مقتتتتتتتتتدرة المنظمتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى تحفيتتتتتتتتتز العتتتتتتتتتاملين وتطتتتتتتتتتوير

مهتتتتتاراتهم ومقتتتتتدرهم متتتتتن اجتتتتتل ضتتتتتمان تحقيتتتتتق التكيتتتتتف 

 .والنمو والبقاء

6 Ogrean,2016:97  متتتتتتتتتتتتتزيج متتتتتتتتتتتتتن المقتتتتتتتتتتتتتدرات واالستتتتتتتتتتتتتاليب واالجتتتتتتتتتتتتتراءات

 .االستراتيجية الموجهة نحو تعظيم قيمة المنظمة

7 Hamilton& 

Kwon,2016:2211 

على التواصل واالنسجام مع مدى قدرة المنظمة 

العاملين لديها من اجل ضمان تحقيق االهداف التي 

 .تسعى الى تحقيقها

ستتتتتتتتباب التتتتتتتتي تتتتتتتتتتدي التتتتتتتتى تحقيتتتتتتتتق مجموعتتتتتتتة متتتتتتتتن األ: 2017ستتتتتتتتتتتتتتتتتتعيد ومهتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي, 8
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 التميتتتتتز وزيتتتتتادة العوائتتتتتتد واضتتتتتافة قيمتتتتتتة عليتتتتتا لالعمتتتتتتال 255

والنمتتتتتتتتتتتتو واالستتتتتتتتتتتتتمرار عبتتتتتتتتتتتتتر اعتمتتتتتتتتتتتتاد )استتتتتتتتتتتتتتراتيجية 

واضتتتتتتحة, وتنفيتتتتتتتذ فاعتتتتتتل, وثقافتتتتتتتة تحفيزيتتتتتتة, ومواهتتتتتتتب 

العتتتتتاملين, وقيتتتتتادة فاعلتتتتتتة, وابتتتتتداع مستتتتتتمر, وصتتتتتتفقات 

 مربحة متكررة(.

مقتتتتتتتدرة المنظمتتتتتتتة علتتتتتتتى صتتتتتتتياغة استتتتتتتتراتيجية واضتتتتتتتحة  196: 2018محمد, 9

التتتتتتتى التنفيتتتتتتتذ الفاعتتتتتتتل متتتتتتتع تتتتتتتتوفير  باإضتتتتتتتافةومرنتتتتتتتة, 

فيزيتتتتتة للعتتتتتاملين وابتتتتتداعهم كتتتتتل ذلتتتتتك بالنتيجتتتتتة ثقافتتتتتة تح

يتتتتتدي التتتتتى رضتتتتا الزبتتتتتون التتتتذي ُيعتتتتتد الهتتتتدف االستتتتتا  

 للمنظمة.

: 2018ياستتتتتتتتتتتتتتتتين ودانتتتتتتتتتتتتتتتتوك, 10

223 

قتتتتدرة المنظمتتتتة علتتتتى تحقيتتتتق اهتتتتدافها االستتتتتراتيجية متتتتن 

ختتتتتالل التنفيتتتتتذ النتتتتتاجح للخطتتتتتط وهتتتتتذا متتتتتا يضتتتتتمن لهتتتتتا 

البقتتتتتتاء والتكيتتتتتتف متتتتتتع التغييتتتتتترات البيئيتتتتتتة والضتتتتتتغوطات 

التنافستتتتية فتتتتي اعمالهتتتتا وادامتتتتة ذلتتتتك لتحقيتتتتق تطلعاتهتتتتا 

 بعيدة االمد.

: 2020حستتتتتتتتتتتتن وال تتتتتتتتتتتتيخلي, 11

4 

صتتتتتتتتتياغة رتيتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتراتيجية متتتتتتتتتوجزة وواضتتتتتتتتتحة متتتتتتتتتع 

االلتتتتتزام باتبتتتتاع ثقافتتتتة تحفيزيتتتتة ناجحتتتتة لتحقيتتتتق اهتتتتداف 

المنظمتتتتتتتة بكفتتتتتتتاءة وفاعليتتتتتتتة واالبتعتتتتتتتاد عتتتتتتتن الروتينيتتتتتتتة 

وفستتتتتتتح المجتتتتتتتال للكتتتتتتتوادر المبدعتتتتتتتة والمفكتتتتتتترة لضتتتتتتتمان 
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 .التنفيذ الفاعل لتلك االهداف

: 2021ستتتتتتتتتتتتتلمان واختتتتتتتتتتتتترون, 12

75 

استتتتتتتراتيجياتها الموضتتتتتتوعة قتتتتتتدرة المنظمتتتتتتة علتتتتتتى تنفيتتتتتتذ 

لتحقيتتتتتق االهتتتتتداف التتتتتتي تستتتتتعى لتنفيتتتتتذها عتتتتتن طريتتتتتق 

امتتتتتتتتتتتالك رتيتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتراتيجية واضتتتتتتتتتتحة عتتتتتتتتتتن بيئتهتتتتتتتتتتا 

ومستتتتتتتتتتتقبلها, فضتتتتتتتتتتال عتتتتتتتتتتن تمتعهتتتتتتتتتتا بثقافتتتتتتتتتتة ومنتتتتتتتتتتاخ 

تنظيمتتتتتي ايجتتتتتابي يحقتتتتتق النجتتتتتتاح لهتتتتتا علتتتتتى المستتتتتتتوى 

 االستراتيجي.

13 Haleg,2021:519   بتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن ق االستتتتتتتتتتتتراتيجيةالتنفيتتتتتتتتتتتذ النتتتتتتتتتتتاجح للخطتتتتتتتتتتتة

=  االستتتتتتتتراتيجيالمنظمتتتتتتتة حستتتتتتتب احتستتتتتتتابها )النجتتتتتتتاح 

 (.االستراتيجيالتخطيط 

حيييييدى المؤشيييييرات اليييييذي إبانيييييه  واسيييييتنادا لميييييا تقيييييد  يمكييييي  تعرييييييف النجيييييا  االسيييييتراتيجي

يوضييييف  ييييدرة المنظميييية قليييي  البقييييا  واالسييييتمرار فييييي سييييو  العمييييل , ميييي  خييييةل بييييرامج 

ي تحئيييل فيييي البيسييية المحيطييية , ومييي  التعليييي  التيييي تقيييو  بهيييا , للتكييييف ميييع التطيييورات التييي

 ث  دق  برامج ومشاريع النمو التي تقو  بها .

 

 -:اهمية النجا  االستراتيجي: ثانياً 

التتتتتتالي تتجستتتتتتد هميتتتتتة الكبيتتتتتترة التتتتتتي يضتتتتتيفها للمنظمتتتتتتة, وبهميتتتتتة النجتتتتتتاح متتتتتن األأتبتتتتترز        

 (232: 2021الكتتتتتتريم,)عبتتتتتتا  وعبتتتتتتد  ; (196: 2018)محمتتتتتتد, هميتتتتتتته فتتتتتتي النقتتتتتتاط االتيتتتتتتة:أ

 (4: 2020)حسن وال يخلي, ;
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ان التنفيتتتتتتتتتتذ النتتتتتتتتتتاجح للتخطتتتتتتتتتتيط االستتتتتتتتتتتراتيجي الفاعتتتتتتتتتتل هتتتتتتتتتتو النجتتتتتتتتتتاح االستتتتتتتتتتتراتيجي  (1

 .للمنظمة

ان المعيتتتتتتار االستتتتتتا  لقيتتتتتتا  النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي هتتتتتتو متتتتتتن ختتتتتتالل النمتتتتتتو والتكيتتتتتتف  (2

 .واالستمرار

منظمتتتتتتة ورتيتتتتتتة ان النجتتتتتتاح المستتتتتتتمر وال تتتتتتامل يركتتتتتتز علتتتتتتى العوامتتتتتتل الداخليتتتتتتة فتتتتتتي ال (3

  املة لرأ  المال الفكري وتحفيز العاملين وكذلك العوامل الخارجية.

 .اضافة قيمة للمستفيدين ورضا الزبون (4

 .استثمار القدرة الذهنية للعاملين  (5

تهيئتتتتتتتة منتتتتتتتاخ مناستتتتتتتب متتتتتتتن الثقتتتتتتتة والتعامتتتتتتتل االخالقتتتتتتتي التتتتتتتذي يبعتتتتتتتد احتمتتتتتتتال زيتتتتتتتادة  (6

  كاوى العاملين ضد المنظمة.

عتتتتتتتتاملين واستتتتتتتتتثمار قتتتتتتتتدراتهم وامكانتتتتتتتتاتهم وبمتتتتتتتتا يستتتتتتتتاعدهم علتتتتتتتتى رفتتتتتتتتع مستتتتتتتتتوى اداء ال (7

 التقدم والتطور.

ن أالب تتتتترية كتتتتتون نتتتتتتائج العمليتتتتتة يمكتتتتتن تقيتتتتتيم بتتتتترامج وسياستتتتتات وخطتتتتتط ادارة المتتتتتوارد  (8

 تستخدم مت رات للحكم على دقة هذا السياسات والبرامج والخطط.

 مساعدة المنظمة في وضع معدالت اداء معيارية دقيقة. (9

ان النجتتتتتاح يمثتتتتتل معيتتتتتار يبتتتتتين قتتتتتدرة المنظمتتتتتة علتتتتتى تتتتتتأمين مواردهتتتتتا الب تتتتترية والماديتتتتتة  (10

 والمالية والمعلوماتية النتا  مخرجات سلعية وخدمية لسد الحاجات المتنامية لزبائنها.

يمثتتتتتل النجتتتتتاح وستتتتتيلة لمجابهتتتتتة المنافستتتتتة المحتملتتتتتة ومت تتتتتر للقتتتتتدرة علتتتتتى التكيتتتتتف فتتتتتي  (11

 فرض انماط جديدة للحياة والعمل.مجتمع المعلومات والمعرفة الذي 
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 -:النجا  االستراتيجي هداف: أثالثاً 

هتتتتتداف لمنظمتتتتتة للنجتتتتتاح االستتتتتتراتيجي يتتتتتتدي إلتتتتتى تحقيتتتتتق مجموعتتتتتة متتتتتن األن تحقيتتتتتق اإ       

 (224: 2021هي: )حسن,

فضتتتتتتل ل أعمالهتتتتتتا ب تتتتتتكء أدامناستتتتتتبة لتحستتتتتتين قتتتتتتدرة المنظمتتتتتتة علتتتتتتى أتحديتتتتتتد الطتتتتتترق ال .1

 من منافسيها.

 .المتميزة والجوهرية الالزمة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة تحديد القدرات .2

 ي متميز يصعب على المنافسين بلوغه.الحصول على مركز تنافس .3

 .توفير صورة واضحة عن ان طة المنظمة .4

هتتتتتتتتتداف ر الموجتتتتتتتتتودات غيتتتتتتتتتر الملموستتتتتتتتتة لتحقتتتتتتتتتق أن تتتتتتتتتطة المنظمتتتتتتتتتة وتطتتتتتتتتتويتنظتتتتتتتتتيم أ .5

 .المنظمة

 .فضلتحقيق نتائج أستقبل المنظمة بغية التركيز على م .6

تحديتتتتتد مجموعتتتتتتة متتتتتتن البتتتتتتدائل االستتتتتتتراتيجية لمعالجتتتتتة الم تتتتتتاكل التتتتتتتي تواجههتتتتتتا المنظمتتتتتتة  .7

 .في المستقبل 

 -:قوامل النجا  االستراتيجي: رابعاً 

متتتتتن  ,لتتتتتى مكتتتتتامن القتتتتتوة التتتتتتي تحتاجهتتتتتا المنظمتتتتتةإت تتتتتير عوامتتتتتل النجتتتتتاح االستتتتتتراتيجي        

وهتتتتتتذج العوامتتتتتتل يمكتتتتتتن ايجازهتتتتتتا فتتتتتتي االتتتتتتتي )ستتتتتتلمان , المتاحتتتتتتةالفتتتتتترص  واستتتتتتتثماراجتتتتتتل ادامتتتتتتة 

 :(2, وكما موضح ال كل )(75: 2021واخرون,
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 ( عوامل النجاح االستراتيجي2 كل )

 .اعداد الباحثمن المصدر: 

 -:مو ع المنظمة .1

ستتتتتواق و األألخاصتتتتتة بالستتتتتلع المتعلقتتتتتة بالختتتتتدمات ستتتتتواق ان الموقتتتتتع القتتتتتوي يعنتتتتتي حصتتتتتص األإ

 حجمها وكثافة المنافسة.الفريدة, وهذا يعتمد على 

 -:التنافسيةالميزة  .2

ي موقتتتتتع الستتتتتوق التتتتتذي يمكتتتتتن متتتتتن خاللتتتتتته تحقيتتتتتق التميتتتتتز فتتتتتي نوعيتتتتتة المنتجتتتتتات والختتتتتتدمات أ

المجتتتتتتاالت  جميتتتتتعالتتتتتتدولي, فتتتتتتي  البيئتتتتتي المحتتتتتيطالحاصتتتتتتلة فتتتتتتي  التغيتتتتتراتإن ستتتتترعة المقدمتتتتتة, 

تخلفتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي  ن واحتتتتتتتتتتتد, التتتتتتتتتتدول المتقدمتتتتتتتتتتة والم اقتصتتتتتتتتتاديات, أثتتتتتتتتتر علتتتتتتتتتتى معظتتتتتتتتتتم الحياتيتتتتتتتتة

, راجتتتتتتتتتتتع للتحتتتتتتتتتتوالت الحاصتتتتتتتتتتتلة فتتتتتتتتتتتي البيئتتتتتتتتة المتغيتتتتتتتتتراتوبتتتتتتتتتتدرجات متفاوتتتتتتتتتتتتة. إن ديناميكيتتتتتتتتتتة 

, والتكنولتتتتتتتوجي. إن تعتتتتتتتدد وتنتتتتتتتوع والطبيعتتتتتتي, والسياستتتتتتياالقتصتتتتتتتتادي, واالجتمتتتتتتتتاعي,  الميتتتتتتدان

ايجابيتتتتتتتا , أو ستتتتتتتلبيا.  ستتتتتلوكياتهاقتتتتتتد تتتتتتتتثر علتتتتتتى  , الوطنيتتتتتةتات منظمتتتتتالتتتتتتتي تواجتتتتتته ال التحتتتتتديات
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ن, ائالزبتتتتتفعالتتتتتتتة, فتتتتتتتي محتتتتتتتيط يتميتتتتتتتز بالمنافستتتتتتتة القويتتتتتتتة, وتغيتتتتتتر أذواق  استتتتتتراتيجياتإن تبنتتتتتتتى 

راتيجية الفعالتتتتتتتتتتتتة وستتتتتتتتتتترعة التطتتتتتتتتتتتور التكنولتتتتتتتتتتتوجي, يمكنهتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتن البقتتتتتتتتتتتاء والنمتتتتتتتتتتتو إن اإستتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتا ه, التتتتتتتتذي يمكنالمنظمتتتتتتةوالتتتتتتتتداخلي لمحتتتتتتتتيط  تتتتتتتتة, تكمتتتتتتتتن فتتتتتتتتي الت تتتتتتتتخيص الختتتتتتتتارجي,حوالناج

إن  ,ط القتتتتتتوة والضتتتتتتعف متتتتتتن جهتتتتتتة أختتتتتترىديتتتتتتدات متتتتتتن جهتتتتتتة, ونقتتتتتتاهن تحديتتتتتتد الفتتتتتترص والتمتتتتتتت

تلتتتتتتك الفتتتتترص وتجنتتتتتب التهديتتتتتدات, يتتتتتتم متتتتتن ختتتتتالل امتالكهتتتتتا لقتتتتتتدرات تنافستتتتتتية أكبتتتتتتر  استتتتتتثمار

تكمتتتتتتن فتتتتتتي قتتتتتتدرتها علتتتتتتى إنتتتتتتتا   منظمتتتتتةالإن تنافستتتتتتية  ,االتمتتتتتتن منافستتتتتتيها, فتتتتتتي جميتتتتتتع المجتتتتت

, وفتتتتي الوقتتتتت المناستتتتب )ابتتتتو الزبتتتتونمنتجتتتتتات ذات نوعيتتتتتة جيتتتتتدة, وبستتتتتعر مقبتتتتول متتتتن طتتتترف 

 .(29: 2012غبن,

 -:تكنولوجيا المعلومات .3

تطتتتتتتتتتتتتوير وصتتتتتتتتتتتيانة واستتتتتتتتتتتتخدام نظتتتتتتتتتتتم المعلومتتتتتتتتتتتتات تمثتتتتتتتتتتتل تكنولوجيتتتتتتتتتتتا المعلومتتتتتتتتتتتات          

(. Diaconu& Dutu,2017:57وتوزيعهتتتتتتا ) والبرمجيتتتتتتات وال تتتتتتبكات لمعالجتتتتتتة البيانتتتتتتات

( ان تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتتات ت تتتتير التتتتى اداة تستتتتتاعد Mirfan et al.,2018:58ويتتتترى )

 Rasheed etاالفتتتراد العتتتاملين علتتتى اداء المهتتتام المطلوبتتتة بكتتتل يستتتر وستتتهولة. وبتتتين )

al.,2018:2 ان التكنولوجيتتتتتتا التتتتتتتي تعمتتتتتتل علتتتتتتى تطتتتتتتوير وصتتتتتتيانة واستتتتتتتعمال نظتتتتتتم وبتتتتتترامج )

 و بكات الكمبيوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها.

وير وتنفيتتتتتتذ ودعتتتتتتم المهتتتتتتام متتتتتتن ختتتتتتالل ن تكنولوجيتتتتتتا المعلومتتتتتتات تعنتتتتتتى دراستتتتتتة وتصتتتتتتميم وتطتتتتتتإ

 &Gargvanshi) دارة نظتتتتم المعلومتتتتات الحاستتتتوبية وتطبيقتتتتات وبتتتترامج واجهتتتتزة الكمبيتتتتوترإ

Kumar,2019:4( ويتتترى .)Singh et al.,2020:994 ; Jadhav,2015:373) 

 ان الهدف االسا  لتكنولوجيا المعلومات يكمن في:
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 اتخاذ قرارات افضل. . أ

 .ن المعلومات واستعادتها وارسالهااستخدام النظم لتخزي . ب

 .تحسين التعاون داخل المنظمة . ت

 .تخفيض تكاليف العمليات االنتاجية . ث

 .تقليل اخطاء العاملين يتدي الى تعزيز جودة المعلومات .  

 .ومات التي سيتم استخدامهاتوفير رتية واضحة عن المعل . ح

 نقل المعلومات ب كل سريع بين وحدات واقسام المنظمة. . خ

 -:البرمجيات .4

 &Gomez-Diazفتتتتتتتي تطتتتتتتتوير المنظمتتتتتتتة ) ا  رئيستتتتتتتي ا  تعتتتتتتتد البرمجيتتتتتتتات مكونتتتتتتت         

Recio,2019:3( وعلتتتتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتتياق نفستتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتين .)Yue,2019:2341 ان البرمجيتتتتتتتتتتتتتات )

البتتتتتترامج واإجتتتتتتراءات والقواعتتتتتتد وأي وثتتتتتتائق مرتبطتتتتتتة بهتتتتتتا تمثتتتتتتل اإبتتتتتتداع الفكتتتتتتري التتتتتتذي ي تتتتتتمل 

تتتتتتتتا فتتتتتتتتي إق بت تتتتتتتتغيل نظتتتتتتتتام معالجتتتتتتتتة البيانتتتتتتتتات, تتعلتتتتتتتت ذ تمتتتتتتتتار  أنظمتتتتتتتتة البرمجيتتتتتتتتات دور ا مهم 

تتتتا عتتتتامال   تتتتا جتتتتد ا لتوقعتتتتات المستتتتتخدم كمتتتتا تمثتتتتل دائم  المنظمتتتتة, فجتتتتودة البتتتترامج ُتعتتتتد جانب تتتتا مهم 

 .رئيسا في نجاح منتجات البرامج

 -:المورد البشري .5

هامتتتتتا  فتتتتتي  الب تتتتتري ذو التعلتتتتتيم المتميتتتتتز والمهتتتتتارة العاليتتتتتة بعتتتتتدا  استتتتتتراتيجيا   المتتتتتورديمثتتتتتل         

غيتتتتتر الملموستتتتتة التتتتتتي لهتتتتتا دور كبيتتتتتر فتتتتتي  المتتتتتواردتحقيتتتتتق الميتتتتتزة التنافستتتتتية, إذ تعتتتتتد متتتتتن أهتتتتتم 

خلتتتتتتق وتطبيتتتتتتق التكنولوجيتتتتتتا, وكونهتتتتتتا عنصتتتتتترا غيتتتتتتر قابتتتتتتل للمحاكتتتتتتاة أو التقليتتتتتتد ب تتتتتتكل ستتتتتتريع 

تحستتتتتتتتين موجتتتتتتتتودات المنظمتتتتتتتتة ل المنافستتتتتتتتين, فتتتتتتتتالمورد الب تتتتتتتتري يستتتتتتتتهم فتتتتتتتتي وستتتتتتتتهل متتتتتتتتن قبتتتتتتتت
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(Pasban& Nojedeh,2016:249 وموقفهتتتتتتتا التنافستتتتتتتي يعتمتتتتتتتد علتتتتتتتى خصائصتتتتتتتها ,)

وب تتتتتتكل أكثتتتتتتر تحديتتتتتتدا  يعتمتتتتتتد علتتتتتتى متتتتتتدى نجاحهتتتتتتا فتتتتتتي أداء دورهتتتتتتا فتتتتتتي استتتتتتتعمال مواردهتتتتتتا 

 (.Pesic et al.,2012:577االستراتيجية )

 -:التعاو  .6

تعاون المواقف االيجابية والسلوكيات التعاونية الفاعلة بين زمالء العمل ي ير ال       

(Taran,2019:33( ويرى .)Breu et al.,2002:22 ان منظمات االعمال تحتا  الى )

التعاون مع العاملين من اجل مسح بيئتها وتفسير ديناميكيتها ب كل مستمر بهدف التنبت 

وهذا االمر بدورة يعزز قدرة المنظمة على استخدام بمتطلباتها من المهارات المستقبلية, 

استراتيجيات كالسيكية للتكامل العمودي من اجل التنبت بمتطلبات الزبائن المختلفة وتلبيتها بجودة 

 عالية, فالنجاح االستراتيجي يعزز قدرة المنظمة على التعاون ب كل مرن وسريع وفاعل.

 -:النجا  االستراتيجي : مراحلخامساً 

وهذج المراحل  ,تمر المنظمة بعدة مراحل من اجل الوصول على النجاح االستراتيجي       

 (225-224: 2019)العاني وحمد, : يمكن ايجازها في االتي

 -:ول : مرحلة الكفا ة والفاقليةالمرحلة ال  .1

واعتمتتتتتتتتدت عليتتتتتتتته المنظمتتتتتتتتات  جتتتتتتتتاءت هتتتتتتتتذج المرحلتتتتتتتتة لتركتتتتتتتتز علتتتتتتتتى مفهتتتتتتتتوم الكفتتتتتتتتاءة        

والمعلوماتيتتتتتة المتاحتتتتتة لتتأكتتتتتد  معيتتتتتارا  للر تتتتتد فتتتتتي استتتتتتعمال المتتتتتوارد الب تتتتترية والماديتتتتتة,بوصتتتتتفها 

البيئيتتتتتة التتتتتتي أدت  متتتتتن قتتتتتدرتها علتتتتتى تحقيتتتتتق أهتتتتتدافها فتتتتتي النمتتتتتو والتطتتتتتور, ونتيجتتتتتة التغيتتتتترات

بتتتتتدأت  إلتتتتتى إخفتتتتتاق المنظمتتتتتات فتتتتتي إداء أن تتتتتطتها وعملياتهتتتتتا فتتتتتي إطتتتتتار المتتتتتوارد المتاحتتتتتة, لتتتتتذا



 

 

56 

 عتتتتتن المتتتتتوارد فتتتتتي البيئتتتتتة الخارجيتتتتتة ومحاولتتتتتة التكيتتتتتف متتتتتع دراستتتتتةفتتتتتي ال إدارات تلتتتتتك المنظمتتتتتات

الظتتتتتروف البيئيتتتتتة, فظهتتتتتر مفهتتتتتوم الفاعليتتتتتة بوصتتتتتفه مت تتتتترا  لقيتتتتتا  متتتتتدى قتتتتتدرة المنظمتتتتتة علتتتتتى 

 .أهدافها بما يتالئم مع البيئة الخارجية التي تعمل فيها تحقيق

 -:المرحلة الثانية: مرحلة النجا  المنظمي .2

وت تتتتتتتتخيص متتتتتتتتدى  لتتتتتتتتة جمعتتتتتتتتت المنظمتتتتتتتتات بتتتتتتتتين الكفتتتتتتتتاءة والفاعليتتتتتتتتةفتتتتتتتتي هتتتتتتتتذج المرح        

 النجتتتتتاح التنظيمتتتتتي نجاحهتتتتتا فتتتتتي ظتتتتتل التغيتتتتترات الحاصتتتتتلة فتتتتتي البيئتتتتتة التتتتتتي تعمتتتتتل فيهتتتتتا ويعتتتتتد

قتتتتتتتدرة , اذ ان النجتتتتتتتاح التنظيمتتتتتتتي يعتتتتتتتزز بمثابتتتتتتتة خطتتتتتتتوة صتتتتتتتحيحة نحتتتتتتتو النجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي

الرتيتتتتتتتة  تنافستتتتتتتية فتتتتتتتيالمنظمتتتتتتتة علتتتتتتتى تحقيتتتتتتتق أهتتتتتتتدافها واستتتتتتتتمرارها فتتتتتتتي الحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى ميتتتتتتتزة 

 والتخطتتتتتيط والعمليتتتتتات والتطتتتتتوير المستتتتتتمر والثقافتتتتتة المنفتحتتتتتة والقيتتتتتادة المتفاعلتتتتتة و ليتتتتتات فاعلتتتتتة

 .للمراجعة والتقييم

 -:المرحلة الثالثة: مرحلة النجا  االستراتيجي .3

حجمهتتتتتتتا  مهمتتتتتتتا كتتتتتتتان يعتتتتتتتد النجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي الهتتتتتتتدف األكثتتتتتتتر أهميتتتتتتتة ألي منظمتتتتتتتة       

ن النظتتتتتترة الحديثتتتتتتة وطبيعتهتتتتتتا وعائتتتتتتده االستتتتتتتراتيجي  ت تتتتتتمل التركيتتتتتتز علتتتتتتى النجتتتتتتاح ةلتتتتتتودار ا, وا 

 والتتتتتتتذي يمثتتتتتتتل أحتتتتتتتد أهتتتتتتتم أستتتتتتتباب بقتتتتتتتاء واستتتتتتتتمرار المنظمتتتتتتتات, والنجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي يتتتتتتترتبط

بتتتتتتالتكيف والنمتتتتتتو لتحقيتتتتتتق النجتتتتتتاح عتتتتتتن طريتتتتتتق التفاعتتتتتتل متتتتتتع البيئتتتتتتة المتغيتتتتتترة, وهتتتتتتذا يتطلتتتتتتب 

اء المنظمتتتتات فتتتتي كتتتتل مرحلتتتتة متتتتن مراحتتتتل دورة والتتتتتوازن عتتتتن طريتتتتق بنتتتتاء مقيتتتتا  إد المرونتتتتة

ن درجتتتتتة النجتتتتتتاح التتتتتتي وصتتتتتتلت إليتتتتتته  حياتهتتتتتا, إذ يمثتتتتتتل البقتتتتتاء جتتتتتتوهر النجتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي وا 

التكيتتتتتتتف فتتتتتتتي بيئتهتتتتتتتا التنافستتتتتتتية الحاليتتتتتتتة والمستتتتتتتتقبلية يستتتتتتتتلزم دورا   المنظمتتتتتتتات وقتتتتتتتدرتها علتتتتتتتى
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استتتتتتتراتيجية للك تتتتتتف عتتتتتتن الفتتتتتترص المستتتتتتتقبلية وكيفيتتتتتتة  قياديتتتتتتا  فتتتتتتاعال  ذو عقليتتتتتتة رياديتتتتتتة ورتيتتتتتتة

 .المنافسة لغرض النمو والتميز على المنظمات استثمارها

 -:ابعاد النجا  االستراتيجي: سادساً 

 ; Abuzaid,2018يمكتتتتتتتن قيتتتتتتتا  النجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي متتتتتتتن ختتتتتتتالل ثالثتتتتتتتة ابعتتتتتتتاد, )        

 هي: (3, انظر ال كل )(2021سلمان واخرون,

 
 عاد النجاح االستراتيجي( اب3 كل )

 .اعداد الباحث من المصدر:

 -:(Adaptationالتكيف   (1

إن وجتتتتتتود المنظمتتتتتتات المعاصتتتتتترة فتتتتتتي بيئتتتتتتة متغيتتتتتترة غيتتتتتتر مستتتتتتتقرة عاليتتتتتتة التعقيتتتتتتد فتتتتتتي        

 تتتتتتتتى الجوانتتتتتتتب يتطلتتتتتتتب االستتتتتتتتجابة الستتتتتتتريعة والتكيتتتتتتتف متتتتتتتع المتغيتتتتتتترات البيئيتتتتتتتة فتتتتتتتي جوانبهتتتتتتتا 

المختلفتتتتة, ويتجستتتتد ذلتتتتك متتتتن ختتتتالل إبتتتتداع وابتكتتتتار المنتجتتتتات وتقتتتتديم ختتتتدمات جديتتتتدة, وكتتتتذلك 

ن, وبمتتتتتتا يمكنهتتتتتتا متتتتتتن تحقيتتتتتتق أهتتتتتتدافها التنافستتتتتتية )محمتتتتتتد تلبيتتتتتتة االحتياجتتتتتتات المتزايتتتتتتدة للزبتتتتتتائ
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( ان التكيتتتتتتتتتتتف يمثتتتتتتتتتتتل درجتتتتتتتتتتتة مقتتتتتتتتتتتدرة 196: 2018(. ويتتتتتتتتتتترى )محمتتتتتتتتتتتد,10: 2018وعمتتتتتتتتتتتر,

المنظمتتتتة علتتتتى التنبتتتتت بم تتتتكالت المنظمتتتتة الداخليتتتتة والخارجيتتتتة التتتتتي تواجههتتتتا ومتتتتا هتتتتي الستتتتبل 

 الكفيلة لتالفيها والسيطرة عليها.

ان التكيتتتتتف يمثتتتتتل االستتتتتتجابة لعوامتتتتتل البيئتتتتتة المتنوعتتتتتة بمتتتتتا فيهتتتتتا البيئتتتتتة الداخليتتتتتة والتكيتتتتتف متتتتتع 

االبعتتتتتاد البيئيتتتتتة التتتتتتي لهتتتتتا صتتتتتتله متتتتتع المنظمتتتتتة والتتتتتتي تحتتتتتتدد بيئتهتتتتتا ال تتتتتاملة, فتتتتتالتكيف يمثتتتتتتل 

مت تتتتتترا مناستتتتتتبا للتعبيتتتتتتر عتتتتتتن قتتتتتتدرة النظتتتتتتام علتتتتتتى تغييتتتتتتر متتتتتتا يستتتتتتتلزم بغيتتتتتتة مواجهتتتتتتة متطلبتتتتتتات 

)ستتتتتلمان فيهتتتتتا وبالكيفيتتتتتة التتتتتتي تحقتتتتتق لتتتتته معتتتتتدل تتتتتتوازن متتتتتن النمتتتتتو والبقتتتتتاء  البيئتتتتتة التتتتتتي يعتتتتتيش

 .(76: 2021واخرون,

ي ير التكيف الى قدرة العاملين على التكيف في وقت واحد مع مختلف المهام والبرامج التي تقوم 

ة المتطلبات الضروريبها المنظمة واالنخراط داخل هذج المهام بسهولة مع االخرين والتركيز على 

مر الذي يتطلب من العاملين التعلم بسرعة واكتساب مهارات مرنة والتعاون من أجل إنجازها, األ

سرعة  بأقصىعالية تتناسب مع االدوار الوظيفية التي يقومون بها والقدرة على احداث التغيير 

ة متطلبات السوق جل تلبيعلى  تطوير حلول جديدة بسرعة من أممكنة, فالمنظمات تعمل 

ن على العاملين رباح, وبالتالي يتعي  ستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة من أجل جني األواال

-Patil& Suresh,2019:2التكيف مع مختلف التقنيات والسمات التي تستخدمها المنظمة )

3.) 
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 -:(Growthالنمو   (2

قتتتتتتة يعتتتتتتد النمتتتتتتو متتتتتتن بتتتتتتين األكثتتتتتتر المصتتتتتتطلحات المثيتتتتتترة للجتتتتتتدل فتتتتتتي أألدبيتتتتتتات, والحقي       

, وقتتتتتد بتتتتتات ينظتتتتتر إليهتتتتتا االعمتتتتتالظتتتتتاهرة النمتتتتتو متتتتتن الظتتتتتواهر الطبيعيتتتتتة األساستتتتتية لمنظمتتتتتات 

التتتتتي تستتتتعى  االعمتتتتالالكثيتتتترون علتتتتى أنهتتتتا مرادفتتتتة لتحقيتتتتق أهتتتتداف المستتتتتقبلية, وان منظمتتتتات 

إلتتتتتى للنمتتتتتو يتطلتتتتتب عليهتتتتتا إيجتتتتتاد درجتتتتتة عاليتتتتتة متتتتتن التتتتتتالتم بتتتتتين تركيباتهتتتتتا اإداريتتتتتة والبيئيتتتتتة 

نمتتتتا قتتتتدر التتتتتي تحتتتتيط بهتتتتا,  ها علتتتتى االحتفتتتتاظ توال ي تتتتتمل ذلتتتتك علتتتتى فاعليتتتتة المنظمتتتتة فقتتتتط, وا 

بعمالتتتتتة ذات مهتتتتتارات عاليتتتتتة ورفتتتتتع التتتتتروح المعنويتتتتتة وحالتتتتتة الرضتتتتتا للعتتتتتاملين والمحافظتتتتتة علتتتتتى 

عالقتتتتتتات قويتتتتتتة وجيتتتتتتدة بتتتتتتين أقستتتتتتام المنظمتتتتتتة والمحافظتتتتتتة علتتتتتتى عالقتتتتتتات قويتتتتتتة بتتتتتتين التتتتتتزمالء 

والغيتتتتتاب واستتتتتتخدام متتتتتديرين أكفتتتتتاء فتتتتتي اإدارة العليتتتتتا والرتستتتتتاء وتخفتتتتتيض معتتتتتدل دوران العمتتتتتل 

 (.227: 2018)الكمري وسعود,

ن ال تعتتتتتد النمتتتتتو كانتتتتته الغايتتتتتة المن تتتتتودة كتتتتتون ان النمتتتتتو يجتتتتتب ان يكتتتتتون أن علتتتتتى المنظمتتتتتات إ

قتتتتدرة التطتتتتور التتتتذي يلبتتتتي حاجتتتتة الستتتتوق ويتتتتتدي التتتتى جنتتتتي متتتتوارد اكثتتتتر, فالمنظمتتتتة اذا كانتتتتت 

ن أذ إاب والتطتتتتتتتوير التتتتتتتداخلي لمقتتتتتتتدراتها, ا تحقيتتتتتتتق االكتستتتتتتتبحاجتتتتتتتة التتتتتتتى تحقيتتتتتتتق النمتتتتتتتو فعليهتتتتتتت

االكتستتتتاب الكتتتتامن للقتتتتدرات يحقتتتتق للمنظمتتتتة منفعتتتتة, امتتتتا التطتتتتوير فهتتتتو يحقتتتتق تكتتتتاليف, وبهتتتتذج 

العمليتتتتة يمكتتتتن بمجملهتتتتا تحقيتتتتق النمتتتتو للمنظمتتتتة لكتتتتن ال تتتتتتم اال بوجتتتتود قتتتتدرات تنظميتتتته عاليتتتتة 

 .(77-76: 2021)سلمان واخرون,

داريتتتتتة والماليتتتتتة فتتتتتي مختلتتتتتف متتتتتن االستتتتت  المهمتتتتتة فتتتتتي اتختتتتتاذ القتتتتترارات االفمعتتتتتدل النمتتتتتو ُيعتتتتتد 

( Oikawa&Ueda,2018:114(. ويالحتتتتتظ )Paldor et al.,2016:1) منظمتتتتتاتال

معتتتتتتتدل التضتتتتتتتخم المستتتتتتتتهدف لتتتتتتتديها المنظمتتتتتتتة يتتتتتتتتم تعظيمتتتتتتته عنتتتتتتتدما تحتتتتتتتدد ن معتتتتتتتدل النمتتتتتتتو ا
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ضتتتتتتتتتتاف وا ,استتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتذي يتحقتتتتتتتتتتق دون ثبتتتتتتتتتتات األستتتتتتتتتتعاربالستتتتتتتتتتالب متتتتتتتتتتن معتتتتتتتتتتدل النمتتتتتتتتتتو األس

(Barbera et al.,2019:247)   النمتتتو  متتتا يتتتتأثر تحديتتتد الحتتتد االقصتتتى لمعتتتدل ان غالبتتتا

 .المنظمةبالعديد من المتغيرات التي تتثر ب كل مبا ر على معدالت نمو 

 -:(Survivalالبقا    (3
يمثتتتتتتتل البقتتتتتتتاء (, اذ 112: 2018ي تتتتتتتير البقتتتتتتتاء التتتتتتتى القتتتتتتتدرة علتتتتتتتى االستتتتتتتتمرار )حستتتتتتتين,       

االستتتتتتراتيجي, وقتتتتتد تتعتتتتترض بعتتتتتض المنظمتتتتتات إلتتتتتى م تتتتتاكل وضتتتتتغوطات متتتتتن جتتتتتوهر النجتتتتتاح 

وحتتتتتتى زبتتتتتائن, ات أو تغييتتتتتر حاجتتتتتات ورغبتتتتتات الجهتتتتتات أختتتتترى كالمنافستتتتتة الحتتتتتادة متتتتتع المنظمتتتتت

تضتتتتمن المنظمتتتتة بقاءهتتتتا فتتتتي الستتتتوق ستتتتنجدها تضتتتتحي بتتتتأمور كثيتتتترة فتتتتي ستتتتبيل ذلتتتتك, وكتتتتذلك 

ضتتتتتتتة متتتتتتتثال لتتتتتتتتتمكن متتتتتتتن ستتتتتتتتكون المنظمتتتتتتتة مجبتتتتتتترة علتتتتتتتى استتتتتتتتخدام طريقتتتتتتتة األستتتتتتتعار المنخف

مكانيتتتتتتة كستتتتتتب  دد فتتتتتتي المستتتتتتتقبل, وفتتتتتتي هتتتتتتذج جتتتتتت زبتتتتتتائنالمحافظتتتتتتة علتتتتتتى  تتتتتتريحتها الستتتتتتوقية وا 

الحالتتتتتتة ال تركتتتتتتز المنظمتتتتتتة علتتتتتتى تحقيتتتتتتق األربتتتتتتاح بقتتتتتتدر متتتتتتا تركتتتتتتز علتتتتتتى بقائهتتتتتتا فتتتتتتي الستتتتتتوق 

زمنيتتتتة القادمتتتتة , عنتتتتدما ت تتتتعر المنظمتتتتة بتتتتأن وضتتتتعها العتتتتام قتتتتد تحستتتتن ستتتتتعود متتتتن الت افتتتتتر لل

راستتتتتتة األوضتتتتتتاع العامتتتتتتة لألستتتتتتعار لوضتتتتتتع سياستتتتتتة جديتتتتتتدة لهتتتتتتا تختتتتتتدمها فتتتتتتي جديتتتتتتد وتقتتتتتتوم بد

تغطيتتتتة تكاليفهتتتتتا وتحقيتتتتق أهتتتتتدافها متتتتن ختتتتتالل قتتتتتدرتها علتتتتى االستتتتتتمرار ضتتتتمن البيئتتتتتة التنافستتتتتية 

 (.226: 2018)الكمري وسعود,

جتتتتل تحقيتتتتق البقتتتتاء أة بجميتتتتع اعمالهتتتتا التجاريتتتتة هتتتتو متتتتن ن الهتتتتدف االستتتتا  متتتتن قيتتتتام المنظمتتتتإ

ظمتتتتتات ومهمتتتتتا كانتتتتتت االن تتتتتطة التتتتتتي تزاولهتتتتتا فتتتتتان تحقيتتتتتق اهتتتتتدافها القصتتتتتيرة او وذلتتتتتك الن المن

طويلتتتتتة االمتتتتتد ال يتتتتتتم اال عتتتتتن طريتتتتتق بقائهتتتتتا وب تتتتتكل فاعتتتتتل فتتتتتي ميتتتتتدان العمتتتتتل, فالبقتتتتتاء يعنتتتتتي 

القتتتتتدرة علتتتتتى االستتتتتتمرار وان بقتتتتتاء المنظمتتتتتة فتتتتتي االمتتتتتد الطويتتتتتل يوجتتتتتب عليهتتتتتا تلبيتتتتتة حاجتتتتتات 
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ا اقتنتتتتاص الفتتتترص الجديتتتتدة وتطتتتتوير قتتتتدراتها للتكيتتتتف ورغبتتتتات زبائنهتتتتا االمتتتتر التتتتذي يحتتتتتم عليهتتتت

 .(232: 2021مع المستقبل وتحقيق النمو ومن ثم البقاء )عبا  وعبد الكريم,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 الثالث المبحث

 العة ة بي  النجا  االستراتيجي وادارة الئحة والسةمة المهنية

قتتتتتتتدرة المنظمتتتتتتتة علتتتتتتتى استتتتتتتتثمار ان النجتتتتتتتاح المستتتتتتتتمر وال تتتتتتتامل يعمتتتتتتتل علتتتتتتتى تحستتتتتتتين         

تهيئتتتتتتتة منتتتتتتتاخ مناستتتتتتتب متتتتتتتن الثقتتتتتتتة والتعامتتتتتتتل  القابليتتتتتتتات الذهنيتتتتتتتة للعتتتتتتتاملين لتتتتتتتديها متتتتتتتن ختتتتتتتالل

 196: 2018محمتتتتتد,) االخالقتتتتتي التتتتتذي يبعتتتتتد احتمتتتتتال زيتتتتتادة  تتتتتكاوى العتتتتتاملين ضتتتتتد المنظمتتتتتة

(, ممتتتتتتتتا يستتتتتتتتهم فتتتتتتتتي حمايتتتتتتتتة العتتتتتتتتاملين داختتتتتتتتل المنظمتتتتتتتتة متتتتتتتتن 4: 2020حستتتتتتتتن وال تتتتتتتتيخلي, ;

والحتتتتتتتتتوادث المهنيتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتي يمكتتتتتتتتتن ان تصتتتتتتتتتيبهم وتتتتتتتتتتتثر علتتتتتتتتتى صتتتتتتتتتحتهم  مختلتتتتتتتتتف االخطتتتتتتتتتار

 (.387: 2019واجراءاتهم المهنية )عسري والحبيب,

فالنجتتتتتاح االستتتتتتراتيجي يعمتتتتتل علتتتتتى تحديتتتتتد مجموعتتتتتة متتتتتن البتتتتتدائل االستتتتتتراتيجية التتتتتتي 

(, بطريقتتتتتة 224: 2021يمكتتتتتن متتتتتن خاللهتتتتتا استتتتتتثمار الفتتتتترص المتاحتتتتتة امتتتتتام المنظمتتتتتة )حستتتتتن,

نظتتتتتام االدارة العامتتتتتة ة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة للمنظمتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل تطتتتتتوير تطتتتتتور متتتتتن ادار 

والتتتتتتتتتذي ي تتتتتتتتتتمل علتتتتتتتتتى مجموعتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن العناصتتتتتتتتتر كتتتتتتتتتالتخطيط لألن تتتتتتتتتطة, المهتتتتتتتتتام  للمنظمتتتتتتتتتة

المستتتتتتوليات, الممارستتتتتات, اإجتتتتتراءات, العمليتتتتتات, المتتتتتوارد الالزمتتتتتة للتطتتتتتوير, تطبيتتتتتق, إن تتتتتاء 

 دائهتتتتتتتتاأوضتتتتتتتتبط مخاطرهتتتتتتتتا و تحستتتتتتتتين  ة المهنيتتتتتتتتةخدمتتتتتتتتة صتتتتتتتتيانة وسياستتتتتتتتة الستتتتتتتتالمة والصتتتتتتتتح

ان االهتمتتتتتتتتام بنظتتتتتتتتام (. 28: 2017عتتتتتتتتي,(. فمتتتتتتتتن وجهتتتتتتتتة نظتتتتتتتتر )الخزا92: 2011)بودهتتتتتتتتان,

منتتتتة, وتتتتتدعم تطتتتتوير يعمتتتتل علتتتتى تتتتتوفير بيئتتتتة عمتتتتل صتتتتحية و  دارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتةإ

ن تصتتتتتتتيب لتتتتتتتل متتتتتتتن الضتتتتتتتغوط النفستتتتتتتية التتتتتتتتي يمكتتتتتتتن أالعالقتتتتتتتة بتتتتتتتين االدارة والعتتتتتتتاملين ممتتتتتتتا يق

 لين نتيجة الجهد المضاعف اثناء العمل.العام
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كمتتتتتتتا ان النجتتتتتتتاح االستتتتتتتتراتيجي يعمتتتتتتتل علتتتتتتتى تحقيتتتتتتتق ميتتتتتتتزة تنافستتتتتتتية مستتتتتتتتدامة متتتتتتتن 

ختتتتتالل تطتتتتتوير قتتتتتدرات ومهتتتتتارات العتتتتتاملين فتتتتتي المنظمتتتتتة بواستتتتتطة التعلتتتتتيم المستتتتتتمر واستتتتتتثمار 

 &Pasbanالمصتتتتتتتتتادر المناستتتتتتتتتبة التتتتتتتتتتي يمكتتتتتتتتتن ان تحستتتتتتتتتن موجتتتتتتتتتودات المنظمتتتتتتتتتة )

Nojedeh,2016:249) وتعتتتتتتتزز متتتتتتتن التعتتتتتتتاون متتتتتتتع مختلتتتتتتتف المواقتتتتتتتف والستتتتتتتلوكيات بغيتتتتتتتة ,

تطتتتتتتوير الوصتتتتتتول التتتتتتى درجتتتتتتة متتتتتتن التكيتتتتتتف متتتتتتع بيئتتتتتتة المنظمتتتتتتة التنافستتتتتتية وتحستتتتتتين رتيتهتتتتتتا 

الحتتتتتتتد متتتتتتتن نوبتتتتتتتات القلتتتتتتتق ممتتتتتتتا يعمتتتتتتتل علتتتتتتتى  ;(225: 2019العتتتتتتتاني وحمتتتتتتتد,االستتتتتتتتراتيجية )

قلتتتتتوب العتتتتتاملين, متتتتتن التتتتتتي تنتتتتتتاب العتتتتتاملين متتتتتن ختتتتتالل تثبتتتتتت االمتتتتتان والطمأنينتتتتتة فتتتتتي والفتتتتتزع 

ختتتتتالل اعتتتتتادة تصتتتتتتميم الوظتتتتتائف وامتتتتتتاكن العمتتتتتل والمعتتتتتدات ب تتتتتتكل يستتتتتهل العمتتتتتتل ويقلتتتتتل متتتتتتن 

والتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتدورها  ;(175: 2019والكعبتتتتتتتتتي, االثتتتتتتتتتار النفستتتتتتتتتية والستتتتتتتتتيئة علتتتتتتتتتى العامتتتتتتتتتل )خلتتتتتتتتتف

تحستتتتين متتتتن قتتتتدرة المنظمتتتتة علتتتتى ادارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة للعتتتتاملين متتتتن ختتتتالل تتتتتدعيم 

ية بتتتتتتين االدارة والعتتتتتتاملين, وخلتتتتتتق ستتتتتتمعة جيتتتتتتدة لتتتتتتالدارة متتتتتتن ختتتتتتالل حمايتتتتتتة العالقتتتتتتات االنستتتتتتان

 (.195: 2020نبيل,االفراد من االصابات )

إن مستتتتتتتتتولية األمتتتتتتتتن والستتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتة هتتتتتتتتي مستتتتتتتتتولية جميتتتتتتتتع العتتتتتتتتاملين, بغتتتتتتتتض 

ا وتعتبتتتتتتتتتر إدارة المتتتتتتتتتوارد هالنظتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتواهم اإداري أو نتتتتتتتتتوع الوظتتتتتتتتتائف التتتتتتتتتتي يمارستتتتتتتتتو 

بالدرجتتتتتتة األولتتتتتتتى عتتتتتتن وضتتتتتتتع وتنفيتتتتتتذ ومتابعتتتتتتتة بتتتتتترامج الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة  الب تتتتتترية المستتتتتتتئولة

درجتتتتة مقتتتتدرة المنظمتتتتة ن متتتتن وهتتتتذا بتتتتدورج يحستتتت ;(203: 2016,محمتتتتد) المهنيتتتتة فتتتتي المنظمتتتتة

ومتتتتا هتتتتي الستتتتبل الكفيلتتتتة  ,علتتتتى التنبتتتتت بم تتتتكالت المنظمتتتتة الداخليتتتتة والخارجيتتتتة التتتتتي تواجههتتتتا

 .(196: 2018)محمد, لتالفيها والسيطرة عليها
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لتتتتتى نجاحهتتتتتا فتتتتتي المنظمتتتتتة وتطتتتتتوير قابلياتهتتتتتا يعتتتتتود إ لتتتتتى متتتتتا تقتتتتتدم فتتتتتان نمتتتتتواضتتتتتافة إ       

دارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة, والتتتتتتتتي الخطتتتتتتتط االستتتتتتتتراتيجية المناستتتتتتتبة متتتتتتتن أجتتتتتتتل إوضتتتتتتتع 

 النمتتتتتو البستتتتتيط وزيتتتتتادة قيمتهتتتتتا الجزئيتتتتتة متتتتتن ختتتتتاللبتتتتتدورها تعكتتتتت  نيتتتتتة المنظمتتتتتة علتتتتتى تحقيتتتتتق 

 , فضتتتتتتتال  منظمتتتتتتتةستتتتتتتتمرار بهتتتتتتتدف زيتتتتتتتادة استتتتتتتتراتيجيات نمتتتتتتتو التخصتتتتتتتيص المتتتتتتتوارد واالهتمتتتتتتتام با

فتتتتتي الستتتتتوق والمبيعتتتتتات نتتتتته يهتتتتتدف باستتتتتتمرار إلتتتتتى تحقيتتتتتق حصتتتتتة أعلتتتتتى متتتتتن المتوستتتتتط أعتتتتتن 

ألداء الستتتتوق فتتتتي لتتتتى تقتتتتديم مستتتتاهمة فتتتتوق المتوستتتتط إضتتتتافة إ(, العتتتتاملينوالحجتتتتم )فتتتتي أعتتتتداد 

المواليتتتتتة للتتتتتربح والمتيتتتتتدة للنمتتتتتو تزيتتتتتد متتتتتن , فممارستتتتتة التنفيتتتتتذ المتتتتتتزامن لالستتتتتتراتيجيات منظمتتتتتةال

 .(Han,2007:48-50) منظمةالقيمة اإجمالية لل

قيييداد وترتييييب بيييرامج واسيييتنادا لميييا تقيييد  يمكييي  االشيييارة إلييي  أ  االهتميييا  بالعييياملي  وا        

إلدارة الئييييحة والسييييةمة المهنييييية التييييي تهييييدف اليييي  حماييييية العيييياملي  وتييييوقيته  تعييييد اول 

ناهيييا المنظميييات لتحقيييي  النجيييا  االسيييتراتيجي مييي  خيييةل التركييييز قلييي  الخطيييوات التيييي تتب

 .  ه  الموارد التي تمتلكها المنظمةةمة المورد البشري الذي يعد م  أئحة وس
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 ولال  المبحث
 دراسةال  ياس داةأ اختبار

 بلغتتتتتت ذإ, النجتتتتتف صتتتتتحة دائتتتتترةفتتتتتي  االداراتمجموعتتتتتة متتتتتن  فتتتتتي دراستتتتتةال عينتتتتتة تمثلتتتتتت       

 الخاصتتتتتتتتة البيانتتتتتتتتات وتبويتتتتتتتتب جمتتتتتتتتع تتتتتتتتتم وعليتتتتتتته, متتتتتتتتديرمئتتتتتتتتة وستتتتتتتتبعة ع تتتتتتتتر  دراستتتتتتتتةال عينتتتتتتتة

 التتتتى التحليتتتتل فتتتتي الداخلتتتتة بتتتتالمتغيرات الخاصتتتتة البيانتتتتات هتتتتذج اخضتتتتاع وتتتتتم   دراستتتتةال بمتغيتتتترات

المست تتتتتتتتفى  متطلبتتتتتتتتات متتتتتتتتع تتتتتتتتتتالءم والتتتتتتتتتي المناستتتتتتتتبة االحصتتتتتتتتائية ستتتتتتتتاليباأل متتتتتتتتن مجموعتتتتتتتتة

 دراستتتتتتتتةال داةأ بيانتتتتتتتتات واختبتتتتتتتتار فحتتتتتتتتص الحتتتتتتتتالي المبحتتتتتتتتث يبتتتتتتتتين وبالتتتتتتتتتالي, موضتتتتتتتتع الدراستتتتتتتتة

 :يلي وكما, العينة متطلبات مع متهامالء مدى بيان جلأ من الداخلة

 -:دراسةترميز متغيرات ال: والً أ
 عنهتتتتتتا التعبيتتتتتتر يتتتتتتتم ان للتحليتتتتتتل واخضتتتتتتاعها البيانتتتتتتات بإدختتتتتتال البتتتتتتدء قبتتتتتتل يستحستتتتتتن        

 تجتتتتتتاج القتتتتتتارئ لتتتتتتدى واضتتتتتتح تصتتتتتتور خلتتتتتتق اجتتتتتتل متتتتتتن عنهتتتتتتا المعبتتتتتترة الرمتتتتتتوز متتتتتتن بمجموعتتتتتتة

 يستتتتتتر بكتتتتتتل دراستتتتتتةال اليهتتتتتتا توصتتتتتتل التتتتتتتي النتتتتتتتائج وتوضتتتتتتيح, التحليتتتتتتل فتتتتتتي الداخلتتتتتتة المتغيتتتتتترات

 الداخلتتتتتتة دراستتتتتتةال وابعتتتتتتاد متغيتتتتتترات وترميتتتتتتز توصتتتتتتيف يوضتتتتتتح( 7) فالجتتتتتتدول وعليهتتتتتتا, وستتتتتتهولة

 .التحليل في

 دراسةال وابعاد متغيرات ترميز (7) جدول
 ت

عدد  المتغيرات

 الفقرات

 الرمز

 الفرعية الرئيسة
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نظام ادارة الصحة 

والسالمة المهنية على وفق 

 ISOالمواصفة )

45001:2018) 

(ISHS) 

 ISC 5 سياق المنظمة

 ISL 5 القيادة ومشاركة العاملين

 ISP 5 التخطيط

 ISS 5 الدعم

 ISR 5 العمليات

 ISD 5 تقسيم العمل

 ISI 5 التحسين المستمر
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 النجاح االستراتيجي

(STSU) 

 STA 5 التكيف

 STG 5 النمو

 STS 5 البقاء
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 -:دراسةال ناتالبي الطبيعي التوزيع تحليل:  ثانياً 

 خاللهتتتتتتتا متتتتتتتن يستحستتتتتتتن التتتتتتتتي االختبتتتتتتتارات اهتتتتتتتم متتتتتتتن الطبيعتتتتتتتي التوزيتتتتتتتع اختبتتتتتتتار ُيعتتتتتتتد       
 التتتتتتتى البيانتتتتتتتات اخضتتتتتتتاع علتتتتتتتى االقتتتتتتتدام قبتتتتتتتل التحليتتتتتتتل فتتتتتتتي الداخلتتتتتتتة دراستتتتتتتةال بيانتتتتتتتات فحتتتتتتتص

 جتتتتوهري تستتتتاتل علتتتتى االجابتتتتة فتتتتي يستتتتهم ذاتتتتته بحتتتتد الطبيعتتتتي فتتتتالتوزيع, المطلوبتتتتة االختبتتتتارات
 هتتتتتذا فتتتتتان وعليتتتتته(, ال او المجتمتتتتتع علتتتتتى المستتتتتتخرجة النتتتتتتائج تعمتتتتتيم يمكتتتتتن هتتتتتل) فتتتتتي ُيعكتتتتت 

 التستتتتتاتل هتتتتتذا علتتتتتى االجابتتتتتة علتتتتتى الكفيلتتتتتة االختبتتتتتارات متتتتتن مجموعتتتتتة استتتتتتعمال يتطلتتتتتب متتتتتراأل
, التستتتتتاتل هتتتتتذا علتتتتتى االجابتتتتتة طبيعتتتتتة توضتتتتتيح فتتتتتي تصتتتتتب التتتتتتي الضتتتتترورية النتتتتتتائج واستتتتتتخرا 
 اختبتتتتتاري فتتتتتي تتمثتتتتتل الصتتتتتدد هتتتتتذا فتتتتتي  تتتتتيوعها واالكثتتتتتر المستتتتتتعملة االختبتتتتتارات فتتتتتان وبالتتتتتتالي

-P) قيمتتتة علتتتىالتتتذي يعتمتتتد ( Kolmogorov – Smirnov)  ستتتيمنروف – كلتتتومجروف
value ,)متتتتتتتتن اعلتتتتتتتتى المعنويتتتتتتتتة القيمتتتتتتتتة تكتتتتتتتتون نأ يتعتتتتتتتتين القبتتتتتتتتول بعمليتتتتتتتتة تتصتتتتتتتتف لكتتتتتتتتي و 

 ال البيانتتتتتتتات نأ يعنتتتتتتتي فهتتتتتتتذا( 0.05) متتتتتتتن قتتتتتتتلأ المعنويتتتتتتتة القيمتتتتتتتة كانتتتتتتتت ذاإ بينمتتتتتتتا(, 0.05)
, الصتتتتتتتدد هتتتتتتتذا فتتتتتتتي المعلميتتتتتتتة اختبتتتتتتتارات استتتتتتتتعمال يمكتتتتتتتن وال الطبيعتتتتتتتي التوزيتتتتتتتع التتتتتتتى تخضتتتتتتتع

 والجتتتتتدول, المطلوبتتتتتة النتتتتتتائج استتتتتتخرا  جتتتتتلأ متتتتتن الالمعلميتتتتتة االختبتتتتتارات استتتتتتعمال ويستحستتتتتن
 .التحليل في الداخلية البيانات طبيعة يوضح( 8)

 دراسةال ومتغيرات ألبعاد الطبيعي التوزيعاختبار ( 8) جدول

 المتغيرات
 (Kol-Smiاختبار )

 القرار
 االختبارمعنوية  معلمة االختبار

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.190 0.136 سياق المنظمة

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.073 0.114 القيادة ومشاركة العاملين

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.200 0.163 التخطيط

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.500 0.153 الدعم

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.300 0.160 العمليات

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.063 0.117 تقسيم العمل

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.351 0.126 التحسين المستمر

نظام ادارة الصحة والسالمة 

المهنية على وفق المواصفة 

(ISO 45001:2018) 

0.110 0.094 
يتبع التوزيع 

 الطبيعي

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.140 0.139 التكيف

 الطبيعي يتبع التوزيع 0.090 0.196 النمو
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 يتبع التوزيع الطبيعي 0.082 0.130 البقاء

 0.127 0.104 النجاح االستراتيجي
يتبع التوزيع 

 الطبيعي

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من :المئدر

تجتتتتتتتاج فقتتتتتتترات وابعتتتتتتتاد موضتتتتتتتوعات  دراستتتتتتتة( ان استتتتتتتتجابات عينتتتتتتتة ال8ت تتتتتتتير نتتتتتتتتائج الجتتتتتتتدول )

ن القيمتتتتتتة المعنويتتتتتتة الخاصتتتتتتة باختبتتتتتتار كلتتتتتتومنجروف تتبتتتتتتع التوزيتتتتتتع الطبيعتتتتتتي, كتتتتتتون أ دراستتتتتتةال

 .( 0.05سمنروف اعلى من )

 -:التوكيدي العاملي التحليل:  ثالثاً 

 االختبتتتتتتارات اكثتتتتتتر متتتتتتن( االعظتتتتتتم المستتتتتتار تحليتتتتتتل) التوكيتتتتتتدي العتتتتتتاملي التحليتتتتتتل يمثتتتتتتل        

 فتتتتتتي الداخلتتتتتتة المتغيتتتتتترات بأبعتتتتتتاد الخاصتتتتتتة الفقتتتتتترات ونتتتتتتوع طبيعتتتتتتة عتتتتتتن تك تتتتتتف التتتتتتتي المهمتتتتتتة

 اي, اجلتتتته متتتتن وضتتتتعت التتتتذي الُبعتتتتد متتتتن الفقتتتترة انتمتتتتاء متتتتدى تفستتتتير فتتتتي يستتتتهم كونتتتته, التحليتتتتل

 نيتعتتتتتي   وبالتتتتتالي ,الُبعتتتتد متتتتن الفقتتتترة مقتتتتدار تفستتتتير علتتتتى يعمتتتتل االختبتتتتار هتتتتذا ان اختتتترى بعبتتتتارج

 التفستتتتتيرية القيمتتتتتة كانتتتتتت اذا حتتتتتين فتتتتتي(, 0.50) متتتتتن اعلتتتتتى للفقتتتتترة التفستتتتتيرية القيمتتتتتة تكتتتتتون نأ

 هتتتتتتتذج حتتتتتتتذف وأ, الفرضتتتتتتتي القياستتتتتتتي نمتتتتتتتوذ األ تعتتتتتتتديل متتتتتتتاأ يتعتتتتتتتين فانتتتتتتته( 0.50) متتتتتتتن قتتتتتتتلأ

( 9) والجتتتتتدول, دراستتتتتةال بأبعتتتتتاد الختتتتتاص لألنمتتتتتوذ  دقيقتتتتتة بحصتتتتتيلة الختتتتترو  جتتتتتلأ متتتتتن الفقتتتتترات

 .الهيكلية النمذجة معادلة حسب عليها المتفق العالمية المطابقة جودة مت رات يوضح

 الهيكلية النمذجة معادلة حسب المطابقة جودة مت رات( 9) جدول

 القاقدة العامة المؤشر
  (Goodness-of-Fit)مؤشرات جودة المطابقة 

xالنسبة بين قيمة  1
2

 5اقل من   df)ودرجات الحرية )  

 0.90اكبر من  (GFI)مؤشر حسن المطابقة  2

 0.90اكبر من  (AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح ) 3

 0.05 - 0.08بين مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي  4
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(RMSEA) 

 0.30اكبر من  األوزان االنحدارية المعيارية )التشبعات المعيارية(

Source: Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, 

V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling 

(PLS-SEM): An emerging tool in business research. European 

business review  . 
 وفييي  قلييي  المهنيييية والسيييةمة الئيييحة ادارة نظيييا  التحلييييل العييياملي التوكييييدي لمتغيييير: اوالً 

 -:(ISO 45001:2018  الموائفة

 والستتتتتتتالمة الصتتتتتتحة دارةإ نظتتتتتتتام لمتغيتتتتتتر بنتتتتتتائي مخطتتتتتتتط برستتتتتتم الفقتتتتتتترة هتتتتتتذج تهتتتتتتتم

 تفستتتتتتير مقتتتتتتدار بيتتتتتتان جتتتتتتلأ متتتتتتن (ISO 45001:2018) المواصتتتتتتفة وفتتتتتتق علتتتتتتى المهنيتتتتتتة

 يوضتتتتتتتتح( 4)  تتتتتتتتكل فتتتتتتتتان وبالتتتتتتتتتالي, اجلهتتتتتتتتا متتتتتتتتن وضتتتتتتتتعت التتتتتتتتتي لألبعتتتتتتتتاد الداخلتتتتتتتتة الفقتتتتتتتترات

 تكتتتتتتون ان يتعتتتتتتين والتتتتتتتي, واالبعتتتتتتاد الفقتتتتتترات بتتتتتتين التفستتتتتتيرية العالقتتتتتتة لبيتتتتتتان البنتتتتتتائي المخطتتتتتتط

 الحزمتتتتتتة استتتتتتتعمال التتتتتتى دراستتتتتتةال تلجتتتتتتأ وعليتتتتتته, المطابقتتتتتتة جتتتتتتودة لمت تتتتتترات مطابقتتتتتتة نتائجهتتتتتتا

 القياسي االنموذ  بناء اجل من( AMOS.V.26) لبرنامج االحصائية
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 المواصفة وفق على المهنية والسالمة الصحة ادارة نظام لمتغير البنائي المخطط( 4)  كل

(ISO 45001:2018) 
 .(AMOS.V.26اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات )من : المئدر
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( ان معتتتتتتايير جتتتتتتودة المطابقتتتتتتة جتتتتتتاءت مالئمتتتتتتة للنتتتتتتتائج التتتتتتتي وضتتتتتتعها 4تبتتتتتتين نتتتتتتتائج ال تتتتتتكل )

(Hair et al.,2014 م تتتيرا )قيمتتتة بتتتين النستتتبة x2  الحريتتتة ودرجتتتات (d-f( بلغتتتت )4 ,)

 المصتتتتتتتتتحح المطابقتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتن مت تتتتتتتتتر(, و 0.913قتتتتتتتتتدرج ) (GFI) المطابقتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتن مت تتتتتتتتترو 

(AGFI) ( و 0.908قيمتتتتتتتتتته ,)التقريبتتتتتتتتتي الخطتتتتتتتتتأ مربتتتتتتتتتع متوستتتتتتتتتط جتتتتتتتتتذر مت تتتتتتتتتر (RMSEA) 

 .دراسة(, مبينا تناسق واعتمادية االنموذ  لتفسير اراء عينة ال0.059قدرج )

 ادارة نظتتتتتتام متغيتتتتتتر ابعتتتتتتاد لفقتتتتتترات المعياريتتتتتتة االوزان ان التتتتتتى( 10) الجتتتتتتدول نتتتتتتتائج تستتتتتتتعرض
 مقبولتتتتتة اوزان( ISO 45001:2018) المواصتتتتتفة وفتتتتتق علتتتتتى المهنيتتتتتة والستتتتتالمة الصتتتتتحة

 القتتتول يمكتتتن وعليتتته(, Hair et al.,2014) وضتتتعها التتتتي المطابقتتتة الجتتتودة معتتتايير وفتتتق
 .قياسه اجل من وضعت التي الُبعد تتبع الفقرات هذج ان

 المهنية والسالمة الصحة ادارة نظام متغير ابعاد لفقرات المعيارية االنحدارية األوزان( 10) جدول
 (ISO 45001:2018) المواصفة وفق على
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 (ISC) سياق المنظمة
 القيادة ومشاركة العاملين

(ISL) 
 (ISP) التخطيط

ISC <--- ISC1 0.601 ISL <--- ISL1 0.728 ISP <--- ISP1 0.587 

ISC <--- ISC2 0.697 ISL <--- ISL2 0.768 ISP <--- ISP2 0.738 

ISC <--- ISC3 0.710 ISL <--- ISL3 0.507 ISP <--- ISP3 0.656 

ISC <--- ISC4 0.709 ISL <--- ISL4 0.811 ISP <--- ISP4 0.699 

ISC <--- ISC5 0.720 ISL <--- ISL5 0.744 ISP <--- ISP5 0.716 

 (ISD) تقسيم العمل (ISR) العمليات (ISS) الدعم

ISS <--- ISS1 0.628 ISR <--- ISR1 0.723 ISD <--- ISD1 0.781 

ISS <--- ISS2 0.781 ISR <--- ISR2 0.718 ISD <--- ISD2 0.669 

ISS <--- ISS3 0.845 ISR <--- ISR3 0.577 ISD <--- ISD3 0.618 

ISS <--- ISS4 0.734 ISR <--- ISR4 0.801 ISD <--- ISD4 0.754 

ISS <--- ISS5 0.789 ISR <--- ISR5 0.739 ISD <--- ISD5 0.709 

 (ISI) التحسين المستمر

ISI <--- ISI1 0.822 
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ISI <--- ISI2 0.881 

ISI <--- ISI3 0.782 

ISI <--- ISI4 0.684 

ISI <--- ISI5 0.743 

 -:االستراتيجي النجا  التحليل العاملي التوكيدي لمتغير: ثانياً 

 مقتتتتتدار بيتتتتتان جتتتتتلأ متتتتتن ,االستتتتتتراتيجي النجتتتتتاح لمتغيتتتتتر بنتتتتتائي مخطتتتتتط برستتتتتم الفقتتتتترة هتتتتتذج تهتتتتتتم

 يوضتتتتح( 5)  تتتتكلال فتتتتان وبالتتتتتالي, اجلهتتتتا متتتتن وضتتتتعت التتتتتي لألبعتتتتاد الداخلتتتتة الفقتتتترات تفستتتتير

 تكتتتتتتون ان يتعتتتتتتين والتتتتتتتي, واالبعتتتتتتاد الفقتتتتتترات بتتتتتتين التفستتتتتتيرية العالقتتتتتتة لبيتتتتتتان البنتتتتتتائي المخطتتتتتتط

 الحزمتتتتتتتة استتتتتتتتعمال التتتتتتتى دراستتتتتتتةال لجتتتتتتتأ وعليتتتتتتته, المطابقتتتتتتتة جتتتتتتتودة لمت تتتتتتترات مطابقتتتتتتتة نتائجهتتتتتتتا

 .القياسي االنموذ  بناء اجل من( AMOS.V.26) لبرنامج االحصائية

 
 االستراتيجي  النجاح لمتغير البنائي المخطط( 5)  كل

 .(AMOS.V.26اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات )من : المئدر
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للنتتتتتتتائج التتتتتتتي وضتتتتتتعها ( ان معتتتتتتايير جتتتتتتودة المطابقتتتتتتة جتتتتتتاءت مالئمتتتتتتة 5تبتتتتتتين نتتتتتتتائج ال تتتتتتكل )

(Hair et al.,2014 م تتتيرا )قيمتتتة بتتتين النستتتبة X2  الحريتتتة ودرجتتتات (d-f( بلغتتتت )3 ,)

 المصتتتتتتتتتحح المطابقتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتن مت تتتتتتتتتر(, و 0.928قتتتتتتتتتدرج ) (GFI) المطابقتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتن مت تتتتتتتتترو 

(AGFI) ( و 0.903قيمتتتتتتتتتته ,)التقريبتتتتتتتتتي الخطتتتتتتتتتأ مربتتتتتتتتتع متوستتتتتتتتتط جتتتتتتتتتذر مت تتتتتتتتتر (RMSEA) 

 .دراسة(, مبينا تناسق واعتمادية االنموذ  لتفسير اراء عينة ال0.068قدرج )

 النجتتتتتتتتاح متغيتتتتتتتتر ابعتتتتتتتتاد لفقتتتتتتتترات المعياريتتتتتتتتة االوزان ان التتتتتتتتى( 11) الجتتتتتتتتدول نتتتتتتتتتائج تستتتتتتتتتعرض

 Hair et) وضتتتتتعها التتتتتتي المطابقتتتتتة الجتتتتتودة معتتتتتايير وفتتتتتق مقبولتتتتتة اوزاناالستتتتتتراتيجي 

al.,2014 ,)اجتتتتتتتل متتتتتتتن وضتتتتتتتعت التتتتتتتتي الُبعتتتتتتتد تتبتتتتتتتع الفقتتتتتتترات هتتتتتتتذج ان القتتتتتتتول يمكتتتتتتتن وعليتتتتتتته 

 .قياسه

 االستراتيجي النجاح متغير ابعاد لفقرات المعيارية االنحدارية األوزان( 11) جدول
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 (STS) البقاء (STG) النمو (STA) التكيف

STA <--- STA1 0.841 STG <--- STG1 0.830 STS <--- STS1 0.896 

STA <--- STA2 0.730 STG <--- STG2 0.871 STS <--- STS2 0.792 

STA <--- STA3 0.774 STG <--- STG3 0.859 STS <--- STS3 0.848 

STA <--- STA4 0.789 STG <--- STG4 0.784 STS <--- STS4 0.763 

STA <--- STA5 0.899 STG <--- STG5 0.537 STS <--- STS5 0.724 

 -:دراسةال  ياس اداة ثبات  ياس -:رابعاً 
 -: الظاهري الئد  (1

 علتتتتتتتتتى االستتتتتتتتتتبانة القيتتتتتتتتتا  داةأ عتتتتتتتتترض يتعتتتتتتتتتين انتتتتتتتتته التتتتتتتتتى الظتتتتتتتتتاهري الصتتتتتتتتتدق ي تتتتتتتتير       

 تظهتتتتتر لكتتتتي االداة وتحكتتتتتيم وتنقتتتتيح تقيتتتتيم جتتتتتلأ متتتتن ,االختصتتتتاص ذوي الخبتتتتتراء متتتتن مجموعتتتتة

 القيتتتتا  اداة توزيتتتتع تتتتتم ان بعتتتتد وعليتتتته, المستتتتتهدفة العينتتتتة متتتتع يتتتتتالءم دقتتتتة كثتتتترأ ورونتتتتق ب تتتتكل
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 علتتتتتى%( 83) لتتتتتىإ االتفتتتتتاق نستتتتتبة وصتتتتتلت ضتتتتتوئها فتتتتتي والتتتتتتي ,الخبتتتتتراء متتتتتن مجموعتتتتتة علتتتتتى

 فتتتتتتي عرضتتتتتتها تتتتتتتم والتتتتتتتي, افضتتتتتتل برونتتتتتتق تظهتتتتتتر لكتتتتتتي االداة فقتتتتتترات بعتتتتتتض صتتتتتتياغة عتتتتتتادةإ

 (.1 الملحق)

 -:القياس اداة لثبات البناسي الئد  (2
 تجتتتتتتاج المدروستتتتتتة القيتتتتتتا  داةأ ثبتتتتتتات متتتتتتدى بيتتتتتتان القيتتتتتتا  ألداة البنتتتتتتائي الصتتتتتتدق يمثتتتتتتل       

 االمتتتتتر, دراستتتتتةال بعتتتتتادوأ فقتتتتترات بتتتتتين التتتتتداخلي تستتتتتاقاأل متتتتتدى عتتتتتن فضتتتتتال, المدروستتتتتة العينتتتتتة

, الفتتتتتا كرونبتتتتتاخ اختبتتتتتار لتتتتتىإ التحليتتتتتل فتتتتتي الداخلتتتتتة البيانتتتتتات اخضتتتتتاع خاللتتتتته متتتتتن يمكتتتتتن التتتتتذي

 الثبتتتتات متتتتدى وبيتتتتان البيانتتتتات متتتتن النتتتتوع هتتتتذا بتحليتتتتل الكفيلتتتتة االختبتتتتارات  تتتتهرأ متتتتن ُيعتتتتد التتتتذي

 متتتتتتتن علتتتتتتتىأ النتتتتتتتتائج تكتتتتتتتون نأ نيتعتتتتتتتي   نتتتتتتتهأ الفتتتتتتتا كرونبتتتتتتتاخ معامتتتتتتتل ويفتتتتتتترض, بينهتتتتتتتا التتتتتتتداخلي

 لمتغيتتتتتترات الفتتتتتتا كرونبتتتتتاخ معتتتتتتامالت يوضتتتتتح( 12) والجتتتتتتدول, القبتتتتتول بصتتتتتتفة تتصتتتتتف%( 75)

 .دراسةال وابعاد

 دراسةال وابعاد لمتغيرات الفا كرونباخ معامالت( 12) جدول
 ت

كرونباخ  المتغيرات

 الفرعية الرئيسة الفا لالبعاد

 

 

1 

نظام ادارة الصحة والسالمة 

المهنية على وفق المواصفة 

(ISO 45001:2018) 

 0.817 سياق المنظمة

 0.839 القيادة ومشاركة العاملين

 0.804 التخطيط

 0.863 الدعم

 0.840 العمليات

 0.832 تقسيم العمل

 0.0.881 التحسين المستمر

 المواصفة وفق على المهنية والسالمة الصحة ادارة نظامكرونباخ الفا لمتغير 

(ISO 45001:2018) 

0.927 

 

 

2 

 النجاح االستراتيجي

 0.901 التكيف

 0.879 النمو

 0.903 البقاء

 0.943 االستراتيجي النجاحكرونباخ الفا لمتغير 

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من :المئدر
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 بنستتتتتتتبة تتصتتتتتتتف النهتتتتتتتائي ب تتتتتتتكلها القيتتتتتتتا  اداة ان( 12) الجتتتتتتتدول فتتتتتتتي التتتتتتتواردة النتتتتتتتتائج ت تتتتتتتير

 علتتتتتى المهنيتتتتتة والستتتتتالمة الصتتتتتحة ادارة نظتتتتتام) المستتتتتتقل المتغيتتتتتر ثبتتتتتاتن إلتتتتتى أ , م تتتتتيرا  ثبتتتتتات

 والمتغيتتتتتتر( 0.927) مستتتتتتاوية لتتتتتتت ثبتتتتتتات بنستتتتتتبة( ISO 45001:2018) المواصتتتتتتفة وفتتتتتتق

 داةأ نإ القتتتتتتول يمكتتتتتتن وعليتتتتتته(, 0.943) قيمتهتتتتتتا ثبتتتتتتات بنستتتتتتبة( االستتتتتتتراتيجي النجتتتتتتاح) التتتتتتتابع

 ,المست تتتتتتتفى موضتتتتتتتع الدراستتتتتتتة مصتتتتتتتلحة فتتتتتتتي يصتتتتتتتب عتتتتتتتالي بثبتتتتتتتات تتصتتتتتتتف يمكتتتتتتتن القيتتتتتتتا 

 .المن ودة غاياتها ويحقق
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 الثاني المبحث

 دراسةال لبيانات الوئفي التحليل

 فتتتتتي الداخليتتتتتة بتتتتتالمتغيرات الختتتتتاص الوصتتتتتفي لالحصتتتتتاء عتتتتترض المبحتتتتتث هتتتتتذا يتنتتتتتاول        

 الوستتتتتتتتتط) بتتتتتتتتتت المتمثلتتتتتتتتتة االحصتتتتتتتتتائية االستتتتتتتتتاليب متتتتتتتتتن مجموعتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتهداف تتتتتتتتتتم   ذإ, التحليتتتتتتتتتل

 يستتتتتتتعى التتتتتتتتي النتتتتتتتتائج بتحقيتتتتتتتق الكفيلتتتتتتتة( االهميتتتتتتتة وترتيتتتتتتتب, المعيتتتتتتتاري واالنحتتتتتتتراف, الحستتتتتتتابي

 كمتتتتتا ةالحاليتتتتت دراستتتتتةلل الوصتتتتتفي االحصتتتتتاء عكتتتتت  يمكتتتتتن وعليتتتتته, عليهتتتتتا االجابتتتتتة التتتتتى دراستتتتتةال

 :يلي

 وفيييييي  قليييييي  المهنييييييية والسييييييةمة الئييييييحة ادارة نظييييييا  لمتغييييييير الوئييييييفي التحليييييييل -:أوالً 

 (ISO 45001:2018  الموائفة

 -:المنظمة سيا  .1

( ان المعتتتتتتتدل العتتتتتتتام للمتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية لُبعتتتتتتتد ستتتتتتتياق 13ت تتتتتتير نتتتتتتتتائج الجتتتتتتتدول )         

دارة التتتتتتتتتتى اهتمتتتتتتتتتتام إ (, م تتتتتتتتتتيرا  0.755( وبتتتتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتتتتاري قتتتتتتتتتتدرج )4.05بلتتتتتتتتتت  )المنظمتتتتتتتتتتة 

 تتتتتفى بتحستتتتتتين القضتتتتتتايا الداخليتتتتتة متتتتتتن ختتتتتتالل تحقيتتتتتتق افضتتتتتل النتتتتتتتائج باعتمتتتتتتاد مواصتتتتتتفة ستالم

 ادارة تحيييييييييدد( وهتتتتتتتتتذا متتتتتتتتتا افرزتتتتتتتتتته الفقتتتتتتتتترة االولتتتتتتتتتى والخاصتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتت )45001:2018االيتتتتتتتتتزو )

 النتيييياسج تحقييييي  فييييي  ييييدراتها قليييي  تييييؤثر التييييي والخارجييييية الداخلييييية القضييييايا شييييف ستالم

( بوستتتتط حستتتتتابي مستتتتاو  لتتتتتت المهنيييييية والسييييةمة الئيييييحة ادارة نظيييييا  تطبييييي  مييييي  المقئييييودة

 دراستتتتتتتتتتة(, كمتتتتتتتتتتا اظهتتتتتتتتتترت استتتتتتتتتتتجابة عينتتتتتتتتتتة ال0.819( وبتتتتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتتتتاري قيمتتتتتتتتتتته )4.34)

اهتمامهتتتتا فتتتتي تطتتتتوير نظتتتتام مراقبتتتتة لمحافظتتتتة علتتتتى العتتتتاملين والممتلكتتتتات متتتتن أي هتتتتدر يمكتتتتن 
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 تتتتتتتفى بوستتتتتتتط حستتتتتتتابي تتتتتتتتراوح بتتتتتتتين ستيلحتتتتتتتق بهتتتتتتتا متتتتتتتن جتتتتتتتراء المرضتتتتتتتى الراقتتتتتتتدين فتتتتتتتي المان 

(3.9-4.06.) 

 المنظمة سياق ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 13) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISC1 

شفى القضايا الداخلية والخارجية التي ستتحدد ادارة الم

قدراتها في تحقيق النتائج المقصودة من تؤثر على 

 تطبيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية

4.34 0.819 1 

ISC2 

شفى نظام لمراقبة ادارة الصحة والسالمة ستتمتلك الم

 ISOالمهنية وفق متطلبات المواصفة الدولية )

45001:2018) 

4.06 1.064 2 

ISC3 
التي لها عالقة شفى االطراف المعنية ستتحدد ادارة الم

 بنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية
3.97 0.925 4 

ISC4 
شفى على العاملين والممتلكات بتبني ستتحافظ ادارة الم

 نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية
3.9 1.174 5 

ISC5 
ادارة الصحة شفى على نشر ثقافة ستتحرص ادارة الم

 والسالمة المهنية بين العاملين.
3.98 0.951 3 

 بُعد سياق المنظمة

 0.755  4.05 المعدل العام 

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات )من : المئدر

 -:العاملي  ومشاركة القيادة .2

( ان المعتتتتتدل العتتتتتام للمتوستتتتتطات الحستتتتتابية لُبعتتتتتد القيتتتتتادة 14ستتتتتفرت نتتتتتتائج الجتتتتتدول )أ         

التتتتتتتى اهتمتتتتتتتام  (, م تتتتتتتيرا  0.749وبتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتاري قتتتتتتتدرج )( 3.93وم تتتتتتتاركة العتتتتتتتاملين بلتتتتتتت  )

 تتتتتتفى بتطتتتتتتوير سياستتتتتتاتها واهتتتتتتدافها ب تتتتتتكل يتوافتتتتتتق متتتتتتع استتتتتتتراتيجياتها بغيتتتتتتة ضتتتتتتمان ستادارة الم

تحقيتتتتتتق النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي لعملياتهتتتتتتا الداخليتتتتتتة والخارجيتتتتتتة, وهتتتتتتذا متتتتتتا افرزتتتتتتته الفقتتتتتترة الثانيتتتتتتة 

 المهنيييييية والسيييييةمة الئيييييحة دارةا واهييييياف سياسييييية شيييييف ستالم ادارة تضيييييعوالخاصتتتتتة بتتتتتت )

( 4.04( بوستتتتتتط حستتتتتتابي مستتتتتتاو  لتتتتتتت )للمشييييييف  االسييييييتراتيجي االتجيييييياه مييييييع تتوافيييييي  بشييييييكل

اهتمامهتتتتتتا فتتتتتتي  دراستتتتتتة(, كمتتتتتتا اظهتتتتتترت استتتتتتتجابة عينتتتتتتة ال0.955وبتتتتتتانحراف معيتتتتتتاري قيمتتتتتتته )
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ت تتتتجيع العتتتتاملين لتتتتديها متتتتن اجتتتتل استتتتتثمار المتتتتوارد المتتتتتوفرة لتتتتدى الم تتتتفى ب تتتتكل يحستتتتن متتتتن 

 (.3.99-3.78ظام ادارة الصحة والسالمة المهنية بوسط حسابي تراوح بين )توثيق ن

 العاملين وم اركة القيادة ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 14) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISL1 

شفى المسؤولية الكاملة عن الوقاية ستتتحمل ادارة الم

في مكان العمل وتوفير بيئة  باألمراضمن االصابة 

 عمل صحية وآمنة

3.87 1.062 4 

ISL2 

شفى سياسة واهاف ادارة الصحة ستتضع ادارة الم

والسالمة المهنية بشكل تتوافق مع االتجاه االستراتيجي 

 للمشفى

4.04 0.955 1 

ISL3 

على توفير دورات تخصصية شفى ستتحرص ادارة الم

تهدف الى التعريف بمعايير ادارة الصحة والسالمة 

 المهنية

3.99 0.988 2 

ISL4 

شفى على توفير الموارد الالزمة ستتحرص ادارة الم

ادارة الصحة النشاء وتنفي  وتحسين وتوثيق نظام 

 والسالمة المهنية.

3.94 0.829 3 

ISL5 

شفى على دعم ومشاركة العاملين ستتحرص ادارة الم

ادارة الصحة والسالمة للمساهمة بفاعلية في نظام 

 المهنية.

3.78 0.95 5 

 بُعد القيادة ومشاركة العاملين

 0.749  3.93 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من:المئدر

 -:التخطيط .3

( ان ُبعتتتتتد التخطتتتتتيط تمثتتتتتل فتتتتتي وستتتتتط حستتتتتابي عتتتتتام 15يالحتتتتتظ متتتتتن نتتتتتتائج الجتتتتتدول )         

المست تتتتتتتتتتفى موضتتتتتتتتتتع ( م تتتتتتتتتتيرا الهتمتتتتتتتتتتام 0.638( وبتتتتتتتتتتانحراف معيتتتتتتتتتتاري بلتتتتتتتتتت  )3.97قتتتتتتتتتتدرج )

متتتتتتتن اجتتتتتتتل ضتتتتتتتمان تطتتتتتتتوير  ,فتتتتتتتي تطتتتتتتتوير معتتتتتتتايير ادارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة الدراستتتتتتتة

 ,االستتتتتتتراتيجيات المناستتتتتتبة للوقتتتتتتوب بوجتتتتتته المختتتتتتاطر التتتتتتتي يمكتتتتتتن ان تحتتتتتتد متتتتتتن تنفيتتتتتتذ مهامهتتتتتتا

 ادارة معييييييايير مييييييع شييييييف ستالم ادارة تتعامييييييلولتتتتتتى والخاصتتتتتتة بتتتتتتت )وهتتتتتتذا متتتتتتا بينتتتتتتته الفقتتتتتترة األ
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(, كمتتتتتا بينتتتتتت النتتتتتتائج توجتتتتته خطتهيييييا مييييي  جيييييز  انهيييييا قلييييي  المهنيييييية والسيييييةمة الئيييييحة

رص متتتتتتن ختتتتتتالل فضتتتتتتل الفتتتتتتلتطتتتتتتوير امكانياتهتتتتتتا تجتتتتتتاج استتتتتتتثمار أ المست تتتتتتفى موضتتتتتتع الدراستتتتتتة

لمهنيتتتتتتتتتة المناستتتتتتتتبة بوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتابي تتتتتتتتتتراوح بتتتتتتتتتين دارة الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتتالمة ااستتتتتتتتتخدام بتتتتتتتتترامج إ

(3.83-4.06.) 

 التخطيط ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 15) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISP1 
شفى مع معايير ادارة الصحة ستتتعامل ادارة الم

 والسالمة المهنية على انها جزء من خطتها
4.06 0.784 1 

ISP2 
شفى اهداف واضحة عن معايير ادارة ستتضع ادارة الم

 الصحة والسالمة المهنية وسياساتها
4.06 0.79 2 

ISP3 

شفى في عملية التخطيط الخاصة بها ستتحدد ادارة الم

المخاطر والفرص ذات الصلة بالنتائج المقصودة لنظام 

 ادارة الصحة والسالمة المهنية

3.83 0.932 5 

ISP4 
ادارة الصحة والسالمة شفى ببرامج ستادارة الم تلتزم

 المهنية مسبقا
3.87 0.867 4 

ISP5 

شفى على االحتفاظ بالمعلومات مستتحرص ادارة ال

 ادارة الصحة والسالمة المهنيةالخاصة بأهداف وخطط 

 وتوثيقها

4.04 0.877 3 

 بُعد التخطيط

 0.638  3.97 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من:المئدر

 -:الدق  .4

 بلتتتتت  التتتتتدعم لُبعتتتتتد الحستتتتتابية للمتوستتتتتطات العتتتتتام المعتتتتتدل نإ( 16) الجتتتتتدول نتتتتتتائج بينتتتتتت        

 تتتتتتتتتتتفى بوضتتتتتتتتتتتع ستادارة الم اهتمتتتتتتتتتتتام م تتتتتتتتتتتيرا  (, 0.742) قتتتتتتتتتتتدرج معيتتتتتتتتتتتاري وبتتتتتتتتتتتانحراف( 3.92)

العتتتتتتاملين تجتتتتتتاج تحمتتتتتتل المستتتتتتتولية جتتتتتتل بنتتتتتتاء وعتتتتتتي ات المناستتتتتتبة, متتتتتتن أوتطتتتتتتوير االستتتتتتتراتيجي

 بتتتتتتت والخاصتتتتتتة الخامستتتتتتة الفقتتتتتترة افرزتتتتتتته متتتتتتا وهتتتتتتذا الكاملتتتتتتة لتنفيتتتتتتذ مهمهتتتتتتم علتتتتتتى اكمتتتتتتل وجتتتتتته,

 وقيييي قلييي  العييياملي  تجعيييل التيييي االجيييرا ات وتنفييييذ وضيييع قلييي  شيييف ستالم ادارة تحيييرص)
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( المهنييييية والسييييةمة الئييييحة ادارة تطبييييي  قيييي  الناجميييية والفواسييييد ومسييييؤولياته  بييييادواره 

 ظهتتتتتتتتترتأ كمتتتتتتتتتا(, 0.904) قيمتتتتتتتتتته معيتتتتتتتتتاري وبتتتتتتتتتانحراف( 4.02) لتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتاو   حستتتتتتتتتابي بوستتتتتتتتتط

جتتتتل الحصتتتتول ستتتتتخدام افضتتتتل الستتتتبل واالستتتتاليب متتتتن أا فتتتتي اهتمامهتتتتا دراستتتتةال عينتتتتة استتتتتجابة

علتتتتتتتى معلومتتتتتتتات دقيقتتتتتتتة عتتتتتتتن صتتتتتتتحة وستتتتتتتالمة العتتتتتتتاملين بغيتتتتتتتة وضتتتتتتتع االجتتتتتتتراءات واالن تتتتتتتطة 

 (.4-3.77) بين تراوح حسابي بوسط المناسبة لحمايتهم

 الدعم ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 16) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISS1 
شفى على حقيق التوازن بين مخاطر ستتركز ادارة الم

 العمل وتكاليف التخلص من ه ه المخاطر
3.77 1.063 5 

ISS2 

اساليب متعددة شفى على استعمال ستتحرص ادارة الم

للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بصحة وسالمة 

 العاملين

4 0.873 2 

ISS3 
تركز االدارة على توثيق المعلومات وااللتزام بالفحص 

 والتصحيح لسجالتها المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية
3.94 0.871 3 

ISS4 
تحرص االدارة على اعتماد اساليب علمية احصائية 

 ورياضية لقياس وحرافية حوادث العمل
3.86 0.888 4 

ISS5 

شفى على وضع وتنفي  االجراءات ستتحرص ادارة الم

التي تجعل العاملين على وعي بادوارهم ومسؤولياتهم 

ادارة الصحة والسالمة والفوائد الناجمة عن تطبيق 

 المهنية

4.02 0.904 1 

 بُعد الدعم

 0.742  3.92 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من:المئدر

 -:العمليات .5

 عتتتتتتتام حستتتتتتابي وستتتتتتتط فتتتتتتي تمثتتتتتتتل العمليتتتتتتات ُبعتتتتتتتد ان( 17) الجتتتتتتدول نتتتتتتتتائج تستتتتتتتعرض        

المست تتتتتتتتتتفى موضتتتتتتتتتتع  الهتمتتتتتتتتتتام م تتتتتتتتتتيرا  ( 0.694) بلتتتتتتتتتت  معيتتتتتتتتتتاري وبتتتتتتتتتتانحراف( 4.04) قتتتتتتتتتتدرج

جتتتتتتتل ضتتتتتتتمان تتتتتتتتوفير ستتتتتتتبل الوقايتتتتتتتة لحديثتتتتتتتة متتتتتتتن أليتتتتتتتات والتقنيتتتتتتتات اتتتتتتتتوفير ا  فتتتتتتتي الدراستتتتتتتة
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 الخامستتتتتة الفقتتتتترة بينتتتتتته متتتتتا وهتتتتتذا ال خصتتتتتية لجميتتتتتع العتتتتتاملين والمتعتتتتتاملين متتتتتع ادارة المست تتتتتفى

 الكافيييييية الشخئيييييية الو ايييييية معيييييدات تيييييوفير قلييييي  شيييييف ستالم ادارة تحيييييرص) بتتتتتت والخاصتتتتتة

المست تتتفى  توجتتته النتتتتائج بينتتتت كمتتتا(, وئيييحته  المهنيييية سيييةمته  لضيييما  العييياملي لجمييييع

اعتتتتتادة هيكلتتتتتة صتتتتتالحية العتتتتتاملين لتتتتتديها متتتتتن ختتتتتالل  تجتتتتتاج امكانياتهتتتتتا لتطتتتتتوير موضتتتتتع الدراستتتتتة

 حستتتتتتتابي بوستتتتتتتط تتتتتتتتوفير التتتتتتتتدريب المناستتتتتتتب لوضتتتتتتتع معتتتتتتتايير ادارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة

 (.4.09-3.94) بين تراوح

 العمليات ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 17) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISR1 
شفى هيكل واضح ومسؤوليات محددة فيما ستتمتلك الم

 يتعلق بالصحة والسالمة المهنية
4.09 0.877 2 

ISR2 
تحرص االدارة على توفير التدريب المناسب للعاملين 

 على معايير ادارة الصحة والسالمة المهنية
3.97 0.992 4 

ISR3 
اجراءات مناسبة لحاالت الطوارئ شفى ستتمتلك الم

 المتعلقة ادارة الصحة والسالمة المهنية
4.02 0.845 3 

ISR4 
شفى عمليات الرقابة على الوثائق وفقا ستتنف  ادارة الم

 ادارة الصحة والسالمة المهنيةلمعايير نظام 
3.94 0.867 5 

ISR5 

شفى على توفير معدات الوقاية ستتحرص ادارة الم

الكافية لجميع العاملي لضمان سالمتهم الشخصية 

 المهنية وصحتهم

4.17 0.855 1 

 بُعد العمليات

 0.694  4.04 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) : منالمئدر

 -:العمل ي تقي .6

يم تقيتتتتتتت لُبعتتتتتتتد الحستتتتتتتابية للمتوستتتتتتتطات العتتتتتتتام المعتتتتتتتدل ان( 18) الجتتتتتتتدول نتتتتتتتتائج اظهتتتتتتترت      

ادارة  اهتمتتتتتتتتتتتام التتتتتتتتتتتى م تتتتتتتتتتتيرا  (, 0.708) قتتتتتتتتتتتدرج معيتتتتتتتتتتتاري وبتتتتتتتتتتتانحراف( 4.02) بلتتتتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتتتل

متتتتتتتن اجتتتتتتتل ضتتتتتتتمان  ,يم نظتتتتتتتم ادارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة ب تتتتتتتكل دوريست تتتتتتتفى بتقيتتتتتتتالم
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 متتتتتا وهتتتتتذا استتتتتتفادة جميتتتتتع العتتتتتاملين فتتتتتي المديريتتتتتة متتتتتن نظتتتتتم ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة,

 ادارة نظييييييا  ي تقييييييي قليييييي  شييييييف ستالم ادارة حييييييرصت) بتتتتتتت والخاصتتتتتتة االولتتتتتتى الفقتتتتتترة افرزتتتتتتته

 وبتتتتتانحراف( 4.17) لتتتتتت مستتتتتاو   حستتتتتابي بوستتتتتط( دوريييييية بئيييييورة المهنيييييية والسيييييةمة الئيييييحة

تحفيتتتتتتتتتز  فتتتتتتتتتي اهتمامهتتتتتتتتتا دراستتتتتتتتتةال عينتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتجابة اظهتتتتتتتتترت كمتتتتتتتتتا(, 0.88) قيمتتتتتتتتتته معيتتتتتتتتتاري

المهنيتتتتتة العتتتتتاملين متتتتتن اجتتتتتل وضتتتتتع المعتتتتتايير المناستتتتتبة لتطتتتتتوير نظتتتتتام ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة 

 (.4.09-3.83) بين تراوح حسابي بوسط واستمرارية عمله على اكمل وجه

 العمل يمتقي ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 18) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISD1 
شفى على تقسيم نظام ادارة ستتحرص ادارة الم

 دورية الصحة والسالمة المهنية بصورة
4.17 0.88 1 

ISD2 

شفى على مراجعة نظام ادارة ستتركز ادارة الم

الصحة والسالمة المهنية وعلى فترات زمنية مخططة 

 لضمان استمرار مالئمتها

4.02 0.864 3 

ISD3 
شفى القدرة على اتخاذ القرارات ستتمتلك ادارة الم

 المتعلقة بتحسين ادارة الصحة والسالمة المهنية
4.01 0.972 4 

ISD4 
شفى العاملين على تحسين معايير ستتحفز ادارة الم

 ادارة الصحة والسالمة المهنية
4.09 0.76 2 

ISD5 

شفى على تقسيم مدى تطابق نظام ستتعمل ادارة الم

ادارة الصحة والسالمة المهنية المطبق مع معايير 

 .(ISO 45001:2018المواصفة )

3.83 1.067 5 

 بُعد تقسيم العمل

 0.708  4.02 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من :المئدر

 -:المستمر التحسي  .7

 حستتتتابي وستتتتط فتتتتي تمثتتتتل التحستتتتين المستتتتتمر ُبعتتتتد ان( 19) الجتتتتدول نتتتتتائج متتتتن يتضتتتتح       

المست تتتتتتتفى موضتتتتتتتع  الهتمتتتتتتتام م تتتتتتتيرا( 0.779) بلتتتتتتت  معيتتتتتتتاري وبتتتتتتتانحراف( 3.99) قتتتتتتتدرج عتتتتتتتام
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بتحستتتتين ادارة الصتتتتحة والستتتتالمة المهنيتتتتة متتتتن ختتتتالل ت تتتتجيع العتتتتاملين علتتتتى بنتتتتاء  فتتتتي الدراستتتتة

 متتتتتتا وهتتتتتتذا التتتتتتتي يمكتتتتتتن ان تصتتتتتتيب المديريتتتتتتة, باألزمتتتتتتاتامكانيتتتتتتاتهم وانطباعتتتتتتاتهم تجتتتتتتاج التنبتتتتتتت 

 الئييييييحة ادا  تحسييييييي  قليييييي  شييييييف ستالم ادارة تعمييييييل) بتتتتتتت والخاصتتتتتتة الرابعتتتتتتة الفقتتتتتترة بينتتتتتتته

المست تتتتتفى  توجتتتتته النتتتتتتائج بينتتتتتت كمتتتتتا, (والتيييييدريب التوقيييييية طريييييي  قييييي  المهنيييييية والسيييييةمة

 استتتتتتخدام طتتتتترق واستتتتتاليب جديتتتتتدة لتقليتتتتتل المختتتتتاطر تجتتتتتاج امكانياتهتتتتتا لتطتتتتتوير موضتتتتتع الدراستتتتتة

 (.4.05-3.78) بين تراوح حسابي بوسط

 المستمر التحسين ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 19) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

ISI1 

شفى على االستجابة بالوقت المناسب ستتحرص اداة الم

لمعالجة الحوادث والمخاطر المحتملة عند انجاز 

 االعمال

4.05 1.083 2 

ISI2 

شفى على تحديد االسباب الج رية ستتركز ادارة الم

للحوادث واتخاذ االجراءات التصحيحية وضمان عدم 

 المستقبلتكرارها في 

3.91 0.968 4 

ISI3 
شفى على التحسين المستمر في طرق ستتؤكد ادارة الم

 واساليب العمل لتقليل الحوادث والمخاطر
4.01 0.868 3 

ISI4 
شفى على تحسين اداء الصحة ستتعمل ادارة الم

 والسالمة المهنية عن طريق التوعية والتدريب
4.21 0.741 1 

ISI5 
واساليب مختلفة لمعرفة اسباب شفى اجهزه ستتمتلك الم

 الحوادث وسبل الوقاية منها.
3.78 1.031 5 

 بُعد التحسين المستمر

 0.779  3.99 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) : منالمئدر
 

 النجا  االستراتيجي لمتغير الوئفي التحليل: ثانياً 
 -:التكيف .1

 التكيتتتتتتف لُبعتتتتتد الحستتتتتابية للمتوستتتتتتطات العتتتتتام المعتتتتتدل نأ( 20) الجتتتتتتدول نتتتتتتائج  تتتتتارتأ        

هيكلتتتتتة  بإعتتتتتادةاهتمتتتتتام المديريتتتتتة  التتتتتى م تتتتتيرا  (, 0.91) قتتتتتدرج معيتتتتتاري وبتتتتتانحراف( 3.74) بلتتتتت 
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خططهتتتتتا واهتتتتتدافها بغيتتتتتة تتتتتتوفير افكتتتتتار وخطتتتتتط مستتتتتتقبلية قتتتتتادرة علتتتتتى معالجتتتتتة الوضتتتتتع التتتتتراهن 

 قليييي   ييييادرة شييييف ستالم دارةإ) بتتتتت والخاصتتتتة الثانيتتتتة الفقتتتترة افرزتتتتته متتتتا وهتتتتذا فتتتتي بيئتتتتة عملهتتتتا,

( 3.89) لتتتتتتت مستتتتتتاو   حستتتتتتابي بوستتتتتتط (لييييييردارات تحييييييددها التييييييي وأهييييييدافها خططهييييييا تغيييييييير

 فتتتتتتي اهتمامهتتتتتتا دراستتتتتتةال عينتتتتتتة استتتتتتتجابة اظهتتتتتترت كمتتتتتتا(, 0.919) قيمتتتتتتته معيتتتتتتاري وبتتتتتتانحراف

 بتتتتتتين تتتتتتتراوح حستتتتتتابي بوستتتتتتط تطتتتتتتوير قتتتتتتدراتها علتتتتتتى التكيتتتتتتف باستتتتتتتمرار متتتتتتع متطلبتتتتتتات الستتتتتتوق

(3.65-3.73.) 

 التكيف ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 20) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

STA1 
شفى مع الزبائن كافة وتستجيب ستتتفاعل أدارة الم

 الحتياجاتهم المتغيرة في مختلف الظروف.
3.71 1.235 4 

STA2 
تغيير خططها وأهدافها  شفى قادرة علىستأدارة الم

 التي تحددها لإلدارات.
3.89 0.919 1 

STA3 
شفى قادرة على التكيف بسرعة مع ستأدارة الم

 األحداث االستثنائية في بيئة العمل الداخلية.
3.73 0.895 2 

STA4 
شفى قادرة على التكيف باستمرار مع ستأدارة الم

 متطلبات السوق.
3.72 1.029 3 

STA5 
يقع ضمن أولويات برنامج استجابة  رضا الزبائن

 أدارة المشفى للمتغيرات البيئية المتالحقة.
3.65 1.243 5 

 بُعد التكيف

 0.91  3.74 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) : منالمئدر

 -:النمو .2

 قتتتتتتتدرج عتتتتتتتام حستتتتتتتابي وستتتتتتتط فتتتتتتتي تمثتتتتتتتل النمتتتتتتتو ُبعتتتتتتتد ان( 21) الجتتتتتتتدول نتتتتتتتتائج اظهتتتتتتترت       

 فتتتتتي المست تتتتتفى موضتتتتتع الدراستتتتتة الهتمتتتتتام م تتتتتيرا  ( 0.854) بلتتتتت  معيتتتتتاري وبتتتتتانحراف( 3.88)

توستتتتتتتيع نطتتتتتتتاق عملهتتتتتتتا متتتتتتتن ختتتتتتتالل التتتتتتتدخول بتحالفتتتتتتتات استتتتتتتتراتيجية متتتتتتتع المنافستتتتتتتين لمواجهتتتتتتتة 

 الرابعتتتتتتة الفقتتتتتترة بينتتتتتتته متتتتتتا وهتتتتتتذا التحتتتتتتديات وتحقيتتتتتتق النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي فتتتتتتي بيئتتتتتتة اعمالهتتتتتتا,
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 التحيييديات لمواجهييية المنافسيييي  ميييع تحالفيييات تكيييوي  شيييف ستالم دارةإ تحييياول) بتتتت والخاصتتتة

 لتطتتتتتوير المست تتتتتفى موضتتتتتع الدراستتتتتة توجتتتتته النتتتتتتائج بينتتتتتت كمتتتتتا(, العميييييل بيسييييية فيييييي القاسمييييية

تنفيتتتتتذ جملتتتتتة متتتتتن االليتتتتتات الجديتتتتتدة لمواجهتتتتتة ال تتتتتركات المنافستتتتتة فتتتتتي مجتتتتتال  تجتتتتتاج امكانياتهتتتتتا

 (.3.97-3.73) بين تراوح حسابي بوسط عملها

 النمو ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 21) لجدو 

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

STG1 3 1.109 3.84 شفى قادرة على دخول أسواق جديدة.ستأدارة الم 

STG2 
تقوم أدارة المشفى بتنويع منتجاتها وخدماتها لتلبي 

 حاجات السوق الفعلية.
3.8 1.086 4 

STG3 
شفى على تنفي  آليات ومنهجيات ستتعمل أدارة الم

 جديدة لمواجهة المنافسة من الشركات األخرى. 
3.97 1.054 2 

STG4 
شفى تكوين تحالفات مع المنافسين ستتحاول أدارة الم

 لمواجهة التحديات القائمة في بيئة العمل.
4.04 0.946 1 

STG5 
اتخاذ شفى خبرات  العاملين في ستتوظف أدارة الم

 القرارات المؤثرة في مستقبلها.
3.73 0.996 5 

 بُعد النمو

 0.854  3.88 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات ) من :المئدر

 -:البقا  .3

 البقتتتتتتتاء لُبعتتتتتتتد الحستتتتتتتابية للمتوستتتتتتتطات العتتتتتتتام المعتتتتتتتدل ان( 22) الجتتتتتتتدول نتتتتتتتتائج توضتتتتتتتح       

 تتتتتتفى فتتتتتتي ستدارة الماهتمتتتتتتام إ التتتتتتى م تتتتتتيرا  (, 0.832) قتتتتتتدرج معيتتتتتتاري وبتتتتتتانحراف( 3.89) بلتتتتتت 

 متتتتتتا وهتتتتتتذا بنتتتتتتاء كفتتتتتتاءة العتتتتتتاملين متتتتتتن اجتتتتتتل ضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية تحقيتتتتتتق النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي,

 لضييييما  متخئئيييية كفييييا ات شييييف ستالم دارةإ تمتليييي ) بتتتتت والخاصتتتتة الخامستتتتة الفقتتتترة افرزتتتتته

 قيمتتتتتتتتتتته معيتتتتتتتتتتاري وبتتتتتتتتتتانحراف( 4.06) لتتتتتتتتتتت مستتتتتتتتتتاو   حستتتتتتتتتتابي بوستتتتتتتتتتط (نجاحهييييييييييا اسييييييييييتمرارية

تطتتتتتوير قتتتتتدرتها ب تتتتتكل دوري  فتتتتتي اهتمامهتتتتتا دراستتتتتةال عينتتتتتة استتتتتتجابة اظهتتتتترت كمتتتتتا(, 0.871)
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 حستتتتتتابي بوستتتتتتط متتتتتتن ختتتتتتالل بنتتتتتتاء خيتتتتتتارات استتتتتتتراتيجية دوريتتتتتتة لمعالجتتتتتتة القصتتتتتتور فتتتتتتي ادائهتتتتتتا

 (.3.97-3.62) بين تراوح

 البقاء ُبعد لفقرات الوصفي االحصاء تحليل( 22) جدول

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

STS1 
تمتلك أدارة المشفى القدرة على التعامل مع التحديات 

 والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية.
3.88 1.028 4 

STS2 
تعد أدارة المشفى سيناريوهات متعددة إلنشاء خيارات 

 بديلة للبقاء.
3.89 0.936 3 

STS3 
باستمرار معلومات البيئة تحلل أدارة المشفى 

 الخارجية.
3.62 1.091 5 

STS4 
تقوم أدارة المشفى بتقييم قدراتها بشكل دوري 

 لمواجهة أي قصور في أدائها.
3.97 0.959 2 

STS5 
تمتلك أدارة المشفى كفاءات متخصصة لضمان 

 استمرارية نجاحها.
4.06 0.871 1 

 بُعد البقاء

 0.832  3.89 المعدل العام

 .(SPSS.V.27اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات )من : المئدر
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 الثالث المبحث

 دراسةال فرضيات اختبار

 االرتبتتتتتتتتاط بفرضتتتتتتتتية الخاصتتتتتتتتة دراستتتتتتتتةال فرضتتتتتتتتيات قيتتتتتتتتا  التتتتتتتتى المبحتتتتتتتتث هتتتتتتتتذا يهتتتتتتتتدف       

( SPSS.V.27) االحصتتتتتتتتائية الحزمتتتتتتتتة بوستتتتتتتتاطة االرتبتتتتتتتتاط فرضتتتتتتتتية قيتتتتتتتتا  تتتتتتتتتم ذإ, والتتتتتتتتتأثير

 الهيكليتتتتة المعادلتتتتة نمذجتتتتة اعتمتتتتاد تتتتتم بينمتتتتا, بيرستتتتون ارتبتتتتاط معامتتتتل استتتتتخرا  اجتتتتل متتتتن وذلتتتتك

 بتتتتتتتأثير الخاصتتتتتتة التتتتتتتأثير فرضتتتتتتية استتتتتتتخرا  اجتتتتتتل متتتتتتن( AMOS.V.26) االحصتتتتتتائية للحزمتتتتتتة

 (ISO 45001:2018) المواصتتتتتتفة وفتتتتتتق علتتتتتتى المهنيتتتتتتة والستتتتتتالمة الصتتتتتتحة ادارة نظتتتتتتام

 .النجاح االستراتيجي بأبعادج في ابأبعاده

 -:االرتباط فرضية -:اوالً 

 المهنيتتتتتة والستتتتتالمة الصتتتتتحة دارةإ نظتتتتتام بتتتتتين االرتبتتتتتاط فرضتتتتتية بقيتتتتتا  الفقتتتتترة هتتتتتذج تهتتتتتتم      

 ستتتتتتتتياق) بأبعادهتتتتتتتتا( مستتتتتتتتتقل متغيتتتتتتتتر) (ISO 45001:2018) المواصتتتتتتتتفة وفتتتتتتتتق علتتتتتتتتى

, العمتتتتتتتل تقستتتتتتتيم, و العمليتتتتتتتات, و التتتتتتتدعم, و التخطتتتتتتتيط, و العتتتتتتتاملين وم تتتتتتتاركة القيتتتتتتتادة, و المنظمتتتتتتتة

التكليتتتتتتتتف, والنمتتتتتتتتو, ) بأبعتتتتتتتتادج( تتتتتتتتتابع متغيتتتتتتتتر) والنجتتتتتتتتاح االستتتتتتتتتراتيجي(, المستتتتتتتتتمر التحستتتتتتتتينو 

 عالقتتتتتتة مصتتتتتتفوفة( 23) الجتتتتتتدول ويبتتتتتتين (,0.01قتتتتتتل متتتتتتن )معنويتتتتتتة أعنتتتتتتد مستتتتتتتوى  (,والبقتتتتتتاء

 1.االرتباط

 

                                  
ان قبول او رفض فرضية االرتباط يعتمد على قوة ومستوى معنوية االرتباط, ونالحظ من جدول مصفوفة االرتباط ان مستوى المعنوية  1

 ( فانه يتم رفض العالقة.0.01(, اما اذا كانت العالقة غير معنوية, اي بمعنى ان مستوى المعنوية اعلى من )0.01عند اقل من )
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 (N=117) االرتباط معامالت مصفوفة( 23) جدول
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607. 1 سياق المنظمة
**

 .628
**

 .608
**

 .596
**

 .631
**

 .533
**

 .789
**

 .477
**

 .538
**

 .564
**

 .554
**

 

727. 1 القيادة ومشاركة العاملين
**

 .706
**

 .558
**

 .524
**

 .559
**

 .801
**

 .547
**

 .599
**

 .568
**

 .602
**

 

781. 1 التخطيط
**

 .637
**

 .557
**

 .502
**

 .819
**

 .490
**

 .523
**

 .507
**

 .534
**

 

797. 1 الدعم
**

 .696
**

 .648
**

 .894
**

 .691
**

 .745
**

 .737
**

 .763
**

 

796. 1 العمليات
**

 .766
**

 .880
**

 .676
**

 .700
**

 .698
**

 .729
**

 

العملتقسيم   1 .743
**

 .847
**

 .700
**

 .714
**

 .725
**

 .752
**

 

818. 1 التحسين المستمر
**

 .740
**

 .682
**

 .700
**

 .747
**

 

742. 1 نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية
**

 .772
**

 .772
**

 .803
**

 

890. 1 التكيف
**

 .791
**

 .946
**

 

860. 1 النمو
**

 .967
**

 

929. 1 البقاء
**

 

االستراتيجيالنجاح   1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ونتتتتتتوع طبيعتتتتتة حتتتتتول المهمتتتتتتة النتتتتتتائج متتتتتن مجموعتتتتتتة( 23) الجتتتتتدول فتتتتتي التتتتتتواردة النتتتتتتائج تبتتتتتين

 ISO) المواصتتتتفة وفتتتتق علتتتتى المهنيتتتتة والستتتتالمة الصتتتتحة ادارة نظتتتتام بتتتتين االرتبتتتتاط عالقتتتتة

 فتتتتتتتي ايجازهتتتتتتتا يمكتتتتتتتن والتتتتتتتتي, بأبعتتتتتتتادج االستتتتتتتتراتيجي النجتتتتتتتاح فتتتتتتتي بأبعادهتتتتتتتا( 45001:2018

 :تيا 

 نظتتتتتاموجتتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتتين  :ولييييي ال  الرسيسييييية الفرضيييييية

 النجتتتتاح فتتتتي( ISO 45001:2018) المواصتتتتفة وفتتتتق علتتتتى المهنيتتتتة والستتتتالمة الصتتتتحة ادارة

 .االستراتيجي

 نظتتتتتتام( وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين 23بينتتتتتتت نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

 النجتتتتاح فتتتتي( ISO 45001:2018) المواصتتتتفة وفتتتتق علتتتتى المهنيتتتتة والستتتتالمة الصتتتتحة دارةإ

التتتتتتتتى  (, م تتتتتتتتيرا  0.01( عنتتتتتتتتد مستتتتتتتتتوى معنويتتتتتتتتة اقتتتتتتتتل متتتتتتتتن )0.803ومقتتتتتتتتدارها ) االستتتتتتتتتراتيجي
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دارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة نظتتتتتم إامكانياتهتتتتتا فتتتتتي تطبيتتتتتق معتتتتتايير  تتتتتفى بتطتتتتتوير ستاهتمتتتتتام ادارة الم

المهنيتتتتتتة ب تتتتتتكل جيتتتتتتد تحقيقتتتتتتا للنجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي, متتتتتتن جانتتتتتتب اختتتتتتر تراوحتتتتتتت قتتتتتتوة االرتبتتتتتتاط 

( لُبعتتتتتتد النمتتتتتتو 0.772)( لُبعتتتتتتد التكيتتتتتتف التتتتتتى 0.742تجتتتتتتاج ابعتتتتتتاد النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي بتتتتتتين )

 :االتي في تمثلت فرعية فرضيات سبعة الفرضية هذج من وتتفرع والبقاء معا,

وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد  :وليييييي ال  الفرقييييييية الفرضييييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في المنظمة سياق

( وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين 23يالحتتتتتتظ متتتتتتن نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

( عنتتتتد مستتتتتوى معنويتتتتة اقتتتتل 0.554ومقتتتتدارها ) االستتتتتراتيجي النجتتتتاح فتتتتي المنظمتتتتة ستتتتياقُبعتتتتد 

ليتتتتتتات مراقبتتتتتتة االطتتتتتتراف المعينتتتتتتة  تتتتتتفى لتحستتتتتتين استدارة المالتتتتتتى توجتتتتتته إ (, م تتتتتتيرا  0.01متتتتتتن )

 تتتتتتفى علتتتتتتى تطتتتتتتوير امكانياتهتتتتتتا, ستجتتتتتتل ضتتتتتتمان تطتتتتتتوير عالقتتتتتتات ايجابيتتتتتتة لمستتتتتتاعدة الممتتتتتتن أ

( لُبعتتتتد 0.477متتتتن جانتتتتب اختتتتر تراوحتتتتت قتتتتوة االرتبتتتتاط تجتتتتاج ابعتتتتاد النجتتتتاح االستتتتتراتيجي بتتتتين )

 ( لُبعد البقاء. 0.564التكيف الى )

وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد  :الثانييييييية الفرقييييييية الفرضييييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في العاملين وم اركة القيادة

( لوجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد 23ت تتتتتتير نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

( عنتتتتتتتتد مستتتتتتتتتوى 0.602ومقتتتتتتتتدارها ) االستتتتتتتتتراتيجي النجتتتتتتتتاح فتتتتتتتتي العتتتتتتتتاملين وم تتتتتتتتاركة القيتتتتتتتتادة

(, م تتتتتتيرا التتتتتتى تركيتتتتتتز ادارة الم تتتتتتفى علتتتتتتى تحمتتتتتتل تحفيتتتتتتز العتتتتتتاملين 0.01معنويتتتتتتة اقتتتتتتل متتتتتتن )

ة, متتتتتتن جانتتتتتتب اختتتتتتر علتتتتتتى تحمتتتتتتل المستتتتتتتولية فتتتتتتي تتتتتتتوفير مكتتتتتتان عمتتتتتتل وبيئتتتتتتة صتتتتتتحية و منتتتتتت

( لُبعتتتتتتد التكيتتتتتتف التتتتتتى 0.547تراوحتتتتتتت قتتتتتتوة االرتبتتتتتتاط تجتتتتتتاج ابعتتتتتتاد النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي بتتتتتتين )

 ( لُبعد النمو. 0.599)
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وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد  :الثالثيييييية الفرقييييييية الفرضييييييية

 .(والبقاء, والنمو, يفالتك) بأبعادج االستراتيجي النجاح في التخطيط

( وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين 23يتضتتتتتتح متتتتتتن نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

( عنتتتتتد مستتتتتتوى معنويتتتتتة اقتتتتتل متتتتتن 0.534ومقتتتتتدارها ) االستتتتتتراتيجي النجتتتتتاح فتتتتتي التخطتتتتتيطُبعتتتتتد 

(, م تتتتتيرا التتتتتى اهتمتتتتتام المديريتتتتتة بتحستتتتتين قتتتتتدرتها علتتتتتى وضتتتتتع االستتتتتتراتيجيات المناستتتتتبة 0.01)

لفتتتتتتتترص لتحقيتتتتتتتتق النجتتتتتتتتاح االستتتتتتتتتراتيجي, متتتتتتتتن جانتتتتتتتتب اختتتتتتتتر لمعالجتتتتتتتتة المختتتتتتتتاطر واستتتتتتتتتثمار ا

( لُبعتتتتتتد التكيتتتتتتف التتتتتتى 0.490تراوحتتتتتتت قتتتتتتوة االرتبتتتتتتاط تجتتتتتتاج ابعتتتتتتاد النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي بتتتتتتين )

 ( لُبعد النمو. 0.523)

وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد  :الرابعيييييية الفرقييييييية الفرضييييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في الدعم

( عتتتتتن وجتتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتتتين 23ستتتتتفرت نتتتتتتائج الجتتتتتدول )أ

( عنتتتتتتد مستتتتتتتوى معنويتتتتتتة اقتتتتتتل متتتتتتن 0.763ومقتتتتتتدارها ) االستتتتتتتراتيجي النجتتتتتتاح فتتتتتتي التتتتتتدعمُبعتتتتتتد 

ل  تتتتتتتفى علتتتتتتتى تحقيتتتتتتتق التتتتتتتتوازن بتتتتتتتين مختتتتتتتاطر العمتتتتتتتستالتتتتتتتى تركيتتتتتتتز ادارة الم (, م تتتتتتتيرا  0.01)

وتكتتتتتتاليف التتتتتتتتخلص متتتتتتتن التهديتتتتتتدات, متتتتتتتن جانتتتتتتتب اختتتتتتر تراوحتتتتتتتت قتتتتتتتوة االرتبتتتتتتاط تجتتتتتتتاج ابعتتتتتتتاد 

 ( لُبعد النمو. 0.745( لُبعد التكيف الى )0.691النجاح االستراتيجي بين )

وجتتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتتين ُبعتتتتتد  :الخامسييييية الفرقيييييية الفرضيييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في العمليات

( لوجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد 23ت تتتتتتير نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

( عنتتتتتتتد مستتتتتتتتوى معنويتتتتتتتة اقتتتتتتتل متتتتتتتن 0.729ومقتتتتتتتدارها ) االستتتتتتتتراتيجي النجتتتتتتتاح فتتتتتتتي العمليتتتتتتتات
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ختتتتتالل  تتتتتفى بتطتتتتتوير عمليتتتتتات الرقابتتتتتة علتتتتتى الوثتتتتتائق متتتتتن (, م تتتتتيرا  التتتتتى اهتمتتتتتام المست0.01)

والقتتتتتتتتادرة علتتتتتتتتى تحستتتتتتتتين  ,استتتتتتتتتخدام افضتتتتتتتتل معتتتتتتتتايير نظتتتتتتتتم ادارة الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتتة

التكيتتتتف متتتتن والنمتتتتو فتتتتي تحقيتتتتق النجتتتتاح االستتتتتراتيجي, متتتتن جانتتتتب اختتتتر تراوحتتتتت قتتتتوة االرتبتتتتاط 

 ( لُبعد النمو. 0.700( لُبعد التكيف الى )0.676تجاج ابعاد النجاح االستراتيجي بين )

وجتتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتتين ُبعتتتتتد  :السادسييييية الفرقيييييية الفرضيييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في العمل تقسيم

( وجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين ُبعتتتتتتد 23بينتتتتتتت نتتتتتتتائج الجتتتتتتدول )

عنتتتتتد مستتتتتتوى معنويتتتتتة اقتتتتتل متتتتتن  (0.752ومقتتتتتدارها ) االستتتتتتراتيجي النجتتتتتاح فتتتتتي العمتتتتتل تقستتتتتيم

 تتتتتتتتفى علتتتتتتتتى تقستتتتتتتتيم نظتتتتتتتتم ادارة الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة ست(, م تتتتتتتتيرا التتتتتتتتى تركيتتتتتتتتز ادارة الم0.01)

المهنيتتتتتتة ب تتتتتتكل دوري تحستتتتتتبا لتحقيتتتتتتق التكيتتتتتتف فتتتتتتي عملياتهتتتتتتا متتتتتتن ختتتتتتالل التكيتتتتتتف متتتتتتع بيئتتتتتتة 

العمتتتتتتل التتتتتتتي تعمتتتتتتل بصتتتتتتددها والبقتتتتتتاء واالستتتتتتتمرار فتتتتتتي تقتتتتتتديم افضتتتتتتل اداء, متتتتتتن جانتتتتتتب اختتتتتتر 

( لُبعتتتتتتد التكيتتتتتتف التتتتتتى 0.700االرتبتتتتتتاط تجتتتتتتاج ابعتتتتتتاد النجتتتتتتاح االستتتتتتتراتيجي بتتتتتتين ) تراوحتتتتتتت قتتتتتتوة

 ( لُبعد البقاء. 0.725)

وجتتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتتين ُبعتتتتتد  :السيييييابعة الفرقيييييية الفرضيييييية

 .(والبقاء, والنمو, التكليف) بأبعادج االستراتيجي النجاح في المستمر التحسين

( وجتتتتود عالقتتتتتة ارتبتتتتاط ذات داللتتتتتة احصتتتتائية معنويتتتتتة بتتتتين ُبعتتتتتد 23الجتتتتتدول )تستتتتتعرض نتتتتتائج 

( عنتتتتتد مستتتتتتوى معنويتتتتتة اقتتتتتل 0.747ومقتتتتتدارها ) االستتتتتتراتيجي النجتتتتتاح فتتتتتي المستتتتتتمر التحستتتتتين

 تتتتتتفى علتتتتتتى ضتتتتتتمان تحقيتتتتتتق التحستتتتتتين المستتتتتتتمر ست(, م تتتتتتيرا التتتتتتى توجتتتتتته ادارة الم0.01متتتتتتن )

لمختتتتتاطر علتتتتتى عملياتهتتتتتا, متتتتتن جانتتتتتب فتتتتتي استتتتتتخدام افضتتتتتل الطتتتتترق واستتتتتاليب العمتتتتتل لتقليتتتتتل ا
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( لُبعتتتتد النمتتتتو التتتتى 0.682اختتتتر تراوحتتتتت قتتتتوة االرتبتتتتاط تجتتتتاج ابعتتتتاد النجتتتتاح االستتتتتراتيجي بتتتتين )

 ( لُبعد التكيف. 0.740)

 -:الترثير فرضية -:ثانياً 

 المهنيتتتتتة والستتتتتالمة الصتتتتتحة ادارة نظتتتتتام تتتتتتأثير ونتتتتتوع طبيعتتتتتة بيتتتتتان فتتتتتي الفقتتتتترة هتتتتتذج تهتتتتتتم       

 وذلتتتتتك, االستتتتتتراتيجي النجتتتتتاح فتتتتي بأبعادهتتتتتا (ISO 45001:2018) المواصتتتتتفة وفتتتتتق علتتتتى

 (.AMOS V.26) االحصائية للحزمة وفقا   الهيكلية المعادلة نمذجة اعتماد خالل من

 والستتتتالمة الصتتتتحة ادارة نظتتتتامل احصتتتتائية داللتتتتة ذو تتتتتأثير يوجتتتتد -:الثانييييية الرسيسيييية الفرضييييية

 .االستراتيجي النجاح في (ISO 45001:2018) المواصفة وفق على المهنية

 الهيكليتتتتتتةنمذجتتتتتتة المعادلتتتتتتة  ان التتتتتتى( 6)  تتتتتتكل فتتتتتتي والمستعرضتتتتتتة( 24) الجتتتتتتدول نتتتتتتتائج تبتتتتتتين

 ISO) المواصتتتتفة وفتتتق علتتتتى المهنيتتتتة والستتتتالمة الصتتتحة ادارة نظتتتتام بتتتتين القياستتتتي لالنمتتتوذ 

م تتتتتتتيرا التتتتتتتى اهتمتتتتتتتام , االستتتتتتتتراتيجي النجتتتتتتتاح اليتتتتتتتات متتتتتتتن( 0.727) فستتتتتتترت (45001:2018

 العجتتتتتتز مقتتتتتتدار وهتتتتتتو( 0.273) بمقتتتتتتدارالتتتتتتدائرة المعنيتتتتتتة فتتتتتتي تطتتتتتتوير مهتتتتتتارات العتتتتتتاملين لتتتتتتديها 

 علتتتتتى المهنيتتتتتة والستتتتتالمة الصتتتتتحة ادارة نظتتتتتام زيتتتتتادة انمبينتتتتتا , للمديريتتتتتة التفستتتتتيرية القيمتتتتتة فتتتتتي

احتتتتداث تحستتتتين  التتتتى يتتتتتدي واحتتتتدة وحتتتتدة بمقتتتتدار( ISO 45001:2018) المواصتتتتفة وفتتتتق

( 0.072) مقتتتتتتتتتدارج معيتتتتتتتتتاري وبخطتتتتتتتتتأ( 0.852)بقيمتتتتتتتتتة  االستتتتتتتتتتراتيجي النجتتتتتتتتتاحملحتتتتتتتتتوظ فتتتتتتتتتي 

 (.11.833) قدرها حرجة وبقيمة
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 المواصفة وفق على المهنية والسالمة الصحة ادارة نظام( االنموذ  القياسي لتأثير 6 كل )
(ISO 45001:2018)  االستراتيجي النجاحفي 

 وفق على المهنية والسالمة الصحة ادارة نظام( نتائج تحليل التأثير المبا ر لمتغير 24جدول )
 االستراتيجي النجاحفي  (ISO 45001:2018) المواصفة

 مسار االنحدار
التقديرات 
 المعيارية

الخطر 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 1 يمة
R2 

االحتمالية 
 P) 

نوع 
 الترثير

 ادارة نظا 
 الئحة
 والسةمة
 المهنية

<--- 
 النجا 

 االستراتيجي
 معنوي 0.001 0.727 11.833 0.072 0.852

 

 

                                  
 ISOنظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على وفق المواصفة )( الى معامل التفسير, اي قيا  مقدار تفسير R2ت ير قيمة ) 1

 .النجاح االستراتيجي من ( 45001:2018
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 االول المبحث

 االستنتاجات

 والستتتتتتالمة الصتتتتتتحة ادارة نظتتتتتتاموجتتتتتتود عالقتتتتتتة ارتبتتتتتتاط ذات داللتتتتتتة احصتتتتتتائية معنويتتتتتتة بتتتتتتين  .1

والنجتتتتتاح االستتتتتتراتيجي م تتتتتيرا التتتتتى  (ISO 45001:2018) المواصتتتتتفة وفتتتتتق علتتتتتى المهنيتتتتتة

امكانيتتتتتتة ادارة المست تتتتتتفى تطتتتتتتوير قتتتتتتدراتها باستتتتتتتعمال مبتتتتتتادئ ادارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة 

 بغية تحقيق النجاح االستراتيجي في اعمالها.

 ISO) المواصتتتفة وفتتتق علتتتى المهنيتتتة والستتتالمة الصتتتحة ادارةوجتتتود تتتتأثير معنتتتوي لتتتنظم  .2

تيجي م تتتتتتتيرا التتتتتتتى اهتمتتتتتتتام المديريتتتتتتتة بتطتتتتتتتوير قتتتتتتتدرتها فتتتتتتتي النجتتتتتتتاح االستتتتتتتترا (45001:2018

 ب كل دوري من خالل بناء خيارات استراتيجية دورية لمعالجة القصور في ادائها.

واهتتتتتتدافها ب تتتتتتكل يتوافتتتتتتق متتتتتتع استتتتتتتراتيجياتها  , تتتتتتفى بتطتتتتتتوير سياستتتتتتاتهاستاهتمتتتتتتام ادارة الم .3

 ية.بغية ضمان تحقيق النجاح االستراتيجي لعملياتها الداخلية والخارج

فتتتتتي تطتتتتتوير معتتتتتايير ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة  المست تتتتتفى موضتتتتتع الدراستتتتتةاهتمتتتتتام  .4

بوجتتتتته المختتتتتاطر التتتتتتي يمكتتتتتن ان  ير االستتتتتتراتيجيات المناستتتتتبة للوقتتتتتوفمتتتتتن اجتتتتتل ضتتتتتمان تطتتتتتو 

 .تحد من تنفيذ مهامها

متتتتتتتتن اجتتتتتتتتل بنتتتتتتتتاء  ,وتطتتتتتتتتوير االستتتتتتتتتراتيجيات المناستتتتتتتتبة , تتتتتتتتفى بوضتتتتتتتتعستاهتمتتتتتتتتام ادارة الم .5

 .تجاج تحمل المستولية الكاملة لتنفيذ مهمهم على اكمل وجه وعي العاملين

متتتتتتن اجتتتتتتل  ,تتتتتتتوفير االليتتتتتتات والتقنيتتتتتتات الحديثتتتتتتة فتتتتتتي المست تتتتتتفى موضتتتتتتع الدراستتتتتتة اهتمتتتتتتام .6

 .ضمان توفير سبل الوقاية ال خصية لجميع العاملين والمتعاملين مع ادارة المست فى
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اعتتتتتتتادة هيكلتتتتتتتة صتتتتتتتالحية  تجتتتتتتتاج امكانياتهتتتتتتتا لتطتتتتتتتوير المست تتتتتتتفى موضتتتتتتتع الدراستتتتتتتة توجتتتتتتته .7

العتتتتتاملين لتتتتتديها متتتتتن ختتتتتالل تتتتتتوفير التتتتتتدريب المناستتتتتب لوضتتتتتع معتتتتتايير ادارة الصتتتتتحة والستتتتتالمة 

 .المهنية

يم نظتتتتتتم ادارة الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة ب تتتتتتكل دوري متتتتتتن  تتتتتتفى بتقيتتتتتتستاهتمتتتتتتام ادارة الم .8

اجتتتتتتتتل ضتتتتتتتتمان استتتتتتتتتفادة جميتتتتتتتتع العتتتتتتتتاملين فتتتتتتتتي المديريتتتتتتتتة متتتتتتتتن نظتتتتتتتتم ادارة الصتتتتتتتتحة والستتتتتتتتالمة 

 .نيةالمه

متتتتتتتن اجتتتتتتتل وضتتتتتتتع  ,تحفيتتتتتتتز العتتتتتتتاملين فتتتتتتتي اهتمامهتتتتتتتا دراستتتتتتتةال عينتتتتتتتة استتتتتتتتجابة اظهتتتتتتترت .9

 المعايير المناسبة لتطوير نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية واستمرارية عملها.

بتحستتتتتتتين ادارة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة المهنيتتتتتتتة  فتتتتتتتي المست تتتتتتتفى موضتتتتتتتع الدراستتتتتتتة اهتمتتتتتتتام .10

التتتتتتي  باألزمتتتتتاتمتتتتتن ختتتتتالل ت تتتتتجيع العتتتتتاملين علتتتتتى بنتتتتتاء امكانيتتتتتاتهم وانطباعتتتتتاتهم تجتتتتتاج التنبتتتتتت 

 يمكن ان تصيب المديرية.

هيكلتتتتتتتتة خططهتتتتتتتتا واهتتتتتتتتدافها بغيتتتتتتتتة تتتتتتتتتوفير افكتتتتتتتتار وخطتتتتتتتتط  بإعتتتتتتتتادةاهتمتتتتتتتتام المديريتتتتتتتتة  .11

 ها.مستقبلية قادرة على معالجة الوضع الراهن في بيئة عمل
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 الثاني المبحث

 التوئيات

متتتتتتتن ختتتتتتتالل تبنتتتتتتتي  , تتتتتتتفى بالعتتتتتتتاملين والمتتتتتتتوارد الختتتتتتتاص بهتتتتتتتاستضتتتتتتترورة ان تهتتتتتتتتم ادارة الم .1

 نظم ادارة الصحة والسالمة المهنية.

 تتتتتتفى علتتتتتتى ت تتتتتتجيع ودعتتتتتتم م تتتتتتاركة العتتتتتتاملين لتحفيتتتتتتزهم علتتتتتتى ستضتتتتتترورة تركيتتتتتتز ادارة الم .2

ة تحقيتتتتتتق والستتتتتتالمة المهنيتتتتتتة بغي تتتتتتالمستتتتتتاهمة بفاعليتتتتتتة عاليتتتتتتة فتتتتتتي تطتتتتتتوير نظتتتتتتام ادارة الصتتتتتتحة 

 النجاح االستراتيجي.

 االصتتتتتتابة متتتتتتن الوقايتتتتتتة عتتتتتتن الكاملتتتتتتة المستتتتتتتولية تتحمتتتتتتل تتتتتتفى ان ستيتعتتتتتتين علتتتتتتى ادارة الم .3

 .و منة صحية عمل بيئة وتوفير العمل مكان في باألمراض

امكانياتهتتتتتتتتتا تجتتتتتتتتتاج استتتتتتتتتتثمار افضتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتفى علتتتتتتتتتى تطتتتتتتتتتوير ستضتتتتتتتتترورة ان تركتتتتتتتتتز ادارة الم .4

 استخدام برامج ادارة الصحة والسالمة المهنية المناسبة. الفرص من خالل

 تتتتتتتتفى بتطتتتتتتتتوير استتتتتتتتاليب وامكانيتتتتتتتتات جديتتتتتتتتدة فتتتتتتتتي الحصتتتتتتتتول علتتتتتتتتى ستان اهتمتتتتتتتتام ادارة الم .5

صتتتتتتتتحة وستتتتتتتتالمة العتتتتتتتتاملين بغيتتتتتتتتة وضتتتتتتتتع االجتتتتتتتتراءات واالن تتتتتتتتطة المعلومتتتتتتتتات يضتتتتتتتتمن بنتتتتتتتتاء 

 المناسبة لحمايتهم.

اعتتتتتتتتتادة هيكلتتتتتتتتتة  تجتتتتتتتتتاج تهتتتتتتتتتاامكانيا تتتتتتتتتفى علتتتتتتتتتى تطتتتتتتتتتوير ستضتتتتتتتتترورة ان تحتتتتتتتتترص ادارة الم .6

صتتتتتالحية العتتتتتاملين لتتتتتديها متتتتتن ختتتتتالل تتتتتتوفير التتتتتتدريب المناستتتتتب لوضتتتتتع معتتتتتايير ادارة الصتتتتتحة 

 والسالمة المهنية.
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ادارة الصااااااحة يم ماااااادى تطااااااابق نظااااااام يااااااشاااااافى علااااااى تقستادارة المضتتتتتترورة ان تعمتتتتتتل  .7

ممتتتتا يتطلتتتتب  (ISO 45001:2018والسااااالمة المهنيااااة المطبااااق مااااع معااااايير المواصاااافة )

 .اجهزه واساليب مختلفة لمعرفة اسباب الحوادث وسبل الوقاية منهاامتالك منها 

تطتتتتتتتوير قتتتتتتتدراتها علتتتتتتتى التكيتتتتتتتف باستتتتتتتتمرار متتتتتتتع  فتتتتتتتي تتتتتتتفى ستضتتتتتتترورة ان تهتتتتتتتتم ادارة الم  .8

الزبااااااائن كافااااااة وتسااااااتجيب ممتتتتتتا يتطلتتتتتتب منهتتتتتتا التفاعتتتتتتل متتتتتتع متطلبتتتتتتات  ,متطلبتتتتتتات الستتتتتتوق

 .الحتياجاتهم المتغيرة في مختلف الظروف
ممتتتتتا يتطلتتتتتب منهتتتتتا تبنتتتتتي  , تتتتتفى ان تضتتتتتمن تحقيتتتتتق رضتتتتتا الزبتتتتتائنستادارة الميتعتتتتتين علتتتتتى  .9

 .شفى للمتغيرات البيئية المتالحقةستدارة المإأولويات برنامج استجابة 
بمتتتتتتا يتتتتتتتهلهم التختتتتتتاذ افضتتتتتتل  , تتتتتتفى تطتتتتتتوير خبتتتتتترات العتتتتتتاملينستيتعتتتتتتين علتتتتتتى ادارة الم .10

 يجي. فى االستراتستالقرارات التي يمكن ان تحدد مستقبل واداء الم

متتتتتتتن ختتتتتتتالل وضتتتتتتتع  ,ضتتتتتتترورة قيتتتتتتتام ادارة المست تتتتتتتفى بن تتتتتتتر ثقافتتتتتتتة الصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة .11

والعمتتتتتتل علتتتتتتى ن تتتتتترها بتتتتتتين االفتتتتتتراد العتتتتتتاملين والمتتتتتتراجعين  , والمعتتتتتتايير,القواعتتتتتتدمجموعتتتتتتة متتتتتتن 

 والتي ت مل االتي :

 من تطبيقهم لتعليمات الوقاية . للتأكدالرقابة على جميع االفراد العاملين  - أ

 و طبيبتتتتتا  أ الوقايتتتتتة ال خصتتتتتية الخاصتتتتتة لكتتتتتل عامتتتتتل ستتتتتواء كتتتتتان ممرضتتتتتا  تتتتتتوفير معتتتتتدات  - ب

 او عامل نظافة .

ضتتتتتترورة تتتتتتتدريب عمتتتتتتال النظافتتتتتتة حتتتتتتول التعامتتتتتتل الستتتتتتليم متتتتتتع النفايتتتتتتات الطبيتتتتتتة وطتتتتتترق  - ت

 التخلص منها .

زيتتتتتادة التتتتتوعي لتتتتتدى االفتتتتتراد العتتتتتاملين بمتطلبتتتتتات الصتتتتتحة والستتتتتالمة المهنيتتتتتة متتتتتن ختتتتتالل  - ث

 .توفير الكتيبات الخاصة بذلك 
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متتتتتتتتن تطبيتتتتتتتتق التتتتتتتتزوار المتتتتتتتتراجعين واالفتتتتتتتتراد العتتتتتتتتاملين لكافتتتتتتتتة قتتتتتتتتوانين  التأكتتتتتتتتدضتتتتتتتترورة  -  

 وتعليمات الصحة والسالمة .

الحتتتتتترص علتتتتتتى التتتتتتتزام جميتتتتتتع االفتتتتتتراد العتتتتتتاملين بتطبيتتتتتتق ت تتتتتتريعات الصتتتتتتحة والستتتتتتالمة  - ح

 المهنية .

 توفير اللوحات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية . - خ

 المهنية للعاملين والطاقم الصحي واالدارة . التدريب على اهمية الصحة والسالمة - د

ت تتتتتتتكيل لجتتتتتتتان خاصتتتتتتتة ومدربتتتتتتتة للتعامتتتتتتتل متتتتتتتع االزمتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتة بالصتتتتتتتحة والستتتتتتتالمة  - ذ

 . 19المهنية مثل كوفيد 
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102 

دور انظمة السالمة المهنية في توفير  ,(2017),الخزاعي, عبا  مزاحم  نجار (7
 دراسةلصحي: دراسة تحليلية في مست فى ال طرة العام في محافظة ذي قار, مخرجات العمل ا

 دبلوم غير من ور, االولى, بغداد.
تقييم نظام ادارة الصحة  (,2019,)خلف, بتول عطية, والكعبي, ماجد حميد حسن (8

في  ركة بغداد  ةتطبيقي دراسة(: ISO 45001 :2018والسالمة المهنية للمواصفة )
 .113, العدد 25زية, مجلة العلوم االدارية واالقتصاية, المجلد للم روبات الغا

اثر التحسين المستمر في تحقيق  ,(2018),خنجر, الرا قاسم, ويعقوب, فيحاء عبد اهلل  (9
 -في الجامعة التكنولوجية ةتطبيقي دراسةية: دراسالميزة التنافسية للجامعات العراقية وم اريعها ال

 , الفصل الثالث.44, العدد 13ية ومالية, المجلد العراق, مجلة دراسات محاسب
ال مالية في الموصل, مجلة تكريت للعلوم  لوسمنتدراسة حاله في المنظمة العامة  (10

 , الجزء االول.42, العدد 2االدارية واالقتصادية, المجلد 
اثر استخدام تكنولوجيا  ,(2015),الزبيدي, لمياء سلمان, وجاسم, رتى يون   (11

ي تحقيق االقتدار المعرفي لضمان النجاح االستراتيجي, مجلة االدارة واالقتصاد, المعلومات ف
 .104السنة الثامنة والثالثون, العدد 

مساهمة ادارة النفايات الطبية في تحقيق  ,(2018),زعيتر, فاتح, وقاسمي, كمال  (12
ية المتخصصة في السالمة المهنية للعاملين في المنظمة الصحية: دراسة حالة المنظمة االست فائ

طب النساء والتوليد )بلحسين ر يد ببر  بوعريريج(, مجلة اقتصاديات االعمال والتجارة, العدد 
6. 

االغناء الوظيفي ورأ  المال  ,(2017) ,سعيد, عبا  محمد, ومهدي, منة عبد الكريم (13
كومية استطالعي لعينة من الكليات الح دراسةالمعرفي وتأثيرهما في النجاح االستراتيجي: 

 , الفصل الرابع.41, العدد 10واالهلية في بغداد, مجلة دراسات محاسبية ومالية, المجلد 
سلمان, فاطمة عبد علي, وال مري, محمد عوض جاراهلل, وال مري, احمد عبد اهلل  (14
 دراسةتاثير عمليات االست عار البيئي في تعزيز مت رات النجاح االستراتيجي:  ,(2021),امانة

حليلي الراء عينة من مديري بعض ال ركات العاملة في محافظة كربالء المقدسة, استطالعي ت
 .37, العدد 10مجلة االدارة واالقتصاد, المجلد 
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تقويم نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على  ,(2009) ,ال مري, زهرة عبد محمد (15
وفق المواصفة الدولية: دراسة حالة في مصنع المأمون/ المنظمة العامة لصناعة الزيوت النباتية, 

 .53, العدد 15مجلة العلوم االقتصادية واالدارية, المجلد 
الخالقية في اسهامات القيادة ا ,(2019) ,العاني, االء عبد الموجود, وحمد, فدعم عبد (16

تحقيق النجاح االستراتيجي: دراسة ميدانية في عينة من الجامعات االهلية في العراق, مجلة 
 , الجزء االول.48, العدد 15تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية, المجلد 

استراتيجية تمكين الموارد  ,(2021) ,عبا , سامي احمد, وعبد الكريم, عمر زهير (17
ي تحقيق النجاح االستراتيجي: دراسة تطبيقية لعينة من المصارف االهلية في الب رية وتأثيرها ف

 .21بغداد, مجلة دنانير, العدد 
عبد الخير, فرح ي , ومحمد, حامد الطيب, وبابكر, مأمون يسن, والعوض, سارة  (18

اثر السالمة والصحة المهنية على االلتزام التنظيمي في مصانع  ركات  ,(2021),سليمان
مجلة العلوم االقتصادية واالدارية  –السودان, المجلة العربية للعلوم ون ر االبحاث  –السكر 

 .16, العدد 5والقانونية, المجلد 
االتفاقيات والت ريعات الخاصة بنظام الصحة والسالمة  ,(2018),عبد الكريم, م ان  (19

 .11المهنية, مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, العدد 
الريادة االستراتيجية واثرها في النجاح االستراتيجي:  ,(2020) ,عبد نايف, باسم فيصل (20

دراسة استطالعية الراء عينة من مديري  ركة زين لالتصاالت المتنقلة في العراق, مجلة جامعة 
 .31, العدد 12االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية, المجلد 

بيق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية على تط ,(2020) ,عزت, حسين نور الدين (21
(: دراسة مقارنة على  ركتي مجموعة الكرونجي و ركة ISO 45001:2018وفق المواصفة )

بغدد للم روبات والعصائر, مجلة الحكمة العالمية للدراسات االسالمية والعلوم االنسانية, العدد 
 , عدد خاص.3

يق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية اثر تطب ,(2021) ,عزت, حسين نور الدين (22
ISO 45001  ونظام منع االخطاءpoka yoke  على ابعاد جودة حياة العمل: دراسة تطبيقية
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, 2على مجموعة  ركات الكرونجي للم روبات والعصائر, مجلة الريادة للمال واالعمال, المجلد 
 عدد خاص.

تزام المنظمة االقتصادية بنظام مدى ال ,(2019) ,عسري, بلعميري, والحبيب, بوجمعي (23
(, مجلة قانون العمل والت غيل, OHSAS 18001ادارة الصحة والسالمة المهنية االيزو) 

 .2, العدد 4المجلد 
اثر تمكين العاملين في التطوير التنظيمي: دراسة  ,(2013) ,علي, عالية واحمد, سيف (24

مجلة  ,لصناعات الصوفية في بغداد استطالعية الراء عينة من العاملين في المنظمة العامة ل
 .36, العدد 1كلية بغداد للعلوم االقتصادية, المجلد 

قراءة تحليلية في واقع الصحة والسالمة المهنية في  ركات  ,(2020),قراوي, احالم  (25
االردن, مجلة بحوث االقتصاد والمناجم نت,  -االسمنت: دراسة حالة  ركة الفار  هولسيم

 .2, العدد 1المجلد 
الصورة الذهنية للسائح  ,(2018),الكمري, نوفل عبد الرضا, وسعود, عماد حسين  (26

واثرها في تحقيق النجاح االستراتيجي لمنظمات الضيافة: دراسة تطبيقية على عينة من منظمات 
 .2, العدد 10مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية, المجلد  ,الضيافة في مدينة بغداد

التحول الى نظام ادارة السالمة والصحة المهنية وفق  ,(2018),د لبنا, محمد سعي (27
من ور مقدم للملتقى الوطني  دراسة(, ISO 45001:2018المواصفة القياسية الدولية ) 

 للسالمة والصحة المهنية, وزارة العمل والتنمية االجتماعية ,المملة العربية السعودية.
قراءة تحليلية في وضع السالمة والصحة المهنية بالجزائر  ,(2016),محمد, خالدي  (28

 .2, العدد 2مجلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية, المجلد  ,وفقا  لمعايير العمل الدولية
التع ق المعرفي للموارد الب رية ودورج في تحقيق النجاح  ,(2018),محمد, سناء عربي  (29

العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع وزارة التعليم العالي, مجلة  االستراتيجي: دراسة تطبيقية في وزارة
 .114االدارة واالقتصاد, السنة الواحد واالربعون, العدد 

اثر انعدام ادارة الصحة والسالمة المهنية على  ,(2013) ,محمد, عبد النور حميش (30
لة, كلية العلوم الكفاءة االنتاجية: دراسة حالة منظمة المقري لصناعة البالط, جامعة المسي

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, قسم علوم التسيير.
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متطلبات التصنيع  ,( 2018) ,محمد, محمد عبد القادر, وعمر, محمد عبد الرحمن (31
الر يق ودورها في تحقيق النجاح االستراتيجي: دراسة استطالعية الراء عينة من االفراد العاملين 

, العدد 4مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية, المجلد  ,هوكفي مطبعة هاوار االهلية/ د
44  /2. 
دور ادارة السالمة والصحة المهنية في تحسين الكفاءة  ,(2017),مصطفى, بن عودة  (32

االنتاجية بالمنظمات الصناعية الجزائرية بالتطبيق على مجمع مطاحن الجلفة, مجلة ادارة الجودة 
 .1د , العد18ال املة, المجلد 

السالمة والصحة المهنية للعاملين في المكتبات الرقمية  ,(2020) ,نبيل, عادل (33
, 2بالجامعات المصرية: دراسة ميدانية, المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات, المجلد 

 .4العدد 
تقييم مدى فاعلية اجراءات  ,(2012) ,الهابيل, وسيم اسماعيل, وعايش, عالء محمد (34

والصحة المهنية في المختبرات العملية من وجهة نظر العاملين: دراسة ميدانية على  السالمة
العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة, مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية 

 .2, العدد 20واالدارية, المجلد 
عرفة في تعزيز دور صناع الم ,( 2018),ياسين, مثنى سعد, ودانوك, احمد عبداهلل  (35

مت رات النجاح االستراتيجي من خالل المرونة االستراتيجية: دراسة تحليلية الراء عينة من 
مجلة تكريت للعلوم  ,القيادات االدارية في فرع  ركة اسياسيل لالتصاالت بمحافظة كركوك

 .2/  41, العدد 1االدارية واالقتصادية, المجلد 
 الرساسل واالطاريف الجامعية ( ت
دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في  ,(2012) ,غبن, احمد فاروقابو  .1

الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة: من وجهة نظرة االكاديميين, رسالة ماجستير من ورة, 
 غزة, كلية التجارة, قسم ادارة اعمال.  -الجامعة االسالمية

ادارة السالمة في ت ييد المباني بوالية الخرطوم,  ,(2021),احمد, عبد المحسن حسن .2
 العلمي دراسةرسالة ماجستير من ورة, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا وال
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فاعلية واثر تطبيق اجراءات السالمة والصحة  ,(2015 ,)سعيد, سارة احمد ابراهيم .3
التعليمي, رسالة ماجستير من ورة, جامعة السودان المهنية في اداء العاملين: مست فى الخرطوم 

 للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا, تخصص ادارة الجودة ال املة واالمتياز.
واقع عملية التدريب من وجهة نظر المتدربين: دراسة  , (2007),موسى, اسامة محمود  .4

غزة, كلية  –معة االسالمية رسالة ماجستير من ورة, الجا ,حالة بنك فلسطين في قطاع غزة
 التجارة, قسم ادارة اعمال. 

ادارة الموارد الب رية وعالقتها بااللتزام  (, 2019,)خبار, عبد العالي, وهباز, وردة .5
التنظيمي: دراسة ميدانية بمنظمة سوناطراك قاعدة االنابيب مركز تقرت, جامعة ال هيد حمه 

العلوم االجتماعية واالنسانية, قسم العلوم  الوادي, رسالة ماجستير من ورة, كلية–لخضر 
 االجتماعية.

ادارة النفايات الطبية واثرها على السالمة  (,2015 (,الخفاجي, احمد عبد عمران .6
دبلوم  دراسةع( العام, في محافظة بابل, )المهنية: دراسة تطبيقية في مست فى االمام علي 

 من ور, كلية االدارة واقتصاد, جامعة الكوفة.
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 ادارة استراتيجية أ. د. احسان دهش جالب 1

عة 
جام

ية 
دس
القا

رة 
الدا

ة ا
كلي
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القت
وا
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 (2الملحق )

 جمهورية العراق
 العلمي دراسةوزارة التعليم العالي وال

 جامعة القادسية
 كلية االدارة واالقتصاد

ادارة االعمال/ برنامج الدبلوم العالي قسم 
 التخطيط االستراتيجي

 

   / تحكي  اداة  ياس
 حضرة االستاذ الفاضل ............................... المحترم

 اهلل وبركاته...السالم عليكم ورحمة 
 نظا  تطبي  تاثير) نا الموسوم "دراسةنضع بين ايديكم اداة قيا  المتغيرات المعتمدة إنجاز 

 النجا  في( ISO 45001:2018  الموائفة وف  قل  المهنية والسةمة الئحة ادارة
وهي جزء من متطلبات برنامج الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي في ادارة   "( االستراتيجي

االعمال . ونظرا لما نتوسم ونعهدج فيكم من خبرة ومعرفة ودراية في مجال االختصاص نأمل من 
جنابكم الكريم تحكيم اداة القيا  المرفقة وبيان مدى موضوعية ودقة ومالئمة الفقرات المعتمدة 

لمتغيرات المستهدفة في الدراسة.  نأمل تعاونكم معنا في تحكيم جميع فقرات االستمارة في قيا  ا
العلمي وسيتم االخذ بجميع المالحظات  دراسةمن واقع خبرتكم ومعرفتكم االكاديمية بمنهجية ال

 المت ر على فقرات القيا , مع مراعاة التساتالت ادناج اثناء عملية التقويم :
   واضحة وتقي  المتغير الذي وضعت من  جلة ؟هل فقرات المقيا 
 هل تنتمي كل فقرة من الفقرات الموضوعة الى المتغير المستهدف ؟ 
 هل توجد فقرات اخرى يمكن اضافتها ألي متغير من المتغيرات؟ 
 هل توجد ابعاد اخرى يمكن اضافتها الى االبعاد التي  ملها كل متغير؟ 
 

 الدكتور المساقد المشرف: االستاذ الباحث
 بشرى قبد الحمزة قباس قلي يحي  مهدي 



 

 

 

 المحور االول: المعلومات الديموغرافية

 ( في المربع المناسب بيانات  خصية ت يرجى وضع ا ارة )

 أنثى ذكر      . الجن  : 1

 

 ارمل مطلق   أعزب        متزو        . الحالة االجتماعية  : 2

 

 سنة 35ت أقل من   30سنة            30أقل من  . العمر: 3

             35 سنة      40ت أقل من  40  سنة 45ت أقل من 

            45  سنة      50ت أقل من 50  سنة 55ت أقل من 

            55 سنة فاكثر 

 

 سنوات  10ت أقل من   5سنوات               5أقل من  . سنوات الخبرة :  4

                        10 سنة            15ت أقل من 15  سنة 20ت أقل من 

                        20  سنة           25ت أقل من  25 سنة فاكثر 

 

 بكالوريو  دبلوم              أعدادية              . مستوى التعليم : 5

                                دبلوم عالي          ماجستير دكتوراج 

 



 

 

 دراسةالمحور الثاني : متغيرات ال
هي (: ISO 45001:2018 أوال : معايير ادارة الئحة والسةمة المهنية  بنود الموائفة 

 االنتاج عناصر على للمحافظة العليا االدارة قبل من تتخذ التي الفاعلة االدارة ادوات احدى
 من وذلك والتكاليف االنتاج في والهدر والضياع التلف من( االولية المادة - االلة – االنسان)

 .(159: 2021,عزت) وصحية امنة عمل بيئة توفير خالل
 العاملين واحتياجات المنظمة وسياق فهماي : المنظمة سياق .1
 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

شفى القضايا الداخلية ستتحدد ادارة الم

والخارجية التي تؤثر على قدراتها في 

تحقيق النتائج المقصودة من تطبيق نظام 

 ادارة الصحة والسالمة المهنية

     

2 

شفى نظام لمراقبة ادارة ستتمتلك الم

الصحة والسالمة المهنية وفق متطلبات 

 ISOالمواصفة الدولية )

45001:2018) 

     

3 

شفى االطراف المعنية ستتحدد ادارة الم

التي لها عالقة بنظام ادارة الصحة 

 والسالمة المهنية

     

4 

شفى على العاملين ستتحافظ ادارة الم

والممتلكات بتبني نظام ادارة الصحة 

 والسالمة المهنية

     

5 

شفى على نشر ثقافة ستتحرص ادارة الم

ادارة الصحة والسالمة المهنية بين 

 العاملين.

     

 والسالمة الصحة ادارة نظام يخص فيما العليا اإلدارة دوراي : القيادة ومشاركة العاملين .2

 المنظمة تهم التي القرارات في المشاركة على العاملين تشجيع اجل من المهنية

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

شفى المسؤولية الكاملة ستتتحمل ادارة الم

عن الوقاية من االصابة باالمراض في 

مكان العمل وتوفير بيئة عمل صحية 

 وآمنة

     

2 

اف دشفى سياسة واهستتضع ادارة الم

ادارة الصحة والسالمة المهنية بشكل 

 تتوافق مع االتجاه االستراتيجي للمشفى

 

 

 

 

    



 

 

3 

شفى على توفير ستتحرص ادارة الم

دورات تخصصية تهدف الى التعريف 

 بمعايير ادارة الصحة والسالمة المهنية

     

4 

ادارة المستشفى على توفير تحرص 

الموارد الالزمة النشاء وتنفي  وتحسين 

ادارة الصحة والسالمة وتوثيق نظام 
 المهنية.

     

5 

تحرص ادارة المستشفى على دعم 

ومشاركة العاملين للمساهمة بفاعلية في 

 ادارة الصحة والسالمة المهنية.نظام 

     

 .والمخاطر الفرص بمعالجة الخاصة االجراءاتويشير الى : التخطيط .3

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

ادارة تتعامل ادارة المستشفى مع معايير 
الصحة والسالمة المهنية على انها جزء 

 خطتهامن 

     

2 

تضع ادارة المستشفى اهداف واضحة 

ادارة الصحة والسالمة المهنية عن معايير 
 وسياساتها

     

3 

تحدد ادارة المستشفى في عملية التخطيط 

الخاصة بها المخاطر والفرص ذات 

ادارة الصلة بالنتائج المقصودة لنظام 
 الصحة والسالمة المهنية

     

4 
ادارة تلتزم ادارة المستشفى ببرامج 

 الصحة والسالمة المهنية مسبقا

     

5 

تحرص ادارة المستشفى على االحتفاظ 

ادارة بالمعلومات الخاصة بأهداف وخطط 
 وتوثيقها الصحة والسالمة المهنية

     

 

 

 



 

 

 في الموارد بجميع والخاصة باستمرار تحديثها يتم موثقة معلومات: ويشير الى الدعم .4

 .المنظمة

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

تركز ادارة المستشفى على تحقيق 

التوازن بين مخاطر العمل وتكاليف 

 التخلص من ه ه المخاطر

     

2 

تحرص ادارة المستشفى على استعمال 

كافة اساليب متعددة للحصول على 

المعلومات المتعلقة بصحة وسالمة 

 العاملين

     

3 

تركز ادارة المستشفى على توثيق 

المعلومات وااللتزام بالفحص والتصحيح 

لسجالتها المتعلقة بالصحة والسالمة 

 المهنية

     

4 

تحرص ادارة المستشفى على اعتماد 

اساليب علمية احصائية ورياضية لقياس 

 حوادث العمل

     

5 

تحرص ادارة المستشفى على وضع 

وتنفي  االجراءات التي تجعل العاملين 

على وعي بادوارهم ومسؤولياتهم 

ادارة الصحة والفوائد الناجمة عن تطبيق 
 والسالمة المهنية

     

 والطوارئ والمشتريات للعمليات بالتخطيطوتمثل : العمليات .5

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة الفقرةوضوح 

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

تمتلك المستشفى هيكل واضح 

ومسؤوليات محددة فيما يتعلق بالصحة 

 والسالمة المهنية

     

2 

تحرص ادارة المستشفى على توفير 

التدريب المناسب للعاملين على معايير 

 ادارة الصحة والسالمة المهنية

     

3 

تمتلك المستشفى اجراءات مناسبة 

ادارة الصحة لحاالت الطوارئ المتعلقة 
 والسالمة المهنية

 

 

 

 

    



 

 

4 

تنف  ادارة المستشفى عمليات الرقابة على 

ادارة الصحة الوثائق وفقا لمعايير نظام 
 والسالمة المهنية

     

5 

تحرص ادارة المستشفى على توفير 

لجميع معدات الوقاية الشخصية الكافية 

العاملين لضمان سالمتهم المهنية 

 وصحتهم

     

 صحيح بشكل المهام توزيع اجل من االدارة ومراجعة والقياس الرصداي : يم العمليتق .6

 .اهدافها ويخدم

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 

تحرص ادارة المستشفى على تقييم نظام 

ادارة الصحة والسالمة المهنية بصورة 
 دورية

     

2 

تركز ادارة المستشفى على مراجعة نظام 

ادارة الصحة والسالمة المهنية وعلى 
فترات زمنية مخططة لضمان استمرار 

 مالئمتها

     

3 

تمتلك ادارة المستشفى القدرة على اتخاذ 

ادارة الصحة القرارات المتعلقة بتحسين 
 والسالمة المهنية

     

4 
تحفز ادارة المتشفى العاملين على تحسين 

 ادارة الصحة والسالمة المهنيةمعايير 

     

5 

تعمل ادارة المستشفى على تقييم مدى 

ادارة الصحة والسالمة تطابق نظام 
المهنية المطبق مع معايير المواصفة 

(ISO 45001:2018). 

     

 المطابقة عدم والحاالت التصحيحية بالحاالت الخاصة اإلجراءات: ويمثل التحسين المستمر .7

 .العكسية والتغ ية المستمر التحسين وعمليات

 

 ت

      

 الفقرات                       
 انتماء الفقرة وضوح الفقرة

 المالحظات
 واضحة

غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 

 تنتمي

1 
تحرص اداة المستشفى على االستجابة 

بالوقت المناسب لمعالجة الحوادث 

     



 

 

 والمخاطر المحتملة عند انجاز االعمال

2 

تركز ادارة المستشفى على تحديد 

االسباب الج رية للحوادث واتخاذ 

عدم  االجراءات التصحيحية وضمان

 تكرارها في المستقبل

     

3 

تؤكد ادارة المستشفى على التحسين 

المستمر في طرق واساليب العمل لتقليل 

 الحوادث والمخاطر

     

4 

تعمل ادارة المستشفى على تحسين اداء 

الصحة والسالمة المهنية عن طريق 

 التوعية والتدريب

     

5 

تمتلك المستشفى اجهزه واساليب مختلفة 

لمعرفة اسباب الحوادث وسبل الوقاية 

 منها.

     

 هااحتياج حسب المنظمة قبل من اإلستراتيجية للخطة الناجح التنفيذ: النجا  االستراتيجي:  ثانيا

 .( Haleg,2021:519)  (اإلستراتيجي التخطيط=  اإلستراتيجي النجاح)
 التي والخارجية الداخلية المنظمة بمشكالت التنبؤ على المنظمة مقدرة درجة التكيف: .1

 .عليها والسيطرة لتالفيها الكفيلة السبل هي وما تواجهها
 
 ت

  
 الفقرات                      

 انتماء الفقرة وضوح الفقرة
 المالحظات

غير  واضحة
 واضحة

ال  تنتمي
 تنتمي

 مراجعينمع ال مست فىتتفاعل أدارة ال 1 
كافة وتستجيب الحتياجاتهم المتغيرة في 

 مختلف الظروف.

     

قادرة على تغيير  مست فىأدارة ال 2 
 خططها وأهدافها التي تحددها لودارات.

     

قادرة على التكيف  المست فىأدارة  3 
بسرعة مع األحداث االستثنائية في بيئة 

 العمل الداخلية.

     

قادرة على التكيف  المست فىأدارة  4
العمل في باستمرار مع متطلبات 

 .المست فى

     

     يقع ضمن أولويات  المراجعينرضا  5



 

 

للمتغيرات  الم فىبرنامج استجابة أدارة 
 البيئية المتالحقة.

 تنظميه قدرات بوجود اال تتم ال لكن للمنظمة النمو تحقيق بمجملها يمكن العملية النمو: .2

  .عالية
 
 ت

  
 الفقرات                      

 انتماء الفقرة وضوح الفقرة
 المالحظات

 واضحة
غير 

 واضحة
 تنتمي

ال 
 تنتمي

تتبنى ادارة المستشفى استراتيجية تقديم  1 

كل ماهو جديد من خدمات من اجل 

 نموها وتوسعها

     

تعتمد ادارة المستشفى اليات متجدده  2 

 لتعزيز والء المراجعين 
     

توظف ادارة المستشفى خبرات العاملين  3 

 في اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلها
     

تقوم ادارة المستشفى بتدريب العاملين  4

 على اساليب مواجهة االزمات والمشاكل 
     

تعمل ادارة المستشفى على زيادة  5

عائداتها المالية من خالل التركيز على 

 تقديم الخدمات الخاصة

     

 تلبية عليها يوجب الطويل االمد في المنظمة بقاء وان االستمرار على القدرة البقا : .3

 للتكيف قدراتها وتطوير الجديدة الفرص اقتناص عليها يحتم الذي االمر زبائنها ورغبات حاجات

 .البقاء ثم ومن النمو وتحقيق المستقبل مع
 
 ت

  
 الفقرات                      

 انتماء الفقرة وضوح الفقرة
 المالحظات

 واضحة
غير 

 تنتمي واضحة
ال 

 تنتمي
القدرة على  المست فىتمتلك أدارة  1 

التعامل مع التحديات والتنبت بالتهديدات 
 المستقبلية.

     

سيناريوهات متعددة  المست فىتعد أدارة  2 
 إن اء خيارات بديلة للبقاء.

     

باستمرار معلومات  المست فىارة ادتحلل  3 
 البيئة الخارجية.

     



 

 

بتقييم قدراتها ب كل  المست فىتقوم أدارة  4
 دوري لمواجهة أي قصور في أدائها.

     

كفاءات  المست فىتمتلك أدارة  5
 متخصصة لضمان استمرارية نجاحها.

     

 
  

 

 
  



 

 

Abstract 
The purpose of the current research is to reveal the impact of the 

occupational health and safety management system according to the 

specification (ISO 45001:2018) represented by (the organization context, 

leadership and employee participation, planning, support, operations, 

division of labor, and continuous improvement) on the strategic success 

represented by: (Adaptation, growth, and survival), and accordingly, the 

questionnaire tool was used in order to indicate the measurement of the 

level of availability of research variables in a sample of workers in the 

Najaf Health Department and its departments, and in order to reveal the 

nature of the results that the research seeks to achieve, a set of statistical 

tools must be used b (Normal distribution, structural modeling equation, 

Cronbach’s alpha coefficient, mean, standard deviation, Pearson 

correlation coefficient, and regression coefficients that were extracted by 

means of (AMOS.V.26) program, as the research seeks to show the 

relationship between employee training and creative ingenuity, Based on 

the results of the research, it was found that there is a significant 

correlation and effect between the occupational health and safety 

management system in accordance with the specification (ISO 

45001:2018) and strategic success, and the research came out with a set 

of results, the most important of which is Z It is important for the hospital 

administration to take care of its employees and resources by adopting 

occupational health and safety management systems. 

Keywords: Occupational health and safety management system 

(ISO 45001:2018), strategic success. 
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