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1- الغرض من الدليل

 إلنشــاء عمليــة تحــدد توقعــات الجامعــة فــي اســتخدام ثقافــة العــدل أو المســاءلة وتحديــد مســارات عادلــة
 ومتســقة مــن اإلجــراءات تجــاه الموظفيــن. ولتعزيــز جــو مــن الثقــة واألمــان بيــن جميــع مســتويات العامليــن

.فــي جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة فــي جميــع فروعهــا

2- قابلية التطبيق

.يطبق هذا الدليل على جميع الموظفين في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز في جميع الفروع

3- التعريفات

وهو يشير إلى الخيارات السلوكية حيث ال يتم التعرف على المخاطر أو يعتقد عن طريق الخطأ 
أنها مبررة. 3 - 1 سلوك المخاطرة 

وهــو يشــير إلــى مناقشــة داعمــة مــع الموظــف فيمــا يتعلــق بالحاجــة إلــى االنخــراط فــي خيــارات 
ســلوكية آمنــة. 3 -2 التوجيه

وهــي تشــير إلــى مناقشــة رســمية بيــن الموظــف ومديــره المباشــر لمــا فعلــه مــن خطــأ. حيــث 
يشــرح فيــه المشــرف المباشــر أو المديــر المباشــر للموظــف ويســدى إليــه المشــورة وفًقــا 
لذلــك. ويحتفــظ فــي ملــف موظفــي القســم بســجل للمشــورة موقعــة مــن كل مــن الموظــف 

ــر المباشــر. والمشــرف أو المدي

3 -3 االستشارة

ــا،  وهــو يشــير إلــى عمليــة التعامــل مــع الســلوك المرتبــط بالعمــل، ســواء كان شــفهًيا أو خطًي
السياســات  أو  اللوائــح  أو  للقانــون  انتهاكــه  بســبب  الموظــف  ضــد  الجامعــة  تتخذهــا  والتــي 

واإلجــراءات الخاصــة بالجامعــة.
3 - 4 اإلجراء التأديبي

ــة  ــواء كان زل ــه، س ــام ب ــن القي ــا يتعي ــاف م ــد بخ ــر قص ــن غي ــه ع ــوم ب ــل يق ــى فع ــير إل ــو يش وه
ــأ. ــوة أو خط ــان أو هف لس 3 - 5 خطأ بشري

وهــي تشــير إلــى جــو الثقــة عــن طريــق تشــجيع النــاس، بــل وحتــى مكافأتهــم علــى اإلبــاغ عــن 
معلومــات الســامة، وإدراكهــم أيضــًا الفــرق بيــن الســلوك المقبــول غيــر المقبــول حيــث يتــم 

ــم. ــن أفعاله ــاس ع ــاءلة الن مس

 3 - 6 ثقافة العدل
والمسؤولية

وهي تشير إلى ارتكاب فعل ضار عمًدا. 3 - 7 الممارسات الكيدية

وهو يشير إلى اختيار سلوكي لتجاهل خطر كبير ال مبرر له بوعي.  3 - 8 التصرفات المتهورة
غير المبالية

وهــو يشــير إلــى إجــراء يتخــذ لمســاعدة الموظــف بمــا فــي ذلــك تعليمــه وتدريبــه وتعيينــه 
المناســبة. والمهــارة  بالمعرفــة  وإمــداده  للمهمــة  3- 9 اإلجراء االصالحي   

ــر علــى الموظفيــن  ــى وثيقــة توضــح أي حــوادث غيــر مرغــوب فيهــا يمكــن أن تؤث وهــو يشــير إل
ــة أو المعاييــر الصحيــة.  أو المرافــق أو المعــدات أو الممتلــكات التــي ال تتفــق مــع المعاييــر العادي
ويمكــن أن تســبب هــذه الحــوادث إصابــات أو أضــرار فعليــة أو يمكــن أن تســبب إصابــات أو فقــدان 

للوظيفــة أو الوفــاة.

3 - 10 تقرير السالمة
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التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطــاب  مــن  الجامعــة  لمنســوبي  متاحــة  إلكترونيــة  بوابــة  هــي 
والموظفيــن لطــرح استفســاراتهم ومقترحاتهــم لتحســين جــودة خدمــات الجامعــة، كمــا 
تتيــح هــذه البوابــة تقديــم الشــكاوى أو اإلبــاغ عــن أي مخالفــات إلكترونيــة علــى شــبكات التواصل 

االجتماعــي أو المواقــع اإللكترونيــة التابعــة للجامعــة ومنســوبيها.

3 - 11 تواصل

ــامة  ــا للس ــدث م ــول ح ــات ح ــن معلوم ــاغ ع ــون لإلب ــه الموظف ــوم ب ــل يق ــى فع ــير إل ــو يش وه
ــأ. ــكاب خط ــه بارت ــن خال ــون م ــراف الموظف واعت 3- 12 اإلفصاح الذاتي

وهي تشير إلى سلوك يتجاوز فيه خطر الضرر الفائدة االجتماعية المرتبطة بالسلوك.  3-13 مخاطر جوهرية وغير
مبررة
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التوجيهات  -4

4-1 قيادة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

4-1-1 تشــجيع اتبــاع نهــج متســق ومنصــف ومنظــم فــي إدارة الســلوكيات التــي تدعــم الثقافــة التــي تــوازن 
بيــن بيئــة التعلــم والحاجــة التــي ال تقــل أهميــة عــن مســاءلة األشــخاص عــن أفعالهــم وخياراتهــم 

الســلوكية

ــة تشــجع الموظــف علــى اإلفصــاح عــن نفســه وتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة   4-1-2 دعــم ثقافــة عادل
ــه. ــذي يخدم ــع ال ــن والمجتم ــاب والموظفي ــتمرار للط باس

4-1-3 يقــر بــأن أحــداث الســامة ال تنشــأ عــادة عــن ســوء ســلوك فــردي )ســلوك متهــور( ، بــل هــي نتيجــة 
إخفــاق النظــام أو العمليــة )الخطــأ البشــري أو الســلوك المعــّرض للخطــر( متأثــًرا بالنظــام علــى النحو 

المصمم.

4-2 تشــجع الجامعــة الموظــف علــى الشــعور باألمــان للتحــدث بوضــوح عــن اإلبــاغ عــن اآلثــار الســلبية، وشــيكة 
الوقــوع، ووجــود ظــروف خطــرة، ومــا يتصــل بذلــك عــن طريــق نظــام تواصــل.

4-2-1  يجــب عــدم إلقــاء اللــوم علــى أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن بســبب أخطــاء غيــر مقصــودة ، 
ولكــن يتعيــن مســاءلتهم علــى االنتهــاكات المتعمــدة والســلوكيات المتهــورة.

4-3 تحــدث االســتثناءات مــن عمليــة التحقيــق العاديــة عندمــا يكــون هنــاك مــا يبــرر اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة أو 
قانونيــة إذا كان الموظــف:

4-3-1 يرتكب عمًا غير قانوني غير آمن
4-3-2 يرتكب عمًا ضاًرا

4-3-3 ينتهك السرية
4-3-4 يرتكب فعًا تحت تأثير الكحول أو مواد أخرى أو ينطوي على تناول المخدرات

4-3-5 لديه مشكلة مستمرة لم يتم حلها من خال اإلجراءات االصاحية.
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المحافظة على ثقافة المسؤولية  -5

5-1  سيقوم الرئيس المباشر المعني بمتابعة الحادث بالتحقيق فيه، وتوثيق التحقيق ونتائجه وتعليقاته.

 5-2  يهتم الرئيس المباشر للموظفين المعنيين باالتي:

ــر  5-2-1 اتخــاذ تدابيــر اســتباقية ليثبــت للموظفيــن بــأن ثقافــة الجامعــة تشــجع علــى اإلبــاغ عــن تقاري
الســامة واإلفصــاح الذاتــي

5-2-2 طمأنــة الموظفيــن المشــاركين أنــه ســيتم التعامــل مــع األحــداث المبلــغ عنهــا بشــكل متســق 
مــع فلســفة االســتجابة والتركيــز علــى إجــراءات الوقايــة والتطويــر )مقابــل اإلجــراءات التأديبيــة(.

 5-2-3 التحقيق في مصدر األخطاء ونوع السلوك الذي أدى إلى حدوثه

ــوذج  ــة نم ــل تعبئ ــوف يكم ــي س ــن( المعن ــف )الموظفي ــر للموظ ــس المباش ــن أن الرئي ــد م 5-2-4 تأك
ــر. ــاق التقري ــل إغ ــامة قب ــن الس ــاغ ع ــام اإلب ــي نظ Just Culture Review  ف

5-2-6 تسهيل اإلجراءات التي تركز على إدارة السلوكيات المصنفة وفًقا لما يلي:

ــي،  ــم العاطف ــم الدع ــال، تقدي ــبيل المث ــى س ــارة )عل ــاة أو االستش ــري: المواس ــأ البش 5-2-6-1 الخط
ــف(. ــبة للموق ــف المناس ــات الموظ وعاق

5-2-6-2 التصرفــات المتهــورة غيــر المباليــة: التدريــب )علــى ســبيل المثــال، مراجعــة التعليــم 
الحوافــز(. وإدارة  المعاييــر،  أو  المطبقــة  للسياســات واإلجــراءات 

ــا  ــب بم ــي المناس ــراء القانون ــب أو اإلج ــي المناس ــراء التصحيح ــة: اإلج ــلوكيات الطائش 5-2-6-3 الس
ــل  ــام العم ــة ونظ ــي الجامع ــغيلية ف ــة والتش ــراءات اإلداري ــات واإلج ــع السياس ــى م يتماش

ــعودي. الس

5-3 يقوم الموظف )الموظفون( المعنيون باآلتي:

المثــال، جســدًيا، مالًيــا، ســمعة،  أو أذى غيــر مبــرر )علــى ســبيل  التســبب فــي مخاطــر  5-3-1 تجنــب 
المحيطــة. والمخاطــر  المخاطــر  وتحديــد  وتقييــم  عاطفيــة(  خصوصيــة، 

5-3-2 اإلبــاغ الذاتــي إذا ارتكبــوا حدًثــا متعلًقــا بالســامة أو شــاركوا فيــه أو إذا شــهدوا حدًثــا يتعلــق بالســامة 
ــع وعشــرين )24( ســاعة باســتخدام اســم تســجيل الدخــول  مــن خــال بــدء اإلبــاغ فــي غضــون أرب

اآلمــن وكلمــة المــرور.
     5-3-3 المساعدة في تصميم أنظمة األمان.

5-3-4 إدارة االختيارات اآلمنة من خال:

5-3-4-1 اتباع السياسات واإلجراءات المعمول بها.
5-3-4-2 مواءمة اإلجراءات مع القيم التنظيمية.
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الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا الدليل  -6

جميــع إدارات وكليــات جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بجميــع فروعهــا ملزمــة بتطبيــق 
ــذا الدليل ه
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