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 مقدمة   -1
في إمارة  اتللقطاع المنظمةوالسلطات  للسالمة والصحة المهنیة أبوظبيینص هذا الدلیل الفني على متطلبات مركز  )أ(

 .أبوظبيالسلطات داخل إمارة  لتلك ینالعمل الخاضع أصحابسري على كافة متطلباته تو  أبوظبي،

ضمان الحد من المخاطر النفسیة التي  ، بهدفالعملالمتعلق ب اإلجهادإدارة متطلبات على هذا الدلیل الفني  ینص )ب(
 إلى أدنى مستوى ممكن. المتعلق بالعملاإلجهاد بسبب  العاملونرض لها یتع

 في حال غیاب أما .وتحسینها وسالمتهفي الحفاظ على صحة الفرد  للعمل التصمیم والتنظیم واإلدارة الفعالةیساهم  )ج(
 الشائعةوالنتیجة  "العمل الجید"،قد تضیع الفوائد واألصول المرتبطة بـفاالهتمام الكافي بتصمیم العمل وتنظیمه وٕادارته، 

 العمل.المتعلق ب اإلجهادهي  لذلك

في سوء الصحة المهنیة وضعف اإلنتاجیة والخطأ البشري. وقد  ةالرئیسی من األسباب المتعلق بالعمل اإلجهادعتبر ی )د(
وزیادة  ،واألداء الضعیف في العمل ،الدوران الوظیفيوارتفاع معدل  ،یترتب علیه كثرة أیام الغیاب بسبب المرض

 احتماالت وقوع الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري. 

عندما  العاملینالتي تصدر عن  والوجدانیةردود األفعال النفسیة  المتعلق بالعمل اإلجهادعني یفي هذا الدلیل الفني،  )ه(
 تهم و/أو الموارد المتوفرة لهم الستیفاء هذه المتطلبات. واألهم أنابین متطلبات أعمالهم وقدر  عدم توازن یحسون بوجود

 أقلم معها.أن یت یجبعلى التأقلم مع المواقف التي  یحس الفرد العامل بعدم قدرتهعندما  نتجی اإلجهاد

من  اأو غیره ةط شدیدو عندما یتعرضون لضغ األشخاصهو رد الفعل العكسي الذي یصدر عن  اإلجهادالشعور بإن  )و(
 یؤدي إلى، الذي وضع قدر من الضغوط على الموظفأنواع المطالب التي تقع فوق كاهلهم. وهناك فرق واضح بین 

 عندما یصبح الضغط التحفیزي مبالغًا فیه.نتج یقد  التي اإلجهادویعد عامًال من عوامل التحفیز، و " التنبیه"

 وأصبحالعمل  مكان. ومع ذلك، إن لم تتم إدارة المخاطر النفسیة في حالةمرضًا ولكنه  لیس المتعلق بالعمل اإلجهادإن  )ز(
واالضطراب  ،وقتًا طویًال، فقد تنشأ أمراض عقلیة (مثل: اضطراب ما بعد الصدمة استمرجدًا و/أو  اً شدید اإلجهاد

اضطرابات المعدة و الصداع و  آالم الظهرو القلب القلق) وأمراض بدنیة (أمراض و  مواضطرابات التأقل ،االكتئابي الجسیم
 واألمعاء).

، مثل والسالمةمن شأنها أن تفضي إلى أثار سلبیة على الصحة  أخرى سلوكیاتإتباع أیضًا إلى  اإلجهاد ؤديیقد  )ح(
 األكل والعمل لساعات طویلة. واضطرابات المخدرات/المشروبات الكحولیة مانوٕادالعزلة والسلوك العدواني 
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 التدریب والكفاءة   -2
 تتوافق مع المتطلبات اآلتیة:  بالسالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة التأكد العمل  أصحاب على )أ(

 والكفاءة والتوعیة التدریب – )5(العنصر  – العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  )1(
، تسجیل الكیانات المهنیة العاملة )7.0اآللیة ( – العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  )2(

 مجال السالمة والصحة المهنیة. في 
السالمة ارسي ، تسجیل مم)8.0(اآللیة  – العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  )3(

 . والصحة المهنیة

لدى الموارد البشریة وممثلي السالمة ومدیري الصحة المهنیة و  السالمةوضباط  والمشرفین المباشرین المدراء كافةیجب ل )ب(
تقییم المخاطر، تلقي  تتطلبه عملیة بناء على ماأو أكثر، أو  50 إلى لدیهمیصل عدد العاملین  أصحاب العمل الذین

 .المتعلق بالعمل لإلجهادعلى ممارسات اإلدارة الجیدة التدریب 

 یجب توفیر التدریب على أساس سنوي، على أن یشمل األمور التالیة: )ج(

 وأسبابه اإلجهادتعریف  )1(
 المتعلق بالعمل اإلجهادأسباب  إلدارةالرئیسیة  المبررات )2(
بضغوط  المتعلقالرئیسیة لتصمیم العمل الستة مجاالت ال متضمناَ ، المتعلق بالعمل اإلجهادإدارة منهج معاییر  )3(

 والدعم والعالقات والمهام والتغییر والتحكمالمطالب  :: وهيالعمل
 المرتبط بالعمل اإلجهادلمخاطر إجراء تقییم  )4(
 لكل من المجاالت الستة الرئیسیة لتصمیم العمل المتعلق بالعمل اإلجهادإیجاد حلول لمواجهة  )5(
 كل على حدةالعاملین المسائل التي تقلق التعامل مع  )6(
 المتعلق بالعمل اإلجهادإدارة فیما یخص  العمل أصحابسیاسة  )7(
دلیل الممارسة  – العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار المتطلبات المالئمة الواردة في  )8(

دلیل  –والصحة المهنیةالعام لنظام امارة أبوظبي للسالمة اإلطار و في مكان العمل،  الصحة – )9.0(الفني 
 . الوالدة والحوامل اتمهات حدیثاأل –)9.1( الممارسة الفني

 على صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب الالزم على أن یتضمن السجل المعلومات التالیة:  )د(

 االسم ورقم بطاقة الهویة )1(
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(
 موضوع (موضوعات) التدریب )3(
 التدریبتاریخ (تواریخ)  )4(
 اسم الشخص مقدم التدریب )5(
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 المتطلبات   -3
 المهام والمسؤولیات   3-1
 أصحاب العمل  3-1-1

العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة إلطار لوفقاً للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته ممهامهتأدیة العمل  أصحاب على )أ(
 . )5-2-3( ، القسمالذاتينظیم والتوالمسؤولیات األدوار – )1.0(العنصر  – المهنیة 

المخاطر،  وفقًا لما تحدده عملیة تقییمأو أكثر، أو  50إلى  لدیهمیصل عدد العاملین الذین العمل  أصحابیجب على   )ب(
 .المطلوبة التحكملوقایة وٕاجراءات وتنفیذ آلیات ا المتعلق بالعمل اإلجهاد إلدارةبرنامج  وضع وتطبیق

المخاطر،  وفقًا لما تحدده عملیة تقییمأو أكثر، أو  50إلى  لدیهیصل عدد العاملین الذي العمل  صاحبیجب على  )ج(
 أن:

لتقییم المخاطر  امنهج ؤسسیو  ،المتعلق بالعمل اإلجهادإدارة العمل نحو  صاحبیوثق التزام  اضع برنامجی )1(
وموظفي الموارد  المهنیةالسالمة والصحة  ومسؤولي المدراء حدد مهام ومسؤولیاتیو  ،اإلجهادإدارة بشأن 

 عاملینالبشریة وال
، اإلجهاد للقضاء علىدوریة للمخاطر  عملیات تقییمجري یو  ،في مكان العمل لإلجهاد المسببة عواملالرصد ی )2(

 عبر اتباع منهج لتقییم المخاطر اإلجهادأو إدارة المخاطر الناتجة عن 
 على الموظفین اإلجهادإلدارة المخاطر التي قد تزید من  التحكم الالزمةنفذ إجراءات ی )3(
لإلجهاد ممارسات اإلدارة الجیدة  بشأنوالمشرفین  والمدراء السالمة والصحة المهنیةلمسؤولي وفر التدریب ی )4(

 المتعلق بالعمل
المتعلق  اإلجهادالمتفق علیها فیما یختص بإدارة  ستراتیجیةاإلمن تنفیذ المدراء لتمكین  الالزمةوفر الموارد ی )5(

 بالعمل
وممثلي  عاملینالمهنیة وموظفي الموارد البشریة وال السالمة والصحة ومسؤوليالمدراء حدد مهام ومسؤولیات ی )6(

 هو معمول به). بحسب ماالسالمة ولجان السالمة (
 العاملون  3-1-2

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة العامة ل وفقا للمتطلبات هممسؤولیاتهم و مهامتأدیة على العاملین  )أ(
 ). 7-2-3) " األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي"، القسم (1العنصر ( -والصحة المهنیة 

مسؤولهم المباشر أو شخص مناسب آخر بأي مسبب لإلجهاد أو سلوك غیر إخطار التأكد من  العاملینعلى  )ب(
 .العملمقبول في مكان 

 . في أیة برامج یوفرها صاحب العمل بشأن إدارة اإلجهاد المتعلق بالعمل المشاركة العاملینعلى  )ج(

أو أعراض صحیة سلبیة بأیة تغییرات مسؤولهم المباشر أو شخص مناسب آخر إخطار التأكد من  العاملینعلى  )د(
 .ق بالعمللعهاد المتقد تحدث بسبب اإلج
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  المتعلق بالعمل اإلجهادبرنامج إدارة  3-2

العام لنظام امارة أبوظبي وفقًا لإلطار  ائج تقییم المخاطرإلى نتستند یأن  المتعلق بالعمل اإلجهادبرامج إدارة ل ینبغي )أ(
 إدارة المخاطر.  – )2(العنصر  –للسالمة والصحة المهنیة  

 لتصمیم العمل: المجاالت الرئیسیة الستةأن یتضمن  المتعلق بالعمل اإلجهادبرنامج إدارة لیجب  )ب(

 العمل وخصائص مكانأحمال العمل وأنماطه /أعباءمثل  مسائلوتتضمن  –المطالب  )1(
 تأدیة عمله في طریقة الفرد تحكمما هو مدى  – التحكم )2(
 للفرد العاملوالزمالء  والمدراء المباشرین جهة العملویشمل التشجیع والرعایة والموارد التي توفرها  –الدعم  )3(
وتشمل تحسین المناخ اإلیجابي للعمل لتفادي الصراعات والتعامل مع السلوكیات المرفوضة على  –العالقات  )4(

 كافة مستویات كیان العمل
داخل كیان العمل وٕاذا ما كانت جهة العمل تضمن أال یكون  عملهیستوعب مهام  الفردإذا ما كان  –المهام  )5(

 العاملین لدیهاهناك تعارض في المهام بین 
 ) وكیف یتم تعمیمه داخل جهة العملسواء كان تغییرًا كبیرًا أو بسیطاً كیف تتم إدارة التغییر ( –التغییر  )6(

 یجب أن یشملها البرنامج  تتضمن:التي  محددةالمتطلبات ال )ج(
 المطالب:   )1(

 مطالب مناسبة یمكن تحقیقها في إطار ساعات العمل المتفق علیها للعاملینالعمل  أصحاب یضع .1
 مطالب العملتنفیذ وقدراتهم مالئمة ل العاملینتكون مهارات  .2
 العاملینمهام العمل وفقًا لقدرات  تصمیم .3
 العمل مكانفي  العاملونالتي یعاني منها المحتملة المشاكل  معالجة .4

 :التحكم  )2(
 حریة التحكم في نمط ومعدل العمل الذي یقومون به للعاملینحیثما یكون مناسبًا، یكون  .1
 استغالل مهاراتهم والمبادرة بأداء أعمالهمعلى  العاملینتشجیع  .2
جزاء األعلى تطویر مهارات جدیدة كي تساعدهم على أداء  العاملینتشجیع  یتمحیثما یكون مناسبًا،  .3

 تمثل تحدیًا لهموالتي من العمل الجدیدة 
 وقت الراحة بشأن اختیارالعاملین یتم التشاور مع  .4
 بشأن أنماط العمل العاملین یتم التشاور مع  .5

 الدعم:   )3(
 للعاملینسیاسات وٕاجراءات لتوفیر الدعم المناسب لالعمل  أصحاب امتالك .1
 لدیهمالعاملین وتشجیعهم على دعم المدراء أنظمة لتمكین  وجود .2
 وتشجیعهم على دعم زمالئهمالعاملین أنظمة لتمكین  وجود .3
 الحصول علیهبنوعیة الدعم المتوفر لهم وكیفیة ووقت ن لعاملیا إلمام .4
 بكیفیة الوصول إلى الموارد الالزمة ألداء مهام وظائفهمإلمام العاملین  .5
  مالحظات دوریة وبناءة بشأن عملهمالعاملون یتلقى  .6
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 العالقات:   )4(
عات والتأكد من االعمل لتفادي الصر  مكان السلوكیات اإلیجابیة في على نشرالعمل  أصحاب عملی .1

 تحقق العدالة
 المعلومات ذات الصلة بطبیعة عملهم العاملونیتشارك  .2
 العمل سیاسات وٕاجراءات متفق علیها لتفادي السلوكیات المرفوضة أو وضع حلول لها أصحابمتلك ی .3
 وتشجیعهم على التعامل مع السلوكیات المرفوضةالمدراء أنظمة لتمكین  وجود .4
 المرفوضةوتشجیعهم على اإلبالغ عن السلوكیات  العاملینأنظمة لتمكین  وجود .5

 المهام:   )5(
 العاملینها على ونفرضیختلفة التي المتطلبات الم توافق، من قدر المستطاع، العمل أصحابتأكد ی .1
 من استیعاب مهام ومسؤولیات عملهم العاملینالعمل المعلومات الالزمة لتمكین أصحاب وفر ی .2
، العاملین لدیهمها على ونفرضی، من أن المتطلبات التي بالصورة الممكنةالعمل، أصحاب تأكد ی .3

 واضحة بالقدر الكافي
أو  مالحظاتمن اإلبالغ عن المشاكل التي یواجهونها فیما یتعلق بأیة  العاملینأنظمة لتمكین  وجود .4

  لدیهم في مهامهم ومسؤولیاتهم تضارب
 التغییر:  )6(

من استیعاب كینهم في الوقت المناسب لتم الالزمة  بالمعلوماتالعاملین لدیه العمل  صاحبزود ی .1
 المقترحة أسباب التغییرات

وفر لهم الفرصة یترحة و حول التغییرات المق للعاملین المطلوبة المشورةالعمل من توفیر  صاحبتأكد ی .2
 المقترحات  تلك وضعفي للمشاركة 

ألیة تغییرات یتم إدخالها على طبیعة أعمالهم. وٕان لزم األمر، یتلقى  ةالمحتمل باآلثار العاملین إلمام .3
 في عملهم التغییرات تلكمثل  لدعم تطبیق المطلوب التدریب العاملون

 بالجداول الزمنیة الموضوعة إلجراء التغییرات إلمام العاملین  .4
  الدعم الالزم خالل عملیة التغییر علىبسهولة  الحصول للعاملینمكن ی .5

 المحتملةالمشاكل بشأن  العاملینمالحظات التعامل مع  3-3

 لإلجهادالتي تعد مصدرًا محتمًال  التعامل مع المسائلهو  المتعلق بالعمل اإلجهادإن الهدف الرئیسي من برنامج إدارة  )أ(
 .لعاملینمجموعات ا المترتب على

مشاكلهم. ویجب أن تتضمن مالحظاتهم/من خاللها اإلبالغ عن  العاملونالعمل إیجاد طرق یستطیع  أصحاب على )ب(
 الطرق النقاط التالیة:  تلك

من ، إلى مدیریهم أو أي ةرسمیالوغیر  یةرسمال عبر القنواتعلى التحدث،  العاملین تشجعخلق بیئة  )1(
  المسؤولین عن إدارتهم

بشأن األمور  الصحة والسالمة أو موظفي الموارد البشریة ممثلي بأنه یجوز لهم التحدث إلى العاملینتذكیر  )2(
 ذات الصلة
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جهة العمل أو طلب النصیحة من المستشارین المختصین ب مسؤولعلى التحدث إلى أي  العاملینتشجیع  )3(
یساورهم قلق  ، إذا كانأبوظبي -صحةمن هیئة ال مرخصأو طبیب أو أخصائي نفسي  ،بالصحة المهنیة
 بشأن صحتهم

 من الزمالءاإلرشاد وغیره من أشكال الدعم خدمات توفیر  )4(
 عاملین(المشورة) للتوفیر خدمات المساعدة  )5(

األضرار تستهدف الحد من  التي جراءاتاإل تطبیقالعمل  أصحابیجب على  :العاملینخاوف الحظات/مستجابًة لماال )ج(
 :إلیها معندما یتم لفت نظره الفرد العامل لهاالذي قد یتعرض 

 المرتبط بالعمل داإلجهاالتي ترد بشأن  تحدید األشخاص المسؤولین عن التعامل مع الشكاوى/التقاریریجب  )1(
 أي من اإلجراءات التالیة بالشكل الذي یرونه مناسبًا:  نو ن المباشر و المدیر یتخذ  یفضل أن )2(

التحدث إلى الشخص المعني للتعرف على السبب الذي دفعه إلى الشكوى وما الذي یمكن عمله بشأن  .1
 شكواه

سیطرة حدود عن األمور  وخرجتشدید ووقع خطأ بسببه  اإلجهادكون یاالستعانة بالخبراء عندما  .2
 بشكل واضحالمدیر 

إنه أو أعضاء آخرین في فریق العمل، ف المدیر المباشرعندما تشمل الشكوى مشاكل في العالقات مع  .3
الشخص ل عن الصحة المهنیة وممث ومسؤوليالموارد البشریة  موظفي من المفید جدًا إشراكسیكون 
 خالل العمل على حل المشكلة المعني

بالعمل بوضوح، فمن المهم أن یتم تصحیح الوضع في أسرع وقت  ترتبطإن أمكن رصد مشكلة  .4
من األیسر أن یتم نه أل وذلك .ممكن، حتى وٕان كان ذلك یمثل تقدیم تنازالت من طرفي المشكلة

 أن یتركیتم ذلك بعد عمله من أن  على رأس الفرد المعنيالتدخل لحل المشكلة بنجاح أثناء تواجد 
 عمله وهو مصاب بمرض. الفرد ذلك

نشأ عن األوضاع في المنزل. ومع ذلك، یجب أن یي ذال اإلجهادعن  المسؤولیة القانونیةالعمل  أصحابتحمل یال  )د(
 وقد یتضمن ذلك على سبیل المثال ال الحصر: .ذلك اإلجهادمن مواجهة مثل  مالعمل ترتیبات تمكنهأصحاب ضع ی

 إلى خدمات المشورة الحصولتوفیر إمكانیة  )1(
 آلیات التأقلم مع العمل )2(
 تغییر ساعات العمل )3(
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 المراجع   -4
 إدارة المخاطر – )2(العنصر  –العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار  •

 العمل في مكانالصحة ، )9.0(دلیل الممارسة الفني  –العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار  •

الوالدة  اتمهات حدیثاأل – )9.1(دلیل الممارسة الفني  –العام لنظام امارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار  •
 والحوامل

، المعدل بموجب القانون 1980) لعام 8الوزاریة المنفذة لمواده. القانون االتحادي رقم ( االتحادي والقراراتقانون العمل  •
 .2007عام ) ل8االتحادي رقم (

 خطوة بخطوة عبر استخدام معاییر اإلدارة. منهج إدارة األسباب المؤدیة إلى الضغوط المرتبطة بالعمل. •

 HSG 218, 2ND Edition, 2007, ISBN 978717662739 :متاح على الموقع اإللكتروني .
http://www.EHS.gov.uk/pubns/priced/hsg218.pdf 2011أغسطس،  19، بتاریخ 

نزالند. حكومة كوینزالند، متاح على الموقع اإللكتروني: یالصحة والسالمة في مكان العمل بكو  •
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/subjects/stress/about/index.htm أغسطس  19، بتاریخ

2011 

في األعمال الصغیرة. الصحة والسالمة في مكان العمل بكوینزالند. متاح على الموقع اإللكتروني: الصحة النفسیة  •
http://www.deir.qld.gov.au/workplace/resources/pdfs/psychhealth-smallbusiness.pdf ،

 2011أغسطس  19بتاریخ 

 http://www.EHS.gov.uk/stressالموقع اإللكتروني:  •

• Mackay CJ, Cousins R, Kelly PJ, Lee S and McCaig RH (2004) ‘“Management 
Standards” and work-related stress in the UK: Policy background and science’ 
Work & Stress 18 (2), 91-112 

• Cousins R, Mackay CJ, Clarke SD, Kelly C, Kelly PJ, and McCaig RH (2004) 
‘“Management Standards” and work-related stress in the UK: Practical 
development’ Work & Stress 18 (2), 113-136 
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 سجل تعدیل الوثیقة  -5

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبق ال اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 2016یولیو  1 3.0

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 
مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى مركز  مسمى تغییر

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة إلوالصحة والسالمة 

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

استخدام تعبیر "اإلجهاد" ضمن الوثیقة كترجمة لتعبیر 
“Stress” 

 في كل الوثیقة

 4 (د) بشأن سجالت التدریب2إضافة البند 

 الوثیقة كلفي  تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها

3.1 
فبرایر  17

2019 
 5 ) بشأن مسؤولیات العاملین2-1-3إضافة البند (
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