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  الخاتمـــــة
ى ) العمومیة والخاصة ( تعتمد المؤسسات الحدیثة        في تحقیق أھدافھا بدرجة كبیرة عل

  .كفاءة وفعالیة أداء العاملین بھا 

م عنصر من  ر أھ ل یعتب ي العم ة ف ة ورغب ھ من موھب فالعنصر البشري بما یتمیز ب

ھ المؤسسة ، أم وي ومحوري تمتلك وارد األخرى من عناصر اإلنتاج ،وأھم مورد حی ا الم

دبیره واستخدامھ  أموال ومعدات وآالت فھي عوامل مساعدة ،  فاإلنسان بتخطیطھ وحسن ت

  .لھذه الموارد یحقق الكفاءة اإلنتاجیة واألداء الجید الذي تھدف إلیھ المؤسسات 

ى  ا العمل عل ف أنواعھ ى المؤسسات بمختل ین عل داف یتع ك األھ وغ تل ومن أجل بل

املین  ز الع ة حف ة والمعنوی وافز المادی ق الح انیة بتطبی دوافع اإلنس ك ال ق تحری ن طری ع

س  ى أس زت عل ك إال إذا ارتك ق ذل ن یتحق ھ ، ول تمراریة فی ل واالس ي العم رغیبھم ف لت

اال  ا فع لیم لألجور، وتقییم ى نظام س موضوعیة وعادلة لتقییم الوظائف بغرض التوصل إل

ا ،أ ا ومعنوی أتھم مادی ن أجل مكاف ألداء م اد ل ق  اإلرش م عن طری ین أدائھ ن أجل تحس و م

  .،التدریب ،النقل ،الترقیة وغیرھا 

والجزائر بما تشھده من تحوالت اجتماعیة واقتصادیة ،ال  سیما انتقالھا من التخطیط 

زا سواء  ا العمومي أن یلعب دورا ممی ى قطاعھ المركزي إلى اقتصاد السوق ، یفرض عل

،ألن كفاءة أداء الدولة لمواجھة المنافسة العالمیة یتوقف  على المستوى الداخلي أو الخارجي

ة  ة للوظیف اء أھمی ك إلعط ة ، وذل ا التنظیمی ت مواقعھ ا كان ا أی املین بھ اءة أداء الع ى كف عل

  .العمومیة وتطویر دورھا وأسالیبھا 

وازن  ق الت ي تحقی ویعتبر قطاع الصحة العمومیة إحدى ھذه القطاعات التي تساھم ف

اعي  ع (االجتم تقرار المجتم ادي) اس ریة ( واالقتص وارد البش ة  و أداء الم ادة إنتاجی أي زی

  .للدولة ، وبالتالي تحقیق معاییر الجودة الشاملة ) الوطنیة 

ة  ة االجتماعی ق التنمی وبالرغم من األھمیة اإلستراتیجیة لھذا القطاع الحیوي في تحقی

كالت التي تعترض  األداء الفعال للعاملین واالقتصادیة للدولة ، إال أن ھناك الكثیر من المش

دم  ك لع ة ،  وذل بھ ، الشيء الذي انعكس سلبا على نوعیة وجودة الخدمات الصحیة العمومی

ور  رن لألج ام م ود نظ دم وج ومي ، وع حي العم اع الص امیة للقط داف الس وح األھ وض



 الخاتمــــــــــــــــــــــــة

 188

املین، ة للع اة الیومی ات الحی ة ومتطلب اء الوظیفی ي األعب آت یراع دم   والمكاف ى ع افة إل إض

وجود مناخ تنظیمي محفز یسمح للعاملین بالمشاركة في اتخاذ القرارات ،وعدم وجود نظام 

للمعلومات واالتصاالت الداخلیة تاركا المجال للغموض واإلشاعات ،زیادة إلى انعدام دافعیة 

ال العاملین نحو العمل وتحسین مستوى أدائھم،وھو ما یؤكده انتشار ظاھرة التسیب واإل ھم

  .الناتج عن انخفاض الرضا الوظیفي في محیط العمل 

ات ) المؤسسة الصحیة (إن إصالح المنظومة الصحیة  ع المعوق ب حصر جمی یتطل

ة  الغ األھمی ب ب ا جان ث یراعى فیھ التي تحول دون تحسین جودة الخدمات الصحیة  ، حی

ة ة الظروف المادی ق تھیئ املین عن طری ع الع ك دواف ز وتحری دف  وھو تحفی ة بھ والمعنوی

  : تحسین أدائھم ، ومن تم تحسین نوعیة الخدمات الصحیة العمومیة ، ویتطلب ذلك ما یلي

  منح المؤسسة الصحیة العمومیة في الجزائر االستقاللیة الحقیقیة والفعـلیة 

ف  ال التوظی ي مج تھا ف ید سیاس ن ترش ة م ل حری تمكن بك ا البشریة،حتى ت ییر مواردھ لتس

  .وغیرھا ...فیز التدریب ، التح

  التخطیط السلیم في توزیع الموارد البشریة بین المصالح االستشفائیة مع 

  .دراسة األداء وتقییمھ

  تنفیذ مجموعة من البرامج التكوینیة والتدریبیة المتخصصة في مجال تنمیة 

الكفاءات ،وھذا من خالل تصمیم برامج متكاملة وفعالة،وتستجیب لتطلعات العاملین،مع 

  .عملیة التدریب بالترقیة  ربط

  المحددة )المادیة والمعنویة(إعادة النظر في األجور والمكافآت والتحفیزات 

رات  ة، والتغی ات المعیشة الحالی ع متطلب بقوانین الوظیف العمومي ، والتي لم تعد تتماشى م

  .االقتصادیة واالجتماعیة التي طرأت على المجتمع الجزائري 

 امال(انیة خلق عالقات عملیة إنس ر انسجاما وتك اءا) أكث ف االنتم ین مختل  تب

  .الفئویة الموجودة بالمؤسسة الصحیة العمومیة

ذي  وعي والملموس ال الرغم من التطور الن ھ ب وفي األخیر ال یفوتنا أن نشیر إلى أن

عرفھ نظام الوظیفة العمومیة بصفة عامة ، والمؤسسة الصحیة بصفة خاصة مند االستقالل 
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ري إلى یومنا  ع الجزائ ا المجتم ھذا ، إال أن ذلك لم یرقي إلى مستوى التطورات التي عرفھ

  .   في مختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا 
 


