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كثر الحدیث في السنوات األخیرة عن اإلنتاجیة وطرق تحسینها من أجل مضاعفة اإلنتاج ودفع 
عجلة النمو إلى األمام، كذلك تحسین الخدمات المقدمة لألفراد وتطویر هذه الخدمات من أجل المحافظة 

ریعة الحاصلة على الزبائن ومحاولة توسیع نطاق هذه الخدمات على المستوى الجماهیري، فالتطورات الس
حول العالم وما استتبعها من تقسیم دولي للعمل والعولمة تفرض التفكیر الجدي من أجل االندماج 
والمسایرة لهذه التحوالت، ومن هنا تبرز أهمیة العامل البشري وضرورة االهتمام بمشاكله وتنمیة قدراته 

  .لتكنولوجیا الحدیثةومهاراته حتى یمكن االنتفاع بهذه القدرات والمهارات ویستوعب ا

وقد جاء في تقریر األمم المتحدة بأن تنمیة الموارد البشریة تتعلق بما هو أكثر بكثیر من ارتفاع أو 
انخفاض الدخول القومیة، فهي تتعلق بخلق بیئة یستطیع األفراد أن یقوموا فیها بتنمیة قدراتهم الكاملة وأن 

  . ومصالحهمیحیوا حیاة منتجة ومبدعة تتوافق مع حاجاتهم 

فالتكفل بالموارد البشریة أساس كل تقدم وتطور فحتى ال یصبح الفرد أداة معرقلة للتنمیة، یجب 
العمل على جعله قوة دافعة له، وال شك أن التكوین یمثل وسیلة هامة من وسائل تنمیة الموارد البشریة 

موارد البشریة، ومن هنا البد من تغییر فتنمیة الموارد الطبیعیة ال یمكن أن یكتب لها النجاح دون تنمیة ال
مستویات المعرفة والمهارات واالهتمامات والقیم واالتجاهات والقدرات واالستعدادات الخاصة بأبناء 

  . المجتمع

وبالتالي فنجاح المجتمع في تحقیق أهدافه وضمان استمراریة نموه وتطویره یتطلب تشخیص 
عادة النظر في الطرق الحالیة والمنتهجة في  مخططات واستراتیجیات التكوین على مستوى مؤسساته وإ

ال یمكن لإلنسان أن یأمل في إتقان كل المعارف  بید أن <<  (Maglothlin)التكوین، ویؤكد ماكلوثلین 
واجبه المهني یحتم علیه اإلطالع على كل ما له عالقة بعمله، وال یمكن عمل ذلك بدون قراءات ودراسة 

لتي تحصل علیها من المؤسسة التربویة أثناء اإلعداد والتي نالها خالل تعلمه الرسمي مستمرة، فالمعرفة ا
أن یتقاعد، فیجب أال یعرض مرضاه أو زبائنه أو  -وبمدة لیست بالقصیرة  -ستصبح قدیمة حتى قبل 

ل، إن تالمیذه إلى أخطار المعرفة البالیة، بل علیه أن یتابع طریقه العملي والعلمي حتى في زحمة العم
  . >>المهني شخص یتعلم طوال حیاته 

فالتحوالت الهائلة التي تحدث في المجتمع مست جمیع المیادین والمؤسسات من بینها المؤسسة 
في عملیة التنمیة، حیث أكد علماء االقتصاد على ضرورة االستثمار في  الصحیة والتي تلعب دورا هاما

لبشریة المنتجة، هذه المؤسسة التي تشهد تطورات عدیدة في المجال الصحي، من أجل الزیادة من الموارد ا
تفرض علیها إعادة النظر في منظومتها التكوینیة ) الهیكلیة، التكنولوجیة والسیاسیة(شتى المجاالت 
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والعمل على وضع إستراتیجیة واضحة ومحددة األهداف من أجل الوصول إلى تحقیق األهداف التي 
  .وجدت من أجلها

راسة سنحاول إبراز مساهمة التكوین المتواصل في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة وفي هذه الد
  . الصحیة

  : ولتحقیق هذا المسعى قسمت الدراسة إلى خمسة فصول نعرضها كاآلتي

اإلطار المنهجي للدراسة بدءا بطرح اإلشكالیة، أهمیة وأهداف الدراسة، : تناولنا في الفصل األول
  .م عرض ألهم الدراسات المشابهة للموضوع تحدید المفاهیم، ث

تنمیة الموارد البشریة، حیث تناول أهم المداخل النظریة لدراسة الموارد :  و خصصنا الفصل الثاني
آلیات تنمیة الموارد البشریة، دور القطاعات االجتماعیة في تنمیة الموارد البشریة، ثم العوامل . البشریة

  . لبشریة، تنظیم إدارة الموارد البشریة وتنمیة الموارد البشریة في الجزائرالمؤثرة على تنمیة الموارد ا

حاولنا عرض التكوین المتواصل  من خالل عرض خصائص ومبادئ التكوین : وفي الفصل الثالث
التكوین المتواصل، مشكالت  ةالمتواصل، أهمیة وأهداف التكوین المتواصل، إستراتیجیة و مراحل عملی

، لنصل في لین المتواصل ،ثم عرض لتجارب بعض الدول في مجال التكوین المتواصومعیقات التكو 
  . األخیر لعرض التكوین المتواصل في المؤسسة الصحیة بالجزائر 

لیأتي الفصل الرابع بإجراءاته المنهجیة، بعرض مجاالت الدراسة والعینة إلى جانب المنهج 
  . واألدوات المستخدمة في الدراسة المیدانیة

بینا نتائج الدراسة المیدانیة في ضوء الطرح النظري والمنهجي المقدم من : ما الفصل الخامسأ
  .    خالل تحلیل البیانات للخروج باستنتاج عام وخالصة للدراسة من خالل تساؤالت اإلشكالیة

  

وفي ضوء هذه الدراسة واجهتنا عدة صعوبات أهمها النقص الكبیر في المراجع التي تناولت 
وع التكوین المتواصل في الجزائر بصفة عامة وفي المؤسسة الصحیة بصفة خاصة ولهذا لم موض

  . نخصص فصل خاص بالمؤسسة الصحیة في الجانب النظري وركزنا علیه في الجانب المیداني 

  

  

  
  


