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  طـرح اإلشكـالیة  : أوال
مواردها الطبیعیة بحكم ما تمتاز به من إمكانیات النمو تمثل الموارد البشریة ألي دولة أهم 

والقدرة على تسخیر باقي الموارد األخرى، لذا تزاید االهتمام بموضوع الموارد البشریة في معظم دول 
  . االقتصاد النامي، إذ تشكل الموارد البشریة لهذه الدول أكثر الموارد الطبیعیة توافرا وأقلها استخداما

لتكفل بالمورد البشري باعتباره العنصر الفعال في أي تحول و تقدم اقتصادي فاالهتمام وا
یعتبر من العناصر التي تضمن األداء الجید والفعالیة التنظیمیة، ومع ازدیاد نوعیة وحجم المنافسة 
المحلیة والعالمیة بین المؤسسات على اختالف نشاطها، وتسابقها لتقدیم الجدید واألجود من السلع 

دمات، من أجل تحقیق رضا زبائنها وتوسیع مجاالتها، فقد أصبح التكوین المتواصل خیارا والخ
استراتیجیا لتنمیة الموارد البشریة، وأصبح ینتظر إلیه على انه استثمار بشـري، شأنه شأن 

  .      االستثمارات األخرى

البشریة على وقد تجاوز التكوین المتواصل في الوقت الحالي وظیفة في تنمیة القدرات 
التحكم في منصب العمل إلى وظیفة أكثر اتساعا تنظر إلیه باعتباره أداة لتسییر وعقلنة الموارد 
البشریة، ویمثل مجاال أكثر أهمیة في صیرورة التأهیل الوظیفي للموارد البشریة، باعتباره عنصرا 

اءة األفراد عند االلتحاق بالعمل فعاال في المنظمة لالرتقاء باألداء، واعتباره ضرورة أساسیة لبناء كف
ومعالجة مشكالتهم األدائیة وتطویر قدراتهم المختلفة وتمكینهم من التجاوب مع المستجدات 

  . المعلوماتیة المتسارعة

فالمؤسسات الجزائریة بعد االستقالل احتوت على مورد بشري غیر مؤهل، ورغم الجهود 
ستقالل إلى حد اآلن والتي أدت إلى رفع مستوى األفراد، المبذولة في میدان التربیة والتكوین منذ اال

إال أن هناك بعض النقائص والممارسات السلبیة والتي یرجع بعضها إلى عدم استجابة هیاكل 
التكوین لمتطلبات هیاكل االستخدام، مما أدى إلى مشاكل على مستوى المؤسسة الجزائریة، منها 

ت من الموارد البشریة، وعدم توازن الكفاءات والمهارات عدم االستجابة الصحیة لمختلف القطاعا
التي أخرجتها األنظمة التربویة، مما ترتب على ذلك ضعف العائد االقتصادي واالجتماعي 
للمؤسسات، وضعف إنتاجیة عمالها وتدهور الخدمات فیها، ومنه وجب على هذه المؤسسات 

  .         انتهاج سیاسة التكوین المتواصل

المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور التكوین المتواصل في تنمیة  ومن هذا
الموارد البشریة في المؤسسة الصحیة بالجزائر، وما یعترضها من معوقات ومشكالت وما یقدمه هذا 

  . التكوین بالنسبة للمتكون وما یسهم به، والمجاالت التي یشملها في إطار البرامج المقدمة
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نى لنا إال بالوقوف میدانیا على واقع التكوین المتواصل في هـذه المؤسسـة، وهذا ال یتس
وللوصول إلى هذا المبتغى سنحاول اإلجابة على التساؤل التالي، من خالل دراسة میدانیة على 

مع الموظفین وتقني الصحة وأطباء، والذین شملهم هذا  - بسكرة -مستوى مستشفى بشیر بن ناصر
  . التكوین

  م التكوین المتواصل في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة الصحیة بالجزائر؟هل یساه

  والذي تنبثق منه التساؤالت 

 ما أهمیة التكوین المتواصل في سیاسة المؤسسة الصحیة؟  

  طبیعة ونوعیة البرامج التكوینیة المقدمة ؟ ما  

 هل تواكب البرامج المستجدات المعلوماتیة الحدیثة ؟  

  البرامج لألهداف المرجوة من العملیة التكوینیة ؟  هل تحقق هذه  
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  أسبـاب اختیـار الموضـوع : ثانیا
إن األسباب التي دفعتنا إلى اختیار موضوع التكوین المتواصل ودوره في تنمیة الموارد 

ثة البشریة في المؤسسة الصحیة، هي مجموعة من األسباب التي تتمحور حول التطورات الحاد
  : على مستوى هذه المؤسسات والمجتمع والمتمثلة في

إعادة هیكلة وتنظیم المؤسسات الصحیة وتكیفها مع المقتضیات الحدیثة، مما  .1
  . اقتضى اللجوء إلى التكوین المتواصل من أجل تحسین الوضعیة

ظهور بعض المشاكل في المؤسسات الصحیة، التي سببها یعود إلى ضعف  .2
   .تكوین العاملین بها

التطور االجتماعي، والذي أدى إلى إحداث نقلة نوعیة في حیاة المجتمع، دفعت  .3
إلى تصعید الحاجة ومضاعفة احتیاجاته وزیادة مطالبه من أجل تحسین 

  .      المنتجات، وكذا الخدمات المقدمة إلیه
  أھمیـة الدراسـة : ثالثـا

علمي والحضاري له في ظل تزداد طاقات المجتمع في العصر الحدیث بازدیاد التطور ال
كل هذه العوامل والظروف فإن حركة بدأت تسعى إلى تأمین تكوین للعمال تكوینا یؤهلهم للمسایرة 

  .واالنسجام مع هذه التطورات والتجددات

وموضوع بحثنا هذا یهتم بأحد هذه العناصر، وهو عملیة التكوین المتواصل، التي تهدف 
نیة، ومن ثم فإن أدائه یحتاج على الدوام إلى متابعة وتقویم یساعد إلى الرفع من قدرات العامل المه

في ضبط تكوینه على نحو وظیفي یراعي النقائص والتغیرات المشخصة ومتغیرات التطور العلمي 
  . في هذا المجال من ناحیة أخرى

إذن مفهوم الفرد في المؤسسة ینبع من طبیعة الدور الذي یضطلع به لمسایرة المستجدات 
التطورات في مختلف المجاالت، فهو یحتاج إلى تكوین یدعمه لیتقن أسالیب التعامل مع األهداف و 

  . التي تعمل المؤسسات على بلوغ مرامیها، لهذا نجد أن تكوین العامل له األهمیة البالغـة

ونظرا ألهمیة التكوین المهني المتواصل أردنا التعرض لهذه العملیة للكشف عن جوانبها 
  .  ه بأداء األفراد من أجل مردود فعال في المؤسسة والمجتمعوعالقت
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  أھـداف الدراسـة: رابعـا
  ھـدف علـمي. 1
  من ) اإلنتاجیة أو الخدماتیة(یعد موضوع التكوین المتواصل في المؤسسات االقتصادیة

 ومنه جاء هذا البحث لتسلیط الضوء على دور التكوین المتواصل في تنمیة. مواضیع الساعة
  . الموارد البشریة بالمؤسسات الصحیة

  جمع معلومات وافرة ومتنوعة والقیام بتشخیص موضوعي دقیق المنهجیة حول منظومة
  .التكوین المتواصل على مستوى المؤسسة الصحیة، وأهدافها الجدیدة بالنسبة للتحوالت الراهنة

 ،أن یأخـذوا بعـین  معرفة هل استطاع المشرع وكذا مسئولو المنظمات الصـحیة الجزائریـة
  .  االعتبار التغیرات الجدیدة التي عرفتها الساحة لوضع قوانین تتماشى مع الواقع الحالي

  ھـدف عـلمي. 2  
  الوصول إلى وضع مجموعة من التوصیات والمقترحات للوقوف علي المشاكل التي

المشاكل تعاني منها المؤسسة الصحیة عامة والمستشفیات خاصة ومحاولة التخفیف من هذه 
 . من خالل عملیة التكوین المتواصل

  
  تحـدید المفـاھیـم : خـامسا

تعتبر مسألة تحدید المفاهیم اإلطار النظري للبحث والبناء الفكري له، ألنها نقطة البدایة 
في التحلیل دون الخوف من اختالط المعاني وتشابكها، والتراث العلمي لم یترك مجاال إال وخاض 

ن اختلفت  درجة المعالجة، ولهذا ال یمكن ألي باحث أن یدخل مباشرة في بحثه دون اإلشارة فیه وإ
  . والرجوع إلى ما كتب

ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا على عرض بعض التعاریف لبعض العلماء والباحثین 
  . للخروج بالتعاریف اإلجرائیة

  
 
 
 
 
 

  : تعـریف التنمیـة. 1
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  :لغـة . 1.1
  )1(زاد وكثر: ة، ونميالزیاد: اشتقت من النماء

  :اصطـالحا. 2.1
 ياختلف العلماء والمفكرین حول تحدید مفهوم التنمیة كل وفق تخصصه، وفیما یل

 .سنعرض بعض هذه التعریفات

التنمیة هي ذلك التغییر نحو األنماط <<  Schram & lernerتعریف شرام و لیرنر 
نسانیة األفضل، بل وأیضا بزیادة المجتمعیة التي تسمح لمجتمع لیس فقط بتحقیق القیم اإل

قدرته على التحكم والسیطرة على بیئته ومكانته السیاسیة وبزیادة مدى سیطرة أفراده 
  . )2(>> وتحكمهم في توجیه أمورهم وشؤونهم 

عملیة تغییر اجتماعي مخطط یقوم به اإلنسان لالنتقال << تعریف عبد الهادي الجوهري 
مكانیاتها االقتصادیـة و بالمجتمع من وضع إلى وضع أفض ل، وبما یتـفق مـع احتیاجاته وإ

  . )3(>> االجتماعیة والفكریة 

من خالل هذه التعریفات نجد أن المحور الرئیسي واألساسي للتنمیة هو اإلنسان والمجتمع، 
فهي تتألف من مجموعة من المبادئ والقواعد اإلنسانیة الهادفة، إلى االنتقال بالمجتمع من موضع 

  . ى وضع أفضلإل

التنمیة حركة دینامیة واعیة تمس كـل القطاعـات االقتصـادیة و << تعریف آخر للتنمیة 
 .     )4(>>االجتماعیة بدون استثناء، فهي في األساس قرار سیاسي 

 
 
 
 

                                                
  .262 ص ،1997، المجلد السادس، دار صادر، بیروت، 01، الطبعة لسان العربابن منظور، . (1)
   . 12، صدار الفكر الجامعي، مصر، دون سنة نشر، التنمیة، نبیل رمزي، عدلي أبو طاحون .(2)
  .72، ص1998، جامعي الحدیث،مصر، المكتب ال03الطبعة، قاموس علم االجتماع، عبد الهادي الجوهري. (3)

(4)  .hymon Boudon et autres, Dictionnaire socology, la rouse, Paris, sans date, p6. 
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توفیر التعلیم والصحة والمسكن المالئم والعمل << ولدى المصلحین االجتماعین هي 
ن، والدخل الذي یوفر له احتیاجاته، وكذلك األمن والتأمین االجتماعي المناسب لقدرات اإلنسا

  . )1(>>المجدي، وكافئ الفرص، واالنتفاع بالخدمات االجتماعیة 

فالتنمیة من خالل هذین التعریفین عملیة متكاملة تتداخل وتسهم فیها جمیع األنظمة 
  . المجتمع لتحقیقهاوالفروع االجتماعیة من أجل الوصول إلى األهداف التي یسعى 

عملیة تهدف إلى تطویر المجتمع عبر  <<ومما سبق یمكن أن نعرف التنمیة بأنها 
استخدام كافة الوسائل المادیة والبشریة بالشكل الذي یضمن تغیرات إیجابیة لصالح الفرد 

  .   >>والمجتمع 
  :تعریف الموارد البشریة . 2

كونها عنصر من عناصر التكلفة التي یجب تحولت النظرة إلى األفراد في المنظمات من 
خفضها إلى أدنى حد، إلى كونها أصل من أصول المنظمة التي یمكن االستثمار فیها وزیادة قیمتها 

  .بالنسبة للمنظمة، وقد أدى هذا التحول في النظرة إلى اعتبار األفراد موردا من موارد المنظمة

مجموعات األفراد المشاركة في << أنها یعرف حسن إبراهیم بلوط الموارد البشریة على 
نجازات العمال التي تقوم بها المؤسسات و تقسم هذه الموارد إلى  رسم أهداف وسیاسات ونشاطات وإ

  : خمسة مجموعات وهي التالیة

  .الموارد القیادیة.2.                        الموارد االحترافیة.1

  .باقي الموارد المشاركة. 4     .                    الموارد اإلشرافیة.3

  . )2(>>االتحادات العمالیة.5

یقصد بالموارد البشریة تلك الجموع من األفراد المؤهلین ذوي المهارات والقدرات << 
المناسبة ألنواع معینة من األعمال والراغبین في أداء تلك األعمال بحماس واقتناع، من ذلك 

  :الموارد البشریة همانتعرف إلى صفتین أساسیتین في تركیب 

  

  

  .صفة القدرة على أداء األعمال.أ
                                                

  .35 ص ،2003، المكتبة الجامعیة، مصر، تنمیة المجتمع المحليأحمد مصطفى خاطر، . (1)
، دار النهضـة العربیـة، بیروت، 01، الطبعةإدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجيحسن إبراهیم بلوط، . (2)

  .16 ص ،2002
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  . )1(>>صفة الرغبة في أداء األعمال.ب

  : من خالل التعاریف السابقة یمكن أن نستخلص أن الموارد البشریة

  .مجموعة األفراد المؤهلین یمتلكون المهارة ألداء أنواع معینة من األعمال. أ

  .في أداء أعمالهمهؤالء األفراد یمتلكون الرغبة . ب

  . بذل جهود معتبرة من أجل تحقیق أهدافهم. ج

من خالل هذه النقاط، یمكننا استخالص التعریف اإلجرائي للموارد البشریة على أنها    
مجموعات األفراد الذین یسهمون بطریقة فعالة في تنمیة المجتمع ویمكنهم استالم << 

   .>> وجهمسؤولیات مختلفة، وأداء أعمالهم على أحسن 
  :تعریف تنمیة الموارد البشریة . 3

تغییر في مستویات المعرفة والمهارات << تعرف تنمیة الموارد البشریة، على أنها 
واالهتمامات والقیم واالتجاهات والمیول والقدرات واالستعدادات والخبرات والمعارف الخاصة بأبناء 

  .)2(>>المجتمع 

ال یشمل مفهوم تنمیة الموارد البشریة تنمیة المهارات  <<ویرى علي عبد الرزاق جلبي بأنه 
نتاجیة العمل والكفاءة فقط، بل  والقدرات واالتجاهات البشریة الالزمة لتعزیز النمو االقتصادي وإ
یشمل أیضا نطاقا أوسع یضم العناصر االجتماعیة والثقافیة كالخصائص الفكریة الضروریة 

تمكن الفرد أن یعیش حیاة أفضل و تحقیق المزید من الرخاء  للمواطن أو االنفتاح الفكري، والتي
  . )3(>>االجتماعي 

تنمیة النـاس بواسطـة الناس، ومـن أجـل الناس، << تعرف حسب تقاریر األمم المتحدة 
  . )4(>>ویتوجه إلى حاجات الناس في المأكل والملبس والمعاش والعمل والسكن والثقافة 

مل إحداث تغیرات إیجابیة في جمیع جـوانب حیـاة األفـراد العلمیة فتنمیة الموارد البشریة تش
  . والفنیة والسلوكیة من خالل زیادة معرفهم ومهاراتهم قدراتهم واستثمارها بطریقة فعالة

                                                
    .19، ص2002دار الهدى، الجزائر، ، تنمیة الموارد البشریة، علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة.(1)
  .129 ص ،1998، الدار الجامعیة، مصر، الكفاءة اإلداریةعبد الرحمن العیسوي، . (2)
   . 420، ص2003دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، لم االجتماع الصناعيع، علي عبد الرزاق جلبي.(3)
  .236، 235ص  ص حسن إبراهیم بلوط، مرجع سابق،. (4)
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وخالصة، یمكن تعریف تنمیة الموارد البشریة تعریفا إجرائیا كما عرفها عبد القادر عطیة 
ویالحظ من خالل هذا التعریف أن . )1(>>  البشریة واالنتفاع بهاعملیة توسیع القدرات << بأنها 

  : تنمیة الموارد البشریة لها جانبان هما
 جانـب تكـوین القـدرات  

 . فتنمیة الموارد البشریة تعني تكوین القدرات من خالل االستثمار في التكوین

 جانـب االستفـادة مـن ھـذه القدرات  

ه القدرات فیما ینفع اإلنسان أي استخدام القدرات البشریة في یعني االستفادة الكاملة من هذ
  .زیادة اإلنتاج، تحسین الخدمات والمشاركة في الشؤون السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة

  . ومن ثم فإن اإلنسان هو محور عملیة التنمیة، فهو وسیلتها وهدفها 
   
  : تعـریف التكـوین المتـواصل. 4

مجـموع العملـیات و << التكوین المتواصـل بأنـه  (L. Sekhiou)یعرف لخضر سكیو 
اإلجراءات والدعائم التي من خاللها یتم تحسین وتطویر معارف واستعدادات وسلوك العمال من 

  .)2(>>أجل تحقیق أهداف المؤسسة وأهدافهم الشخصیة 

مجموعة << بأنه  G. LeBouterf et S.Barzuchetti et F.Vincentیرى كل من 
معارف و القدرات و السلوكات لكسب الفرد كفاءات تؤهله للعمل الناجح، بإمكانه استغاللها آنیا ال

  .)3(>>في إطاره المهني والوظیفي

هو مجموعة من األنظمة أو األجهزة البیداغوجیة المقدمة إلى <<  J.Pierreكما یعرفه 
لعمال كي تسمح لهم بالتكیف مع المتغیرات البنیویة وتحوالت تنظیم العمل نتیجة للتطورات ا

  .)4(>>التكنولوجیة واالقتصادیة، وكذلك إلفادة تطورهم المهني 

  

                                                
  .49، ص 2003، الدار الجامعیة، مصر، اتجاهات حدیثة في التنمیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة، . (1)
  

(2) .L. Sekhiou, gestion du personnel, ed d’organization, Paris, 1990, p239. 
استراتیجیات التكوین المهني المتواصل في المؤسسات االقتصادیة وتأثیرها على فعالیة تسییر ، رابح العایب .(3)

   . 02، ص2002، أطروحة دكتورا غیر منشورة، جامعة، قسنطینة، الموارد البشریة
(4) .J. PIERRE CITEA. Gestion des Ressources humaines, 3e édition, ed, dalloz, Paris, 
2000, p101. 
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یشمـل كـل التكوینات المخصصـة للراشـدین، << كما یعرفه قانون العمل الفرنسي بأنه 
  .)1(>>و تعهدوا بها والشباب التزموا في الحیاة النشیطة أ

  : من خالل هذه التعاریف یمكن أن نقول أن التكوین المتواصل هو

 عملیة منظمة تقوم على أساس التخطیط.  

 عملیة مستمرة.  

 له أهداف محددة وواضحة.  

مجموع العملیات  << من خالل التعاریف السابقة، یمكن أن نعرف التكوین المتواصل بأنه 
لتي یخضع لها العامل أثناء الخدمة، أي طیلة حیاته المهنیة من أجل و اإلجراءات البیداغوجیة ا

إكسابه مجموعة من المعارف والسلوكات التي تساعده على أداء عمله لتحقیق أهداف المؤسسة 
  .>>وأهدافه الشخصیة

  :تعریف المستشفي.5
وبتجهیزات، وبفرق مداومة تسمح ) أطباء وممرضین(مؤسسة مزودة بـ << المستشفى 

قدیم سلسلة من الخدمات المرتبطة بالصحة، أي مختلف الخدمات التشخیصیة والعالجیة و بت
الجراحیة للمرضى الماكثین في المستشفى بسبب مشاكل صحیة، كما یمكنها تقدیم خدمات أخرى 

  .)2(>>الخ ...كالبرامج الوقائیة ، االستشارات الصحیة الخارجیة، المعالجة باألشعة التشخیصیة

مؤسسة تهتم بالرعایة الطبیة للمریض من بین << ها علي عبد الرزاق جلبي بأنه كما یعرف
روادها من سكان المجتمع المحلي الذي توجد فیه، وقد یكون لها في بعض الحیان أهدافا أخرى 
مثل التعلیم المهني والبحث، وتتكون هیئتها في الغالب من ممارسین یعملون لبعض الوقت، كما قد 

  )3(.>>بین الممارسین العمومیین كون بعضهم من

من خالل هذین التعریفین یمكن أن نقول أن المستشفى مؤسسة تهتم بتقدیم الخدمات 
  : الصحیة ألفراد المجتمع الذي یوجد فیه وتتمثل هذه الخدمات في

                                                
(1)  .M.Dennery, évaluer la formation, Jssu les moulineaux, Paris, 2001, p 2009. 

  
، دراسة حالة تأثیر طرق تمویل قطاع الصحة العمومي على أداء الخدمات في الجزائرالعلواني عدیلة،   .(2)

لنیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة بسكرة،  القطاع الصحي بسكرة، مذكرة مقدمة
  .  15، ص 2004

دار المعرفة ، "مدخل للتراث والمشكالت والموضوع والمنهج" علم اجتماع التنظیم ، علي عبد الرزاق الجلبي.(3)
    .182ص  الجامعیة، مصر، دون سنة نشر، 
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 معالجة األمراض وترقیة الصحة.  

 الوقایة من األمراض وتفادیها.  

 وتشخیصها والتنبؤ بها تنظیم وتشكیل مصالح معالجة األمراض.  

 تمدید المعدل المتوسط للعمر، وذلك بتحسین الحالة الصحیة.  

:وبناءا على هذه النقاط یمكن أن نعرف المستشفى بأنه      

مؤسسة عمومیة تهتم بتقدیم سلسلة من الخدمات المرتبطة بالصحة، من الوقایة << 
  .   >>ن والبحث العلمي إلـى العـالج، كما أن له أهداف أخرى كالتعلیم والتكوی
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  الدراسـات السابـقة: سادسـا   
تكتسي الدراسات السابقة، أهمیة بالغة في تدعیم أي بحث جاري، ألنها توفر له الكثیر من 
المعلومات ابتداء من اإلطار النظري مرورا بمناهج الدراسة وقوفا عند أهم ومختلف الصعوبات التي 

التي تمكن الباحث االستفادة منها في جمیع مراحل بحثه، كما یمكن لنتائج الدراسات اعترتها و 
السابقة أن تكون كمنطلقات حقیقیة لدراسات أخرى، تختبر تلك النتائج في مجاالت زمكانیة مغایرة 

  .وتشكل في مجموعها تراكما في المعرفة العلمیة تفید البحث العلمي عموما

ن وجب التنویه في لهذا سنحاول التطرق لبع ض الدراسات المشابهة والتي سبقت دراستنا، وإ
وهذا حسب إطالعنا - هذا الصدد إلى ندرة البحوث والدراسات السوسیولوجیة في هذا الموضوع 

مكانیاتنا     : ومن بین أهم الدراسات المشابهة - وإ
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  الدراسـات األجنبیـة . 1

 The office of education and Improvement U.S أجـرت. 1.1
department of education.  )1(  

منظمة في كل من قطاعي األعمال والحكومي عن تأثیر العملیة  300استقصاء على 
  )01(التعلیمیة على اإلنتاجیة، وكانت نتیجة االستقصاء  كما یوضحها الشكل رقم 

  تاج المنظمةتأثیر العملیة التعلیمیة على إن): 01(شكل رقم 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
، إیتراك للنشر 01، الطبعة "منهج حدیث لتحقیق شفافیة المنظمات" المفتوحة نظم اإلدارة فاتن أبو بكر،  . (1)

  .70، 69ص ص ،2001والتوزیع، القاهرة، 
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 النتائج الكلیة للمنظمات 
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  70فاتن أبو بكر،مرجع سابق، ص: المصدر
 
 

 على التعلیم أدت إلى زیادة  10%حیث أظهرت نتیجة االستقصاء أن زیادة االستثمار بنسبة 

في  11%في اإلنتاجیة الكلیة للمنظمات محل العینة، كما أدت إلى زیادة مقدارها  8,6%مقدارها 
في كل من ساعات العمل ورأس  10%لمنظمات الحكومیة، بینما قابل زیادة بنفس النسبة إنتاجیة ا

على التوالي في اإلنتاجیة الكلیة لمنظمات العینة،  3,4%، 5,6%مال المنظمة إلى زیادة قدرها 
مما یؤكد أهمیة االستثمار في تعلیم العاملین باعتباره أفضل العوامل المؤثرة على زیادة معدالت 

   .   نتاجیةاإل
                                                                                                            

  
  : الدراسـات الجزائریـة. 2

الدراسة التي قام بها الباحث العایب رابح وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في 
لتنظیم قسم علم النفس والعلوم التربویـة واألرطوفونیـا جامعة منتوري اختصاص علم النفس للعمل وا

استراتیجیات التكوین المهني المتواصل في المؤسسات "  2003 – 2002قسنطینة سنة 
االقتصادیة، وتأثیرها على فعالیة تسییر الموارد البشریة، دراسة تحلیلیة وتشخیصیة لمؤسسة سیدار، 

ى معرفة إلـى أي مـدى یمكن اعتـبار التكویـن المتواصل أداة حقیقیة وكانت دراسته هذه تهدف إل
  .لتسییر وتثمین الموارد البشریة على مستوى المؤسسات االقتصادیة

  )مجال الدراسة: (حـدود الدراسـة.
اقتصرت الدراسة على التكوین المهني المتواصـل الموجـه للعمـال الـذین هـم فـي حالـة خدمـة، 

واإلحصـائیات والعینـات علـى المؤسسـة الوطنیـة للحدیـد والصـلب المتواجـد فـي  كمـا اقتصـرت البیانـات
  .الحجار والیة عنابة

  :فرضیات الدراسة. 
  توقع الباحث 
أن نقص وندرة الموارد المالیة المخصصة للتكوین المهني داخل المؤسسات . 1 

  . االقتصادیة ینعكس سلبا على حجم ونوعیة الخدمات التكوینیة
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االستراتیجیات التنظیمیة المنتهجة في التكوین یؤثر سلبا على نجاعة  أن غیاب. 2
  .المؤسسة

أن األزمة االقتصادیة العالمیة والجهویة أدت إلى انتقال واحتكار الشركات الكبرى . 3
العالمیة لإلنتاج في إطار التقسیم العالمي للعمل، وبالتالي خلق انكماش في االستثمارات 

  . با على التكوین في المؤسسات االقتصادیةاالقتصادیة انعكس سل
أن غیاب الدقة والموضوعیة في تحدید احتیاجات وأهداف التكوین المهني المتواصل . 4

  . یؤثر سلبا على عملیة التكوین في المؤسسة االقتصادیة
كلما كان اإلطار القانوني المنظم لعملیة التكوین المهني ناقصا وغیر مكیفا فإن ذلك . 5

 . سلبا على فعالیة التكوین المهني المتواصل ینعكس

  :المنھـج المتـبع.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، أما األدوات فاستعمل المالحظة، المقابلة 
  . واالستبیان
  نتـائج الدراسـة.

  : التالیة جوقد توصل الباحث إلى النتائ
ادة حدة األزمة االقتصادیة التي أن تقلص قدرات التكوین بالمؤسسة زادت سرعته مع زی. 1

  . شهدتها مما ترتب عنه انكماش حاد في میزانیة التكوین
وبالتالي فان نقص وندرة الموارد المالیة المخصصة للتكوین المهني، داخل المؤسسات 

  . االقتصادیة، انعكس سلبا على حجم ونوعیة الخدمات التكوینیة حیث تحققت الفرضیة األولي
القة كبیرة بین محتویات البرنامج ومتطلبات نتائج المیدان ویرجع ذلك إلى عدم وجود ع. 2

أن البرامج الجامعیة المطبقة تعتمد علي المحدودیة  المعرفة في تحدید محتویاتها وهذا ما تجلي 
بوضوح في ذالك الحاجز بین مختلف فروع العلوم خاصة العلوم التقنیة واإلنسانیة مما یسبب ثغرات 

همال الجانب البشري كذالك معرفیة عد یدة كانت وراء فشل الجانب التقني في تحقیق ما وضع له وإ
  . نقص الدراسات التقویمیة الجامعیة

هناك عدم وجود ارتباط بین مخططات التكوین والتوظیف وهذا ما یظهر في وجود فائض .
وریة واضحة في بعض التخصصات  والعجز في الید العاملة المكونة، كذالك غیاب سیاسة تص

المعالم واآلجال للتكوین المتواصل علي مستوى المؤسسة  وتختطها في اآلونة األخیرة إلى إعادة 
النظر في سیاستها  اتجاه الموارد البشریة لم یكن سوى استجابة لمواكبة اإلصالحات المتسارعة  

  .التي یشهدها المحیط الداخلي والخارجي في جمیع المجاالت 
 عد التكوین وهذا ال یسمح بمعرفة مدى تحقیق األهداف إن وجدت ب مغیاب التقیی  
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  غیاب تصور سیاسة واضحة  اآلجال  والمعالم للتكوین المتواصل علي مستوى
المؤسسة حیث تحققت الفرضیة الثانیة فغیاب االستراتیجیات التنظیمیة المنتهجة في التكوین 

  .أثر سلبا على نجاعة المؤسسة
صحیح الهیكلي للمؤسسات  االقتصادیة هدم البنیة  الحالیة مما اثر كان من نتائج الت. 3

  سلبا علي  العملیة التكوینیة 
  إن األزمة االقتصادیة العالمیة والجهویة، أدت إلى انتقال واحتكار الشركات الكبرى

العالمیة لإلنتاج في إطار التقسیم العالمي للعمل، وبالتالي خلق انكماش في االستثمارات 
  تصادیة، انعكس سلبا على التكوین في المؤسسات االقتصادیة االق

  . وبالتالي تحقق الفرضیة الثالثة
  التكوینیة الستجیب دائما الحتیاجات ورغبات الصالح المستخدمة تأن المخططا.  4
أن إعداد المخططات التكوینیة ال یتم في الغالب بإشراك المسئولین علي الوحدة المهنیة .

  بشكل مباشر 
بالتالي فان غیاب الدقة والموضوعیة في تحدید احتیاجات وأهداف التكوین المهني و 

  . المتواصل یؤثر سلبا على عملیة التكوین في المؤسسة االقتصادیة
أن النصوص التشریعیة التي تناولت  التكوین المهني المتواصل منذ االستقالل إلي . 5

اصل لم یشكل انشغاال علي المدى الطویل أكدت إن التكوین المتو  1996غایة إقرار مرسوم 
للمؤسسة االقتصادیة حیث تحققت الفرضیة فكلما كان اإلطار القانوني المنظم لعملیة التكوین 

  .    المهني ناقصا وغیر مكیفا، فإن ذلك ینعكس سلبا على فعالیة التكوین المهني المتواصل
  تقییـم الدراسـة.

ضوع التكوین المتواصل في المؤسسة الصنـاعیة، تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى مو 
ومالها من انعكاسات إیجابیة على الكفاءة واألداء في العمل والتي ركزت علي ضرورة إقرار قانون 
أساسي جدید للتكوین المهني المتواصل داخل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة  حتى تكون أكثر 

  .  جتماعیة الجدیدة استجابة مع طبیعة التوجهات السیاسیة واال
 

 
  


