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  خصائـص ومبـادئ التكویـن المتواصـل.  أوال

  أھـمیـة وأھـداف التكـویـن المتواصـل. ثانیا

  إستراتیجیة ومراحـل التكویـن المتواصـل.  ثالثا

  مشكـالت ومعیـقات التكویـن المتواصـل.  رابعا

  عرض لتجارب بعض الدول في مجال التكوین المتواصل.  خامسا

المتـواصـل فـي  المؤسسة الصحیة                 التـكویـن. سادسا

  بالجـزائـر

  
 
 

  تمھیـد
عرفت المجتمعات القبلیة التكوین المهني منذ القدیم، حیث كان آنذاك یقتصر على تدریب 
أفرادها على حرفة معینة والتي كانت الغایة منها الحفاظ على بقاء القبیلة واستمرار حیاتها، وفي 
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ح التكوین یقوم به المعلمون في مختلف الحرف حیث یقدمون نوعا من التعلیم القرون الوسطى أصب
  . لصبیان الحرف، فكان التكوین یسیر بطرق تقلیدیة وارتجالیة ولم تكن له أهداف محددة وواضحة

عطائه  ومع بدایة القرن العشرین نشأت البدایات الحقیقیة لدراسة التكوین في التنظیمات وإ
یعمل على تنمیة القدرات أو الجوانب المادیة في اإلنسان من أجل الزیادة في  أهمیة باعتبار أنه

اإلنتاج وذلك من خالل حركة اإلدارة العلمیة على ید مؤسسها فریدریك تایلور، الذي عمل على 
تدریب العاملین واعتمد على القوة الجسمیة والمهارات الیدویة، باعتبار أن األفراد منفذون لألوامر 

انفعالیون لذلك فهم غیر قادرین على أداء أعمالهم بصورة سلیمة، ثم تطور االهتمام بالتكوین وأنهم 
داخل المنظمة وأصبح ینظر إلیه على أنه استثمار في رأس المال البشري وأنه یمثل أحد الوسائل 

ة لمزاولة الهامة التي یتم من خاللها إكساب األفراد العاملین المهارات والمعارف والقدرات الضروری
  . واتجاهاتهم مأعمالهم، والقدرة على استخدام وسائل جدیدة بأسلوب فعال وتغییر سلوكا ته

وحسب حسن بن إبراهیم الهنداوي، فقد دلت بعض الدراسات التطبیقیة التي قام بها كیندریك 
(Kendrick)  وتشولتز(Shultz)  وكازنتس(Kuznetz)  على نتائج مذهلة حول اثر تحسین

من ذلك النمو في الدول الصناعیـة كان  90%البشر في النمو االقتصادي، بحیث أن  قدرات
مرجعه تحسین قدرات اإلنسان ومهاراته والمعرفة واإلدارة، فالقدرة اإلنسانیة ولیس رأس المال هي 

  . )1(العنصر الدافع رقم واحد 

الـدول المصنعـة نتیجة وقد زاد االهتمام بموضوع التكوین المتواصل في السنـوات األخیرة ب
التغیر التكنولوجي السریع وتطور المهارات المطلوبة في تقنیات اإلنتاج، أما في الدول النامیة 
فأهمیة التكوین المتواصل في تزاید نتیجة الرغبة في التصنیع السریع واالنتقال من اقتصاد فالحي 

یتطلب ذلك من ید عاملة متخلف إلى اقتصاد صناعي متطور خالل مدة زمنیة محدودة وما 
 . مؤهلة، قادرة على استیعاب التقنیات المتطورة المستوردة

 

  خصائص ومبادئ التكوین المتواصل: أوال
قبل التطرق لمعرفة خصائص ومبادئ التكوین المتواصل األولى بنا تحدید مفهوم التكوین 

  .   ي میدان التربیة والتكوینالمتواصل من خالل مقارنته ببعض المفاهیم المشابهة له والتي تدخل ف
  : التدریـب –التكـوین  - أ

                                                
شــــكالیة التنمیـــة،حســـن بـــن إبـــراهیم الهنــــداوي،  .(1) ، وزارة األوقـــاف والشــــؤون 98كتـــاب األمــــة، العـــدد  التعلـــیم وإ

  .100ص  ، 2004اإلسالمیة، قطر، 
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ولغویا  Formerذات المصدر الالتیني  Formerاشتقت كلمة التكوین من فعل كون 
الذي ترجمه  Trainingیعني إعطاء الشيء شكال، ویقابل هذا المفهوم في اللغة اإلنجلیزیة مفهوم 

ب ألن اللغة اإلنجلیزیة ال تستعمل المفهوم الفرنسي مختلف العلماء والباحثین العرب بمفهوم التدری
، والبد لإلشارة في هذا الشأن أن التشریع الجزائري وحتى المغاربي یستعمل Formationللتكوین 

وهكذا لم نجد فرقا بین  )1(مصطلح التكوین خالفا لكلمة تدریب المتداولة فـي المشـرق العربـي
    .    لتكوین مرادفا لمفهوم التدریبالمصطلحین، ولهذا استخدمنا مفهوم ا

  :  التـربیة –التكـوین المتـواصل - ب
  .)2(التربیة في التحدید اللغوي من فعل ربا أي زاد ونما و أربیته نمیته 

التربیة هي حاصل العملیات والسبل << أما في التحدید االصطالحي فیعرفها جون دیوي 
أم صغیرا، ثقافته المكتسبة وأهدافه إلى أجیاله الجدیدة  التي ینقل بها مجتمع ما، سواء أكان كبیرا

  .)3(>> بهدف استمراره ووجوده 

الوسیلة التي یتم من خاللها اكتساب << بینما ینصرف مفهوم التكوین المتواصل إلى كونه 
المعارف و األفكار الضروریة لمزاولة العمل، والقدرة على استخدام نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة 

ا یؤدي إلى تغییر سلوك واتجاهات األفراد في التصرف نحو األفراد أو األشیاء أو المرافق مم
  . )4(>> بطریقة جدیدة 

  

  

  

، فالتربیة بشكل عام فالتربیة أوسع أفاقا من التكوین وأهدافها ابعد وتمتد على فترات أطول
  . خالل تطویر المهارات تستند إلى المعرفة، بینما یهدف التكوین إلى تغییر السلوك عادة من

                                                
  .29ص  رابح العایب، مرجع سابق،  .(1)
  .304ص ، 1994، دار صادر، بیروت، 14، الطبعة الثالثة، المجلد ربلسان العإبن منظور، ..(2)
  .16، ص 1990، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر02الطبعة ، أصول التربیة والتعلیم، رابح تركي. (3)
  .106، مرجع سابق، ص سهیلة محمد عباس، علي حسن علي. (4)
  . ،بینما یكون التكوین أضیق نطاقا، مثلما نتعلم استعمال برامجیات التربیة تؤثر بشكل عام في ممل حیاة الفرد

الحاسوب، محددة أو تعلم تشغیل آلة معینة، بینما نجد أن تعلم الفرد لألدب العربي مثال سوف یؤثر في مجمل  
، 1997لـوم، ، الـدار العربیـة للعالتدریب الناجح للموظـفأنظر مالكوم بیل، ترجمة مركز التعریب والبرمجة، (حیاته 

      ). 12، 11ص ص 



  الفصـل الثالـث                                                      التكـویـن المتواصـل

 65

  : التعلیـم –التكـوین المتواصـل  -ج
هناك فرق بین التعلیم والتكوین، فالتعلیم ما هو إال زیادة في مقدرة الفرد على التفكیر بشكل 
منطقي وفهم وتفسیر المعرفة الظاهرة، أما التعلم فهو التغیرات السلوكیة لدى الفرد والناتجة عن 

، أما التكوین فهو عبارة عن عملیات تعلیم مبرمج لمسلكیات معینة بناءا على المیزات التي یمر بها
جراءات محددة    .  )1(معرفة ما یجري تطبیقها لغایات محددة تتضمن التزام المتكون بقواعد وإ

وقد أقام بعض العلماء التفرقة بین التكوین والتعلیم والخبرة، فالتكوین في مفهومه یرتكز 
ن بالكیفیة التي یؤدي بمقتضیاتها عمال ما أو یحل مشكلـة أو مشاكـل معینـة، على إمداد اإلنسا

بینما التعلیم من شأنه أن یمد اإلنسان بمعلومات تفسیریة أو تعلیمیة عامة تساعده على مواجهة 
  . )2(المواقف أو حل المشاكل العامة التي تواجهه في حیاته

والمهارة بخصوص إنجاز عمل أو أداء فالتكوین یؤدي إلى تعمیق المعرفة المتخصصة 
  .   وظیفة معینة، أما التعلیم فیؤدي إلى زیادة وتعمیق المعرفة أو الثقافة العامة واإللمام بالبیئة

  :  التنمیـة –التكـوین المتواصـل -د
التنمیة هي كلمة مرتبطة كثیرا بالتكوین ومصطلح التكوین والتنمیة غالبا ما یستعمل 

  ).وقد تطرقنا إلى تحدید كل مصطلح في الفصل األول( وج لحالة واحدة إلعطاء معنى مزد

التنمیة المنتظمة من المعرفة والمهارة << فهناك مثال من یعرف التكوین المتواصل بأنه 
واالتجاهات لشخص ما لكي یؤدي األداء الصحیح لواجب أو عمل معطى له وهو غالبا یتكامل 

  .)3(>> بزیادة واستمراریة التعلیم 

ویرى جمال الدین المرسي أنه على الرغم من تشابه المفهومین من حیث الوسائل 
المستخدمة إال أن هناك من یفرق بینهما على أساس المدى الزمني لكل مهما، فالتكوین یركز على 
وظیفة الفرد الحالیة، ویستهدف تنمیة المهارات والقدرات التي تساهم بشكل واضح في تطویر األداء 

  . ي في الوظیفة الحالیةالحال

من ناحیة أخرى فإن تنمیة العاملین تركز على الوظائف المستقبلیة في التنظیم، فمع تطور 
  . )1(المسار المهني للفرد سوف تبرز أهمیة الحاجة إلى مهارات وقدرات جدیدة 

                                                
ص ، 1997، دار المسـتقبل، عمـان، 01، الطبعـة أساسـیا اإلدارة الحدیثـةفایز الزعبي، محمد إبراهیم عبیـدات، . (1)

240.  
  .200ص منصور أحمد منصور، مرجع سابق،  .(2)
  .215، ص 2003، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، أساسیات في علم اإلدارة، منال طلعت محمود. (3)
  .333، مرجع سابق، ص جمال الدین المرسي. (1)
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  ومن خالل ما سبق یمكن القول أن التكوین ما هو إال أداة أو آلة من آلیات التنمیة 
  خصائـص عملیـة التكـوین المتواصـل - 1

یالحظ من خالل عرض التعریفات السابقة للتكوین المتواصل أن للتكوین المتواصل 
  : مجموعة من الخصائص

  التكـوین المتـواصل نشـاط رئیسـي مستمر  -1-1
فالتكوین لیس أمر كمالیا تلجأ إلیه المؤسسة أو تنصرف عنه باختیارها، ولكنه حلقة حیویة 

ي سلسلة من الحلقات تبدأ بتحدید مواصفات الوظیفة وتعیین متطلبات شغلها ثم تتجه إلى اختیار ف
  .الفرد، ومن ثم تنفذ واجبات الوظیفة

فالتكوین یستمر مع الموظف بعد تولیه الوظیفة، كما یستمر مع ارتقاء العامل في الوظیفة 
  .)2(ل تخصصه أو الوقوف على أحدث التطورات واألسالیب العلمیة في مجا

كساب الفرد المهارات والقدرات التي یحتاجها  فالتكوین أداة لتعدیل السلوك الوظیفي وإ
لتحسین أدائه في وظیفته الحالیة أو إلعداده وتهیئته للترقي إلى وظیفة أعلى أو االنتقال إلى موقع 

ى مدى الحیاة تنظیمي جدید، لذا فإن التكوین نشاط رئیسي ومستمر من زاویة تكرار حدوثه عل
الوظیفیة للفرد في مناسبات متعددة، فهو لیس مجرد حدث یقع مرة ویتجاوزه الفرد بسرعة، بل هو 

  .  نشاط مالزم للتطور الوظیفي للفرد
  نظـام متكامـل   -1-2

النظرة إلى التكوین باعتباره نظاما متكامال تفید أنه كیان متكامل، یتكون من أجزاء أو 
بینها عالقات تبادلیة من أجل أداء وظائف تكون محصلتها النهائیة بمثابة  عناصر متداخلة تقوم

الناتج الذي یحققه النظام كله، كذلك تفید هذه النظرة الشمولیة للتكوین في توضیح العالقة الوثیقة 
  .التي تقوم بینه وبین البیئة التنظیمیة المحیطة به، وكذا المناخ العام الذي یتم فیه العمل التدریبي

  :   )1(ویمكن إیضاح أشكال التكامل في نظام التكوین كما یلي

 أي المكونات األساسیة التي یقوم علیها التكوین، وهي : التكامل في مدخالت التكوین
األفراد، الوظائف، الخبرات والمعارف، أنماط السلوك المطلوب، القائمـون بالعمـل التكوینـي، (

  ).األوضاع اإلداریة والتنظیمیة

                                                
ص ، 1998، المكتب الجامعي الحدیث، مصـر، التنمیة اإلداریة في الخدمة االجتماعیةخیرى خلیل الجمیلي،  .(2)

  .95، 94ص 
  .357، 356ص ص ، مكتبة غریب، مصر، دون سنة نشر، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجیةعلي السلمي،  .(1)
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 وهي اإلجراءات اإلداریة التي تقوم بهـا إدارة التكوین، من : تكامل في األنشطة التكوینیةال
تتمثل هذه األنشطة في تحلیل وتوظیف األوضاع واألنماط ( أجل األداء األمثل للوظیفة التكوینیة 

داد اإلداریة، كذلك العملیات واإلجراءات، تحدید االحتیاجات التكوینیة، تصمیـم البرامـج، إع
المكونین والمعدات التكوینیة، تنفیذ البرامج التكوینیة، متابعة وتقییم النشاط التكویني، وتقدیر كفاءته 

  .والعائد منه

 فالتكوین عادة یهدف إلى تحقیق أنواع ثالثة من النتائج ینبغي : التكامل في نتائج التكوین
االقتصادیة، النتائج السلوكیة والنتائج أن یتوفر بینهما قدر كاف من التكامل والتوازن وهي النتائج 

  . البشریة

وهذه األنواع الثالثة لنتائج التكوین ینبغي لها أن تتكامل فال یكون التركیز مثال على   
همال الجانـب السلـوكي لدیهـم كذلك من  مجرد إنتاج عدد أكبر من المتكونین ذوي المهارة الوظیفیة وإ

غفال أهمیة العوائد االقتصادیة غیر الجائز أن یتجه التكوین للتر  كیز على تعدیل األنماط السلوكیة وإ
  . التي یجب أن تتحقق من السلوك الجدید

  النظـرة المستقبلیـة    -1-3
إن برامج التكوین لها نظرتها المستقبلیة من خالل برامجها للموظفین في العمل الذي سوف 

یسر الطرق وبأقل التكالیف وفي أسرع وقت قومون به وبأحدث إیدیولوجیة تمكنه من التطبیق بأ
  . ممكن تحقیقا ألهداف المنظمة

  التكـوین نشـاط متغیـر ومتـجدد    -1-4
ویشیر هذا المبدأ إلى أن التكوین یتعامل مع متغیرات ومن ثم ال یجوز أن یتجمد في قوالب 

نما یجب أن یتصف بالتغیر والتجدد، فاإلنسان الذي یتلقى التكوین عرضة  للتغییر في عادته وإ
وسلوكه وكذا في مهاراته ورغباته، والوظائف التي یشغلها المتكونین تتغیر هي األخرى لتواجه 
متطلبات التغیر في الظروف واألوضاع االقتصادیة، وفـي تقنیات العمـل ومستحدثاتـها، والرؤساء 

  . )1(هایتغیرون كما تتغیر نظم وسیاسات الشركات وتتعدل أهدافها واستراتیجیات

وبالتالي فإن المادة واألسالیب العلمیة یجب أن تأخذ بكل مستحدث وجدید في مجال العمل 
  .   أو في المتغیرات البیئیة التي تؤثر على المنظمة

  الشمـولیـة    -1-5

                                                
  358، 357ص ص علي السلمي، مرجع سابق،  .(1)
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بحیث ال یقتصر على فئة من العاملین دون أخرى، بل توجه إلى العاملین جمیعهم 
  .)2(میع لتنمیة مهارات وخبرات مختلف الفئات في وقت واحدصغیرهم وكبیرهم فیتعاون الج

فالعامل أیا كان عمله أو مسؤولیته داخل مؤسسته له دور فعال في استمراریة المؤسسة كما 
  . أن وظیفته أیضا تتأثر بالتحوالت والتطورات التي تحدث فیها

  مبـادئ التكـوین والتعلیـم  - 2
عطاء العمال قدرا من إن جوهر عملیة التكوین یكمن في تش كیل وتعدیل السلوك وإ

المعلومات والمهارات واالتجاهات، وتتطلب هذه العملیة معرفة معمقة لخصائص التعلم البشـري 
وقواعده النفسیة وذلك حتى تسهل عملیة اختیار الطرق المناسبة للتكوین واقتصاد المصاریف 

  .والوقت والجهد

ون موضع االعتبار طبیعة جماعة التكوین وأهداف من المبادئ التي یجب أن یضعها المك
المؤسسة التي یعملون بها، هذا إلى جانب تطبیق المبادئ الخاصة بالتعلم وقوانین التعلم المعروفة، 

  .وتستخدم مبادئ التعلم كأداة مساعدة ترشد المدرب في أداء وظیفته

  : )3(ومن أهم هذه المبادئ ما یلي 

  
  لـدى المكون ضـرورة خلـق الدافـع -2-1

حیث انه من الضروري تنمیة رغبة األفراد على التعلم، بحیث أن هذه الرغبة تؤدي إلى 
زیادة مستویات الجهود المبذولة، فكلما كان الدافع قویا لدى المتكون كلما ساعد ذلك على سرعة 

  .التعلم واكتساب المعارف والمهارات الجدیدة

وسیلة لزیادة الدخل، الترقیة، إضفاء (ه المتكونویعني هذا ربط التكوین بهدف یرغب فی 
  ...).التقدیر للعمل

فاالستعداد للتكوین یتطلب تهیئة الموظف ألن تكون له الرغبة واالستعداد الذاتي واالقتناع 
بأهمیة التكوین وبمدى الفائدة التي ستعود إلیه ذاتیا وعلى المنظمة التابع لها، وهذا یساعد على 

  . ویمكنه من التطبیق والممارسة الجیدة إمكانیة استیعابه
  التغـذیة المرتـدة  -2-2

                                                
  .183ص ، 1981، دار النهضة العربیة، بیروت، مذكرات في إدارة األفرادأحمد عادل راشد، . (2)
دارة الموارد البشـریةعبد الغفار حنفي،  .(3) ص  2002، دار الجامعیـة الجدیـدة للنشـر، مصـر، السلوك التنظیمي وإ

  349، 348ص 
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تعتبر معرفة نتائج األداء، أو ما یطلق علیه التغذیة المرتدة، من أهم العوامل المساعدة 
ن استمـراریة األداء،  على التعلم، إذ أن فهم طبیعة النتیجة تساعد على تعدیل وتحسیـن األداء، وإ

  : هما من أهم عناصر التعلم، كما هو مبین في الشكل اآلتي ،ةوفهم طبیعة النتیج

    

  

  

  .دائرة مغلقة للتغذیة المرتدة): 05(شكل 

ویمكن القول أن أحسن تغذیة مرتدة هي تلك التي تحدث مباشرة بعد األداء مما یسمح 
تائج على األداء للحصول على الن بتعزیز األداء الناجح وفهم طبیعة التغیرات الواجب إجراؤها

المقصودة، كما أن دقة مؤشرات المراقبة وأدوات التحكم تساعد على دقة التغذیة المرتدة الناتجة عن 
  .)1(ذلك

  المكـافأة أو التعـزیز   - 2-3 
من المبادئ الهامة التي تسهل عملیة التعلم مبدأ المكافأة أو التعزیز، أي استثارة المتعلم 

كون التعزیز في شكل مكافأة أو في شكل الشعور بالنجاح وتشجیعه نتیجة لجهوده الناجحة، وقد ی
أو في شكل زیادة إنتاج العامل، وقد یكون في شكل مكافأة مالیة أو في شكل اعتراف المؤسسة 
بالعامل أو في شكل إحساسه بالنجاح في تحقیق أهدافه، ولذلك ینبغي أن تكون أهداف العامل من 

قیقها لذى یجب مساعدة المتعلم على أن یحدد مستویات التكوین أهدافا واقعیة، بحیث یمكن تح
طموحه بحیث یمكن إشباعها، فارتفاع مستوى الطموح مما یزید عن قدرات الفرد یقود إلى الشعور 
باإلحباط الذي یؤدي بدوره إلى انعدام الشعـور بالثقـة بالنـفس، وعن طریق المناقشات الحرة یمكن 

  .)2(ة، وكذلك للمكونللعامل أن یعبر عن آرائه للجماع

كما نجد أیضا إلى جانب مبدأ أو نظام الحوافز مبدأ الكف أو قمع السلوكیات الغیر 
مرغوب فیها من خالل نظام العقوبات أو الحوافز السلبیة، فهذه الحوافز أو العقوبات تؤدي إلى 

  .تكرار السلوك اإلیجابي والحد من السلوك السلبي
  یـة للمتـكون  ضـرورة الممـارسة العلم -2-4

                                                
  . 71، 70ص ص مرجع سابق،  غیات بوفلجة، .(1)
  .155، 154ص ص  عبد الرحمن العیسوي، مرجع سابق، .(2)

 

 األداء  النتیجـة 
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عطائه  لكي تكتسب المهارة والمعرفة أو االتجاه بفاعلیة، فالبد من مشاركة المتكون وإ
الفرصة والوقت المناسب للتعلیم، والبد من توافر األدوات والوسائل التكوینیة في مكان التكوین 

وكیفیة تشغیلها  مشابهة لما هو موجود في بیئة العمل وأن یعرف المتكون معنى ومغزى ذلك وأبعاده
  .بدون خطر

إن تطبیق ونقل ما تعلمه الفرد إلى الواقع الفعلي  یؤدي إلى زیادة ثقة الفرد في نفسه وفیما 
تعلمه، إضافة إلى ذلك فإن التطبیق العملي یؤدي إلى تقلیل األخطاء و عدم نسیان ما تعلمه الفرد 

  : ق ما تعلمه الفرد من خاللهاأثناء البرنامج التكویني، لذلك هناك ثالث طرق یمكن تطبی

التطبیق الكلي لما تعلمه الفرد، أي تطبیق جمیع أجزاء ومحتویات العمل الذي تكون فیه . أ
  .الفرد

التطبیق الجزئي، وذلك بتقسیم العمل إلى أجزاء ومحاولة تطبیق كل جزء بشكل . ب
  .منفصل عن اآلخر

وبصورة تدریجیة، أي في المرحلة تقسیم العمل إلى أجزاء وتطبیق كل جزء بالتعاقب . ج
  .  )1(األولى یكون التطبیق لجزء ومن ثم لجزئین من العمل ومن ثم لثالثة أجزاء

  االنتقـال مـن الكلیـات للجـزئیات    -2-5
  :هناك طریقتان للتعلم هما 

  .الطریقة الكلیة وهي التي تقتضي أن یتعلم المتعلم أداء العمل كله دفعة واحدة

ة الجزئیة فهي التي تقتضي بتقسیم المادة إلى وحدات جزئیة ثم تعلم كل وحدة، أما الطریق 
  .وفي مجال العمل یقسم العمل إلى أجزاء یتعلمها العامل جزءا جزءا

لم تتوصل البحوث بعد إلى تحدید هل األنسب تعلم العمل ككل مرة واحدة أو تعلمه على 
ل وكان مركبا كلما كان من الفضل تعلمه على مراحل مراحل متتالیة وفقا لمكوناته، فكلما تعقد العم

حسب أجزائه، وبذلك یتعلم المتكون كیفیة تجمیع األجزاء مع بعضها وكیفیة تداخلها لتكوین العمل 
  .ككل

فالتكوین على األعمال العادیة یتم أوال ثم األعمال التي تتطلب مهارات فنیة دقیقة، وعلى 
جیا حتى یصل إلى المستوى المطلوب، ویشبه عملیة التكوین ذلك فإن تصحیح األخطاء یكون تدری

                                                
  .108، ص مرجع سابق، سهیلة محمد عباس، علي حسین علي. (1)
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هذه أحد الكتاب بقوله أنها تشبه صناعة الفنان لتمثاله، فهو یبدأ بصنع شكل تقریبي من الصلصال 
  .)1(ثم یستمر في إدخال التحسینات علیه حتى ینتهي بإخراج عمله الفني في صورته الكاملة

      ألفرادضـرورة مراعاة التفاوت بین ا -6- 2
على الرغم من أن التكوین الجماعي أقل تكلفة لكن نظرا الختالف األفراد من حیث مستوى 
الذكاء واالستعداد یدعو إلى ضرورة مراعاة الفروق الفردیة وبناء برامج التكوین بحیث تتالءم 

االختالفات مما  واالختالفات بین األفراد باستخدام أجهزة التكوین والتعلم الفردیة لمقابلة مثل هذه
  .  یجعلها أكثر منطقیة وعملیة

       ارتبـاط التكـوین بإیدیولوجیة التكنولوجیا المعاصرة - 2-7
لمسایرة التغیر الحضاري یجب ربط سیاسة التكوین بتكنولوجیا األسالیب العلمیة بما یخدم 

مة والوصول إلى طبیعة المنظمات والظروف البیئیة المحیطة مما یحقق في النهایة تقدم المنظ
  . تكوین متطور یحقق أهداف التنمیة اإلداریة

ومختلف التطورات التي  -المجتمع–فالمؤسسة عبارة عن نظام جزئي یتأثر بالنظام الكلي 
تحدث فیه، لذا یجب عند بناء المخطط التكویني مراعاة الظروف والمتغیرات المحیطة بالمؤسسة 

  . حوالت والمستجدات خارجهاحتى تكون هناك مسایرة للمؤسسة مع الت

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
     .65ص ، 2003، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم النفس واإلنتاجعبد الرحمن محمد عیسوي،  .(1)



  الفصـل الثالـث                                                      التكـویـن المتواصـل

 72

  
  أھمیـة وأھـداف التكوین المتواصل: ثانیا

تعد الموارد البشریة المؤهلة والمكونة أهم العناصر األساسیة في إحداث التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة، ویعد مستوى ونوعیة تلك الموارد أحد المحددات الرئیسیة لزیادة اإلنتاجیة، وتحقیق 

رفاهیة إلى الحد الذي یمكن معه القول أن نجاح التنمیة بجناحیها االقتصادي واالجتماعي مرهون ال
أصال بمدى التقدم في مؤسسات التعلیم والتكوین، إذ یعتبر التكوین في إطار التربیة المستمرة بذرة 

  .   )1(التنمیة وثمرتها في آن واحد

لتحقیق عدد من األهداف التي تنصب  ومنه فإن التكوین المهني المتواصل وجد أساسا
  . أساسا في إطار تحقیق تنمیة المجتمع

  أهمیة التكوین المتواصل -1
  :   )2(تتضح أهمیته في المؤسسة من عدة زوایا أهمها   

أنه صفة المؤسسات الحدیثة التي تحرص على مواكبة كل تغییر في المجاالت  - أ
مطورة وقادرة على استیعاب التغییر لن تستطیع المؤسسة  التكنولوجیة و اإلداریة، فبدون قوة بشریة

  . تحقیق أهدافها

یحسن من قدرات الفرد وینمي مهاراته فإنه ومن هـذا المنطلـق یساهم مباشرة في تحسین . ب
  . المستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد ویزید من درجة أمانه الوظیفي

ون إلیه فهو ال یقتصر على موظف دون أن كل العاملین تقریبا في المؤسسة یحتاج. ج
  .آخر أو وظیفة دون أخرى

   أھـداف التكـوین المھنـي المتـواصل -2

یعتبر التكوین المتواصل أداة فعالة من أدوات اإلدارة لتحقیق التنمیة اإلداریة للمنظمة 
  .ولمواردها البشریة، باإلضافة إلى أنه یمثل المواجهة لمشكالت المنظمة وأفرادها

   بالنسبـة للمنظمـة  -1- 2 

یؤدي التكوین المتواصل إلى تحقیق عدد من الفوائد لمنظمات األعمال وغیرها ومن أهم 
  : )1(هذه الفوائد ما یلي

                                                
     .73ص ، 2003،، السعودیةر طیبة، داالتنمیة والدولةسعد طه عالم،  .(1)
، عالم الكتب الحدیث، إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجيمؤید سعید السالم،عادل حرحوش صالح،  .(2)
  .132ص ، 2002ردن، األا
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 زیـادة اإلنتاجیـة  

  حیث تنعكس زیادة مهارة الفرد إلى حجم اإلنتاج وجودته 
 تخفیـض حـوادث العمـل  

د عن تلك التي تحدث نتیجة لعیوب في تكثر الحوادث نتیجة للخطأ من جانب األفرا
األجهزة والمعدات أو ظروف العمل، ومنه فالتكوین الجید على األسلوب في العمل وعلى كیفیة 

  .أدائه یؤدي بال شك إلى تخفیض معدل تكرار الحادث
   یـؤدي إلـى استمـراریة التنظیـم واستقـراره  

ظ على فاعلیته رغم فقدانه ألحد المدیرین استقرار التنظیم وثباته بمعنى قدرة التنظیم الحفا
الرئیسیین، أما المرونة فتعني قدرة التنظیم على التكیف مع أي تغیرات من حجم العمل، ویتطلب 

  . هذا توافر األفراد ذوي المهارات المتعددة للتنقل إلى األعمال التي تحتاج إلیهم

مل هم أصل استثماري فعال في فاألفراد المكونین والذین یملكون الحافز أو الدافع للع
  . التنظیم

   بالنسبـة لألفـراد   -2-2

  : )2(یحقق التكوین فوائد عدیدة لألفراد العاملین بالمؤسسة منها 

یساعد األفراد على اتخاذ القرار األحسن، كما یزید من قابلیتهم ومهارتهم في حل  -
  .المشاكل التي تواجههم في بیئة العمل

  .لتغلب على حاالت القلق والتوتر واالغتراب والصراع داخل المنظمةیساعد العاملین ا -

یقدم لألفراد معلومات جدیدة عن كیفیة تحسین مهاراتهم القیادیة واالتصاالت  -
  .واالتجاهات

  .یفتح المجال للفرد نحو الترقیة والتقدم الوظیفي -

  .یقلل من أخطاء العاملین ومن حوادث العمل -

  .مهارات جدیدة في مجاالت العمل والحدیث واالستماع یتیح للفرد تكوین -

  .یعمق اإلحساس بالرضا الوظیفي واإلنجاز -

                                                                                                                                          
دارة الموارد البشریةعبد الغفار حنفي، . (1) ، 146ص ، ص 2002، الدار الجامعیة، مصر، السلوك التنظیمي وإ

147.  
     .134، 133ص ص مؤید سعید السالم،عادل حرحوش صالح، مرجع سابق،  .(2)
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یقلل من دوران العمل نتیجة الزدیاد االستمرار والثبات في حیاة العاملین وزیادة رغبتهم  -
  . في خدمة المنظمة واإلخالص لها

     أھمیـة التكـوین فـي تطویر العـالقات اإلنسانیة  -2-3

  : )1(یؤدي التكون الفاعل إلى النتائج التالیة فیما یتعلق بالعالقات اإلنسانیة 

  .   تطویر أسالیب التفاعل االجتماعي بین األفراد العاملین - أ

  . تطویر إمكانیات األفراد لقبول التكیف مع التغیرات الحاصلة في المنظمة. ب

  .نتمتین العالقة بین اإلدارة واألفراد العاملی. ج

  . یساهم في تنمیة وتطویر عملیة التوجیه الذاتي لخدمة المنظمة. د

وعلیه فإن التكوین المتواصل ال یستهدف توفیر الخبرات والمهارات لإلفراد فحسب، بل 
یعمل على غرس الشعور في نفوسهم بالرغبة لتحسین استخدامهم لمهاراتهم وقدراتهم ومعلوماتهم 

عدادها لمسؤولیات على نحو أكثر فاعلیة ومساعدته م على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة وإ
أكبر وأهم، وهذا یتطلب التخطیط المسبق في ضوء األهداف التي تسعى إلى إحداث تعدیالت في 

من ناحیة المعلومات والخبرات والمهارات واالتجاهات التي تؤدي إلى تحسین األداء  مسلوكا ته
  .وزیادة اإلنتاجیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .110، ص مرجع سابق، سھیلة محمد عباس.  (1)
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  .یبین مصاحبات التكوین للفرد والمؤسسة) 06(والشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 مركز التكوین

 
 المؤسســــة 

 إرسال المتكونین لتنمیة معارفهم وقدراتهم 

 عودة المتكونین ومصاحبتهم 

االستقرار 
 المهني

 
 

 الترقیة
تغییر أنماط 
العالقات 

االجتماعیة 
 القائمة

 
 

 الصـراع

جماعة العمل للعامل احترام رفع مستوى المعیشة  مرتبة اجتماعیة أعلى  الصراع بین  
المتكونین العائدین 

 والعمال القدامى

ال یلقي بعض المرقین 
أیة معارضة أو 

احتجاج ألنھم كانوا 
مؤھلین للحصول على 

منصب أعلى قبل 
ذھابھم إلى مركز 

 التكوین 
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  .210علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص : المصدر

  
  

  إستراتیجیة ومراحل التكوین المتواصل: ثالثا
  إستراتیجیة التكوین المتواصل    -1

مشاكل المؤسسات وتحسین كفاءة المستخدمین، إذ أن  تساهم مصلحة التكوین في حل
متطلبات عملیة مواكبة التطور تكوین العمال ومدهم بالمعارف العلمیـة والتقنیـات، وذلك من خالل 
سیاسة التكوین المتواصل داخل المؤسسة والتي تساهم بدورها في رفع المستوى الثقافي والعلمي 

  . لیةللعمال حتى یصبحوا في مستوى المسؤو 

  .)1(ویمكن تقسیم التكوین المتواصل إلى تكوین استجابي و تكوین تنبئي

   التكویـن االستجابي     -1-1

یعرف التكوین االستجابي بأنه التكوین الذي یتم عند بروز الحاجة إلیه، وذلك بعد شغور 
كتغییر  منصب عمل ما داخل المؤسسة أو عند التطورات التكنولوجیة التي تحدث داخل المؤسسة

آالت أو ظهور بعض الصعوبات والتي تنعكس على اإلنتاج، ففي هذه الحاالت یكون التكوین 
كضرورة حتمیة تجري بطریقة سریعة لتلبیة الطلب الملح والقضاء على الصعوبات التي تقف أمام 

  .استمراریة التنظیم وتهدد االستقرار داخل المؤسسة

                                                
  .77، 76، ص صمرجع سابق، غیات بوفلجة .(1)



  الفصـل الثالـث                                                      التكـویـن المتواصـل

 77

   التكویـن التنبئي      -1-2

تكوین التنبئي في إطار استراتیجیة عامة طویلة األمد، بحیث یقوم المسئولون یدخل ال
بالتنبؤ بالتغیرات المستقبلیة فیخططون لها ویعملون على االستعداد لها من خالل برامج للتكوین 

  .المستمر، حیث یكون أفراد المؤسسة على استعداد دائم لكل طارئ یستجـد فیـها

  .     ا ال تتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات سواء الداخلیة أو الخارجیةوبالتالي فإن المؤسسة هن 

إن ما یمكن الخروج به من مالحظة سیاسات التكوین وتنمیة الموارد البشریة في الدول 
النامیة، هو اعتمادها على التكوین االستجابي السطحي والسریع، بینما نجد أن المؤسسات الكبیرة 

التكویـن المعمـق والمستمـر تحسبـا للطـوارئ و التغیـرات،  ةإستراتیجی بالدول المصنعة تعتمد على
  . وهي ما تحاول بعض الدول النامیة ومن بینها الجزائر تبني هذه االستراتیجیة

  

  

  

  
  مراحـل عملیـة التكویـن المتـواصل    -2

ي یتم فیها إن نجاح فعالیة أي دورة تكوینیة یرتبط إلى حد كبیر بالطریقة أو الكیفیة الت
تصمیم هذه العملیة، فالتخطیط للتكوین عبارة عن عملیة منظمة وهادفة ومعقدة الرتباطها بعوامل 

  : داخلیة وخارجیة محیطة بالنظام التكویني ككل مثل

  .أهمیة هیئة التكوین.                      * طبیعة نشاط المنظمة وحجمها* 

  .وضعیة شروط العمل*                 .                    الضغوط المالیة* 

  .)1(المحیط الخارجي للمنظمة * 

كما هو مبین في الشكـل رقم (وتمر عملیة التكوین المهني المتواصل بعدة مراحل وهي 
)07:((  

  .تخطیط وتصمیم التكوین* تحدید االحتیاجات التكوینیة                  * 

  .التقییــم*           .                         التنفیـذ* 

                                                
  .44، 43ص  ، صمرجع سابق، رابح العایب .(1)
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 یوضح مراحل عملیة التكوین المتواصل) 07(مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  رد الفعل -
  التعلـم -
  السلـوك -
   النتائج -

 

التقییم : المرحلة الرابعة  

التنفیذ : المرحلة الثالثة  
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  .386نرجع سابق، ص : جمال الدین المرسي: المصدر

  

  

   تحدید االحتیاجات التكوینیة       -2-1
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مجموعة من << ها یعرف محمد جمال برعي االحتیاجات التكوینیة ألي منظمة بأن
لرفع كفاءاتهم  مالتغیرات والتطورات المطلوب إحداثها في معلومات العاملین ومهاراتهم وسلوكیاته

بناءا على احتیاجات الزمة وظاهرة یتطلبها العمل لتحقیق هدف معین والتغلب على المشاكل التي 
في مجاالت اإلنتاج تتعرض سبیل العمل في المؤسسة والتالي تعرقل تنفیذ السیاسة العامة 

  .)1(>> والخدمات 

وتتعلق هذه المرحلة بتوفیر البیانات عن مختلف عناصر النظام التكویني وكذا بیانات عن 
  .كافة المتغیرات المتصلة بعملیة التكوین سواء داخل المؤسسة أو خارجها

ر وجدیر بالذكر أن مرحلة جمع وتحلیل المعلومات البد أن تأخذ بشكل متقطع أو غی 
منتظم حیث الحاجة إلى اتخاذ إجراء تكویني ما ولكنها ینبغي أن تكون جزءا متكامال من نظام 
أشمل للمعلومات اإلداریة یوفر لإلدارة كافة البیانات والمعلومات عن مختلف أوجه النشاط بطریقة 

رارات منتظمة وفي توقیت مناسب یسمح باالعتماد علیها في رسم السیاسات والتخطیط واتخاذ الق
)2(.  

یرى ولیام ترسي أنه توجد أربعة أنواع مختلفة لالحتیاجات التكوینیة والتي تستخدمها جمیع 
  :      المنظمات وهذه األنواع متكاملة هي

  .تحدید احتیاجات المنظمة. أ

 . تحدید احتیاجات الجماعة. ب

  .تحدید احتیاجات العامل. ج

  .)3(تحدید احتیاجات العمل أو الوظیفة . د
  تحلیل االحتیاجات على مستوى المؤسسة . أ

لما كانت استراتیجیة التكوین مرتبطة باالستراتیجیات األخرى للمؤسسة وتساهم في تحقیق 
أهدافها بكفاءة عالیة البد من قیام إدارة الموارد البشریة بإجراء تحلیل ألهداف المؤسسة ومواردها 

البشریة  - ألهداف ومدى فعالیة الموارد المتاحةوخططها والمراحل الزمنیة الالزمة لبلوغ تلك ا
  . في تحقیق تلك األهداف -والمالیة

                                                
  .149ص ، 1973، عالم الكتب، القاهرة، التدریب والتنمیةمحمد جمال برعي،  .(1)
  .361، 360ص ، ص علي السلمي، مرجع سابق. (2)
   ص، 1990معهـد اإلدارة العامة، السعودیـة،   ،نظم التدریب والتطویرترجمة سعد أحمد الجبالي، ، ولیام ترسي .(3)
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وتستعین اإلدارة وهي بصدد تحلیل هذه المتغیرات بعدة مؤشرات كمعدالت اإلنتاجیة وتكلفة 
حیث تلقي ...العمل، الغیاب والتأخیر، دوران العمل، الحوادث والمناخ التنظیمي، معنویات العاملین

مؤشرات ضوءا على احتیاجات التكوین كما أن هذا التحلیل یساعد في تحدید اإلطار العام هذه ال
  .   )1(لمحتوى واتجاهات وأسبقیات ومواقع التكوین

  تحلیـل احتیاجـات الجماعـة . ب

تعتبر احتیاجات الجماعات أكثر سهولة إلى حد ما من تحدید احتیاجات المنظمة، وذلك 
یة وارتباطها بمستویات وظیفة معینة أو فئات معینة من العاملین وتنتج نظرا لكونها أكثر محدود

عن تحلیل احتیاجات الجماعات ظهور الحاجة إلى برامج التكوین التي تستهدف تكوین روح الفریق 
وتمارین توضیح األدوار والتكوین على القیادة وحل المشكالت بواسطة مجموعات صغیرة والحل 

  . لتخطیط التنفیذياإلبتكاري للمشكالت وا
  تحلیـل العملیـات أو الوظائـف  . ج

یتناول تحلیل الواجب موضوعات معینة مثل المعرفة والمهارة والقدرات الضروریة للقیام 
بواجبات محددة بكفاءة عالیة، ولكي نحصل على هذه المعلومات علینا أن نلجأ إلى وصف الوظیفة 

فتحلیل العمل هو نقطة البدایة ألي قـرار أو إجراء  –فة المستمدة من تحلیل العمل التفصیلي للوظی
ما الخطوة التالیة فهي األصعب ألنها تتناول ترجمة كل  - بشأن أي عامل من العاملین القیام به

متطلب من متطلبات المهنة على حدى إلى جزء من المعارف أو المهارات التي یمكن أن نضمنها 
 . )2(في برنامج تكویني

  احتیاجـات العامـل  تحلیـل . د

تنصب عملیة التحلیل هنا على الموظف ولیس على العمل، حیث تقوم اإلدارة بتحلیل الفرد 
فتدرس قدراته الحالیة والقدرات والمهارات الجدیدة التي یمكنه تعلمها واستیعابها وتطبیقها في عمله 

ة والعقلیة والفكریة الحالي والمستقبلي، حیث یمكن التعرف علیها بتحلیل الخصائص الجسمی
والسلوكیة والخبرات واألداء السابق والتوجه المهني له، فاحتیاجات الفرد عبارة عن تلك االحتیاجات 

                                                
  .136ص مؤید سعید سالم، عادل حرحوش صالح، مرجع سابق،  .(1)
  .جبـات الوظیفـة والمهـارات الواجـب توافرهـا فـیمن یشـغلها أمــا تحلیـل الوظـائف هـو اإلجـراء المسـتخدم فـي تحدیـد وا

وصف الوظیفة فهي قائمـة بالواجبـات الوظیفیـة والمسـؤولیات والعالقـات وظـروف العمـل والمسـؤولیات اإلشـرافیة وهـي 
إدارة المــوارد لمزیــد مــن التفصــیل انظــر جــاري دیســلر، ترجمــة أحمــد عبــد المتعــال (تعــد أحــد نــواتج تحلیــل الوظیفــة 

  ).  108، ص 2003، دار المریخ، السعودیة، لبشریةا
دار الشروق، عمان، ، المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظیميرونالد ریجیر، ترجمة فارس حلمي، . (2)

  .194ص ، 1999
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أي ما سیكون علیه –التي تنبع من عمل الموظف كما هو حالیا أو بعد أن تلحقه التطورات 
  .    و الواجبات المحتملة تكلیفه بها مستقبال - العمل

   وتصمیـم برنامـج التكویـن      تخطیـط  -2-2

بعد تحدید الحاجة إلى التكوین تقوم المؤسسة بتصمیم برنامج التكوین الذي یفي هذه 
  . الحاجة ومن هنا یتم بناء البرنامج التكویني وتصمیمه لتحقق األهداف المرجوة

وانتقاء  تصمیم البرنامج التكویني عملیة تعنى بتحدید األهداف التكوینیة والتعلیمیة<< 
مفردات البرنامج وتتابعها وتوقیتاتها واألسالیب التكوینیة التي ستعتمد وشروط المشاركة بالبرنامج 

  .)1(>> ومعاییر تقویم وقیاس فاعلیة البرنامج 

فتصمیم البرنامج التكویني یتضمن عدة موضوعات أهمها تحدید المحتوى التكویني ثم 
اعدة فیها وأیضا تحدید المكونین وأخیرا وضع نظام لتطبیق تحدید أسالیب التكویّن فاألدوات المس

  .ومتابعة البرنامج

  :    )2(وتتضمن عملیة تصمیم البرامج التكوینیة عدة إجراءات هامة هي 
  تحدیـد الموضوعـات التكوینیـة  -1- 2-2  

ویقصد به االتفاق على ماهیة المحتوى الذي یجب أن تشتمـل علیـه البرامـج التكوینیة 
ویكون هذا بناءا على االحتیاجات التي تم تحدیدها والتي مكنت من التعرف على المشكالت 
والثغرات في كل موقع تنظیمي ومن ثم تسهم في تحدید ما یجب أن یعملـه التكـوین لكي یتجاوز 

  . تلك المشاكل أو األخطاء

اء والمشرفین كما ویسترشد المخطط التكویني في تحدیده الموضوعات التكوینیة بآراء الرؤس
یأخذ في اعتباره عدیدا من المؤشرات التي تعكس ما قد تعانیه المنظمة من مشاكل مثل الغیاب 
صابات العمل والخالفات والمنازعات والشكاوى و التظلمات ودوران العمل ومعدالت جودة  وإ

ي المعلومات أو اإلنتاج، إذ تشیر تلك المؤشرات عادة إلى ما قد یعانیه بعض األفراد من تخلف ف
قصور في المهارات أو تجمد في أسالیب السلوك یمكن عالجها جمیعا عن طریق اختیار العمل 

  : التكویني السلیم، ویجب مراعاة في تحدید موضوعات التكوین ما یلي
  
  تحدیـد درجة العمق والشمول في عرض الموضوعات   . أ  

                                                
  .138ص مؤید سعید سالم، عادل حرحوش صالح، مرجع سابق،  .(1)
  .376 - 366ص علي السلمي، مرجع سابق،  .(2)
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لموضوعات، ویقصد بدرجة العمق حیث تختلف درجة العمق والشمول، التي تعرض بها ا
المدى الذي یذهب إلیه البرنامج التكویني في عرض أصول الموضوعات وجذورها النظریة 
والفلسفیة، أما درجة الشمول في عرض الموضوعات فیقصد بها مدى التنوع في عرض الجوانب 

  . المختلفة للموضوع

بنوعیة المتكونین وطبیعة  وتتوقف درجة الشمول والعمق على عوامل هامة تتعلق أساسا
احتیاجاتهم التكوینیة وتتمثل هذه العوامل في المستوى الوظیفي، المستوى العلمي، درجة التخصص 
الوظیفي، متطلبات الوظیفة الحالیة ونوعیة المشكالت أو الثغرات التي یعاني منها األفراد في 

  .العمل
  إعداد المادة التكوینیة في صورتھا النھائیة    .ب  

إن جانبا كبیرا من نجاح العمل التكویني یتوقف على توفر المادة التكوینیة في صورة 
مناسبة الحتیاجات المتكونین عند بدء البرنامج وفي األوقات المناسبة التي تسمح باستخدامها 

  .واإلفادة منها

لنماذج ویقصد بالمادة التكوینیة مجموعة المعلومات و المفاهیم و الحقائق واألمثلة أو ا 
  . العملیة التي تشرح وتوضح موضوعا معینا

  تحدیـد التتابع المنطقي في عرض الموضوعات    . ج  

تقوم فكرة التتابع المنطقي للموضوعات على اعتبار البرنامج التكویني وحـدة متكاملـة یتم 
قي تقسیمها إلى وحدات فرعیة ترتبط جمیعا بمنطق واضح محدد،ویخضع تحدید التتابع المنط

للموضوعات في البرامج التكوینیة لعدد من القواعد المتفق علیها أهمها أن یبدأ الموضوع من مدخل 
عریض یستهدف طرح الفكرة أو المفهوم بشكل سریع ثم عرض الجوانب األكثر تفصیال للموضوع 

  . بترتیب منطقي
  اختیار أسلوب التكوین المناسب    . ھـ  

المادة التكوینیة من المكون إلى المتكون بصورة تنتج األثر وهو الطریق الذي یستخدم لنقل 
المطلوب، وتختلف هذه األسالیب حسب موضوع التكوین، المكونین والهدف من العملیة التكوینیة 

  :ویمكن أن نوضح ذلك فیما یلي
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      أنواع التكوین المتواصل - 1

ا ما یؤدي في مقر العمل نفسه هناك أنواع للتكوین المتواصل منها ما هو عام وشامل ومنه
ومنه ما یؤدي خارج مقر العمل وقد یتخذ شكل التكوین لرفع المستوى أو العلمي في مكان العمل 
الذي یزاوله ثم یعود للدراسة لفترة أخرى ویتخذ شكل إعادة التكوین الذي یهدف إلى إكساب 

ن واجبات و مسؤولیات معلومات ومهارات الزمة ألداء واجبات ومسؤولیات وظیفیة تختلف ع
  . )1(الوظیفة التي یقوم بها وسبق له التكوین فلیها

ونصت على  22في مادته  117رقم  (BTT)ولقد أشیر في توصیة مكتب العمل الدولي 
یجب أن توفر دراسات تكمیلیة لجمیع العمال الذین یرغبون في تحسین معارفهم الفنیة أو << أنه 

التالي لتحسین أوضاعهم االجتماعیة واالقتصادیة والتدریب لرفع مستوى التجاریة تسهیال لترقیتهم، وب
المهارة من البرامج القصیرة التي تعطى للعمال في مراكز التدریب المهنـي الحكومیـة أو في المعاهد 
الفنیة إلعدادهم لبعض المهن الخاصة بهم، كما یستخدم التدریب في الصناعة من أجل زیادة 

>> ة وزیادة عدد العمال المهرة أو متوسطي المهارة عن طریق رفع مستواهم المهني الكفاءة اإلنتاجی
)2(.  

حسب نوع الوظیفة التي یقوم بها العامل ومنها ما  مویتخذ التكوین المهني المتواصل ما قس
  :    )3(هو حسب المكان الذي تتم فیه عملیة التكوین

       أنواع التكوین حسب مرحلة التوظیف -1- 1
 ــرض تجدیـد المعرفـة أو المھـارة     بغ  

حینما تتقادم معارف ومهارات األفراد على األخص حینما تكون هناك أسالیب عمل 
وتكنولوجیا وأنظمة جدیدة یلزم األمر تقدیم التكوین المناسب لذلك، وعلى سبیل المثال حینما تتدخل 

یات و الحسابات واألجور وحفظ نظم المعلومات الحدیثة وأنظمة الكمبیوتر في أعمال المشتر 
المستندات یحتاج شاغل هذه األعمال إلى معارف ومهارات جدیدة تمكنهم من أداء العمل باستخدام 

  . األنظمة الحدیثة
       التكویـن بغـرض النقـل والترقیـة  

                                                
  .266ص ، 2000، دار الصفاء، عمان، إدارة الموارد البشریة، ادر أبو شیخةن .(1)
  .232ص ، 1974، دار المعارف، مصر، قواعد البحث االجتماعيزیدان عبد الباقي،  .(2)
  .69ص أحمد ماهر، مرجع سابق، . (3)
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تعني الترقیة والنقل أن یكون هناك احتمال كبیر الختالف المهارات والمعارف المطلوبة في 
وظیفة التي سیرقى أو سینقل إلیها وهذا االختالف أو الفرق یتطلب التكوین لسد هذه الثغرة في ال

المهارات والمعارف، ویمكن تصور نفس األمر حینما تكون هناك رغبة للشركة ترقیة أحد عمال 
ز اإلنتاج إلى وظیفة مشرف، أي ترقیة العامل من وظیفة فنیة إلى وظیفة إداریـة وهذا الفرق یبر 

  . التحاق العامل ببرنامج تكویني عن المعارف والمهارات الجدیدة
        التكویـن للتھیئـة للمعـاش  

في بعض المؤسسات الراقیة یتم تهیئة العامل من كبار السن للخروج على المعـاش وبدال 
عن من أن یشعر الفرد فجأة أنه تم االستغناء عنه بالخروج عن المعاش یتم تكوینه على البحث 

طرق جدیدة للعمل أو طرق لالستمتاع بالحیاة والبحث عن اهتمامات أخرى غیر الوظیفة والسیطرة 
  .على الضغوط والتوترات الخاصة بالخروج على المعاش

       أنـواع التكویـن حسـب نوع الوظائـف -2- 1
       تكویـن مھنـي  

ل العمال من عمال عادین یختص بالمهارات المهارات المهنیة المطلوبة لعمل معین وتحوی
  . إلى عمال مهرة
       تكویـن مھنـي وفنـي عالـي  

یهتم بالتخصصات العالیة وبالتقدم العلمي والتكنولوجي الـذي یطـرأ علـى میـدان معین 
  . ویمكن االستفادة منه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

        تكویـن لإلشراف واإلدارة ولألعمال المالیـة  

تعلیم أصول وأنواع القیادات والعالقات اإلنسانیة وأسالیب اإلشراف والتوجیه ویختص ب
  . واألسس العلمیة لإلدارة

       تكویـن تخصصـي  

یهتم بتكوین بعض األفراد على التخصصات الفنیة النادرة مثل تبسیط العمـل، فن البیـع، 
لما زادت الحاجة إلى مثل هذه ، وكلما تقدمت الصناعة ك...العالقات العمالیة، األمن الصناعي

  . )1(التخصصات

  

  

                                                
  .69ص ، مرجع سابق، علم النفس واإلنتاج، عبد الرحمن محمد عیسوي .(1)
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  أنـواع التكویـن حسـب مكانـھ -3- 1

    التكویـن داخـل المؤسسـة  

قد ترغب الشركة في عقد برامجها داخلها سواء بمكونین من داخلها أو من خارجها وبالتالي 
م اإلشراف على یكون علیها تصمیم البرامج أو دعوة مكونین للمساهمة في تصمیم البرامج ث

  . تنفیذها

وهناك التكوین الداخلي وهو الذي یتم في موقع العمل وفي هذا النوع یقوم الرؤساء 
المباشرون للعاملین بتزویدهم بالمعارف والمهارات الالزمة ألداء العمل، أو اإلشراف على قیام 

مكون أن یقلد مكونه وأن بعض العاملین القدامى ذوي الخبرة بهذه المهمة، وفي هذا األسلوب یتاح لل
یلتقط المهارات الالزمة ألداء العمل، ویمتاز هذا النوع بتماثل وتشابه ظروف التكوین مع ظروف 

  أداء العمل، وبالتالي سهولة نقل ما یمكن تعلمه إلى حیز الواقع والعمل 
    التكویـن خارج المؤسسـة  

یني خارج المؤسسة وذلك تفضل بعض المؤسسات أن تنقل كل أو جزء من نشاطها التكو 
إذا كانت الخبرة واألدوات متاحة بشكل أفضل خارج المؤسسة، ویمكن االستعانة بمؤسسات خاصة 

  . أو بااللتحاق بالبرامج الحكومیة
  شركـات التدریـب الخاصـة     -أ

على أي مؤسسة تسعى إلى التدریب الخارجي بواسطة مكاتب أو شركات تدریب خاصة أن 
یة التدریب فیها، وأن تفحص سوق التدریب وأن تقوم بتقییم مثل هذه المكاتب تطمئن على جد

  .  والشركات الخاصة
   برامـج حكومیـة - ب

تقوم الدولة أحیانا بدعم برامج التكوین وذلك من خالل برامج تركز على رفع المهارات 
  . )1(والمعارف في مجاالت تهتم بها الدولة

  
  
  طـرق التكویـن المتواصل  -2

                                                
  .328، 327ص ، مرجع سابق، رأحمد ماه. (1)
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تولي مختلف المؤسسات اهتماما خاصا بطرق التكوین وهذه الطرق متعددة ویتوقف 
  : )1(اختیارها على األهداف المطلوب الوصول إلیها، وأهم هذه الطرق واألسالیب

     نظـام التلمـذة  

تبدأ عملیة التكوین منذ الیوم األول لمباشرة الموظف لعمله، حیث تقع المسؤولیة األولى في 
لى رئیسه المباشر، لذا یجب أن یحصل نوع من التعاون بین إدارة التكوین والرؤساء تكوینه ع

المباشرین لیتم التنسیق بین التكوین العملي من جهة والنظري من جهة أخرى لیكونا متوافقین 
  . ویعطیا الثمار المرجوة منهما

سیه یومیا وكلما فالتوجهات والتعلیمات واإلرشادات والنصائح التي یعطیها الرئیس لمرؤو 
  .دعت الحاجة إلى ذلك هي نوع من أنواع طرق التكوین التي ترشد الموظف وتقوم سلوكه

      نظـام الزمالـة  

تلجأ بعض األنظمة في سبیل إعداد موظفیها الجدد إلى إتباع نظام الزمالـة أو الرعـایة، 
مام بشؤونه موظف قدیم یجري ویقضي هذا النظام بأن یتولى زمالة الموظف الجدید ورعایته واالهت

اختیاره حیث یكون الموظف القدیم مكونا ومتخصصا، وتنحصر مهمة الزمیل أساسا في إعداد 
  .الموظف الجدید للوظیفة وتهیئة المناخ المالئم لعمله

       المحاضــرات  

إن طریقة المحاضرة طریقة اقتصادیة فیها توفیر للوقت والجهد، حیث یمكن نقل الكثیر من 
المعلومات لعدد كبیر من األشخاص في وقت واحد، وهناك أشخاص یستفیدون من االستماع إلى 

  .المحاضرة الجیدة أكثر مما یستفیدون من القراءة واإلطالع

  : )2(ولكي تعطي هذه الطریقة الثمار المرجوة منها البد أن تتوفر بعض الشروط وأهمها

  وأفكاره إلى مستمعیهاختیار المحاضر الذي یتقن فن نقل معلوماته    .  

 اختیار البرامج أو المواد التكوینیة للمحاضرات األكادیمیة.  

 تخصیص الوقت الكافي للمناقشات وطرح األسئلة على المحاضر . 

  

  
        المـؤتمـرات  

                                                
  .339 -337ص ، 2000، مصر، الجامعیةدار ال ، اإلدارة العامة، طارق المجذوب .(1)
  .338ص مرجع، نفس ال .(2)
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اجتماع محدد << أو هو >> فن التشاور الجماعي في شكل رسمي << المؤتمر هو 
  .>>عمال لمناقشة بعض الموضوعات أو األ

في هذه الطریقة یجتمع حشد من الدارسین وتطرح علیهم مشكالت ذات أهمیة بالنسبة لهم، 
ویحاولون حلها عن طریق إسهام كل واحد منهم لحلها، وعلى ذلك یمكن اعتبار هذه الطریقة طریقة 

  .تكوین جماعي

  : ویرتبط نجاح المؤتمر بتوفر عناصر عدیدة أهمها 

  هل إلدارة المؤتمرحسن اختیار الشخص المؤ    .  

 حسن اختیار األعضاء المشتركین في المؤتمر    .  

 الخ...تقدیم التسهیالت الالزمة للمؤتمر كالتجهیزات و األمكنة واألموال المطلوبة    .  

  : )1(وتمتاز هذه الطریقة باآلتي

أن موضوع المناقشة والبحث یكون من الموضوعات ذات األهمیة المباشرة بالنسبة . أ
  .لجمیع المشرفین

تتوفر في هذا النظام الفرص لكل عضو في المساهمة في أعمال المؤتمر أو في إلقاء . ب
  . البحوث وتقدیم الحلول واالقتراحات لما یعرض من مشكالت

في الغالب تسیر المناقشات في المستوى العقلي والمعرفي ویتفق مع قدراتهم على التعلم . ج
  . وسرعة استیعاب المعلومات

تمیل هذه الطریقة إلى تنمیة االعتماد على الذات والثقة في النفس وتنمیة القدرة على . د
  . اإلحساس بالمشكلة

         وسائل اإلیضاح  

تعتبر وسائل اإلیضاح من الوسائل التكوینیة الناجحة، وتتم هذه الطریقة باستخدام األفالم 
ن الوسائل التي تشرح وتوضح أعمال أو إجراءات السینمائیة أو الرسوم والخرائط والنشرات وغیرها م

  . معینة

  

  
         نظـام التماریـن العملیـة  

                                                
  .222ص ، مرجع سابق، علم النفس واإلنتاجعبد الرحمن محمد عیسوي، . (1)
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ینطوي هذا النظام على إلحاق المتكون بإدارة أو مؤسسة عامة أو خاصة، حیث یقوم 
بممارسة العمل فعلیا ویتقید بتعلیمات وتوجیهات رئیس الوحدة التي یعمل فیها، وتعین إدارة التكوین 

عطائه التعلیمات الالزمة للقیام بعملهمشر    . فا على المتكون تنحصر واجباته في مراقبة عمله وإ

  .ویقدم المشرف في نهایة مرحلة التمرین إلى إدارة التكوین تقریرا عن المتكون

ویقدم أیضا المتكون إلى إدارة التكوین عند انتهائه من تمرنه تقریرا عن عمله یدون فیه 
ت ثم یعرض المتكون تقریره هذا أمام لجنة فاحصة تتولى مناقشته، وفي ضوء مالحظات واقتراحا

  . التقریر ومناقشته وآراء المشرف تقییم اللجنة المتكون
         تمثیـل األدوار  

وتشمل هذه الطریقة على معالجة مشكلة بین شخصین أو أكثر یمثل فیها أحدهما دور 
ألعضاء أو المتكونین الجمهور الذي علیه أن بشاهد الرئیس واآلخر دور المرؤوس ویشكل باقي ا

هذه األدوار التي تمثل أمامه، ومن ثم یقیم األداء ویبدي مالحظاته ومقترحاته، وللنقد الذي یتقدم به 
  . الجمهور أهمیة بالغة في تصحیح األخطاء التي یمكن أن یقع فیها كل من الرئیس أو المرؤوس

ألسلوب المباشر في تمثیل األدوار منها أسلوب وهناك أسالیب عدیدة إلى جانب ا
االزدواجیة حیث یقوم فرد واحد بتمثیل الدورین معا، إذ یتكلـم ثـم یـقوم بالـرد علـى نفسه، وأسلوب 
تبادل األدوار حـیث یـبدل المكـون األدوار فیمـثل الرئیـس دور المرؤوس والمرؤوس دور الرئیس، 

  .   في الموقف المضاد لدوره األولوبهذه الطریقة یضع كل فرد نفسه 
  باستخدـام التقنیات السمعیـة البصریـة  

وتشمل هذه الطریقة األفالم ومؤتمرات الفیدیو والشرائط السمعیة والبصریة، وهذه الطریقة 
  . تستعمل على نطاق واسع خاصة في الدول المتقدمة

  باستخدام الحاسب اآللي وشبكة االنترنیت  

التكوینیة و التي تتضمن جلسات یومیة على أن یكلف المتكونین  فهناك بعض البرامج
بواجبات یجب علیهم الوفاء بها مع وجود مجموعات لمناقشة المتكونین ونقل كل ما هو جدید إلیهم 

  .والرد على استفساراتهم من خالل شبكة االنترنیت

خالل أجهزة  كما تلجأ بعض المؤسسات إلى استخدام شبكات داخلیة لتسهیل التكوین من
الحاسب اآللي، وذلك من خالل استخدام األقراص الصلبة ثم تقوم بنقل ذلك لألفراد من خالل شبكة 
معلوماتها الداخلیة بحیث یستفید منه األفراد وقت الحاجة، على أن تبقى سلطة تغییر البرنامج 

  .    لإلدارة المركزیة للشركة
  ة    تجھیـز المعدات والمستلزمات التكوینی. و  
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یحتاج العمل التكویني إلى بعض المعدات والمستلزمات التي تتوقف على توفرها القدرة 
على توصیل المادة التكوینیة إلى المتكونین فهناك وسائل هامة یمكن أن تحل محل المكون كما 

  . أنها تساعده في نقل المعلومات وتوصیل المفاهیم والمعاني
  إعـداد المكونیـن    . ز  

ثل المكون عنصرا هاما في العمل التكویني، یجب أن یحظى بالعنایة الالزمة من إذ یم
المخطط التكویني، لذلك ینبغي أن تتوافر فیه خصائص ومقومات رئیسیة منها القدرة القیادیة 

مكانیة السیطرة على سلوك اآلخرین والقدرة على توصیل المعاني والمفاهیم إلى المتكونین   . وإ
  فیـذ البرنامـج التكوینـي      إدارة وتن 2-3 

یلي مرحلة تصمیم البرنامج التكویني مرحلة أخرى، هي إدارة وتنفیذ البرنامج التكویني سواء 
كان هذا البرنامج داخل الشركة أو خارجها، فعلى مدیر وأخصائي التكوین اإلشراف على التنفیذ 

  .والتأكد بان التصمیم الذي وضع قد أمكن تنفیذه

مجموعة التحضیرات واإلجراءات واألعمال التي یتطلبها << ارة برنامج التكوین ویقصد بإد
  .)1(>> برنامج التكوین 

یعتمد التنفیذ الناجح للتكوین على عدة عوامل تضم تحدید االحتیاجات من العملیة التكوینیة 
دراك المتكونین الحاجة للتكوین، كذلك البد من تدعیم اإلدارة للتأكد من أ ن التدخل على بدقة وإ

  .)2(مستوى مناسب لكل من المتكونین و لمشكلة األداء

وتتضمن هذه العملیة أنشطة هامة تختلف باختالف الجهات التي تقیم البرنامج، وعلى إدارة 
  :)3(البرنامج التكویني مراعاة القیام بأمور عدیدة من أجل ضمان حسن تنفیذه، أهمها 

   
  بالنسبة للمكونیـن  

عمل على سالمة االتصاالت بین المكون والجهة المنظمة للبرنامج وتهیئة التأكد من ال
  .وصوله إلى المكان الذي یعقد فیه البرنامج في األوقات المحددة

  . توفیر المستلزمات التي یحتاجها المكون* 

                                                
  .138ص مرجع سابق، ، مؤید سعید السالم، عادل حرحوش صالح. (1)
مركز البحوث الریاض، ، قدرات التدریب والتطویر، دلیل علمي، بروكس، ترجمة عبد اإلله اسماعیل كتبي جل .(2)

  .57ص ، 2001
  .139، 138ص مرجع سابق، ، مؤید سعید السالم، عادل حرحوش صالح. (3)
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  .الحرص على تقدیمه للمشاركین بكلمات مناسبة* 

  .دفع المخصصات التي یستحقها في الوقت المناسب* 
  بالنسبـة للمتكـون  

التأكد من العمل على وصول دعوات االشتراك إلیهم والموافقة من الجهات ذات العالقة * 
  . على اشتراكهم

  . وجود قوائم بأسمائهم ومؤهالتهم ووظائفهم وعناوینهم* 

استقبالهم وتهیئة أماكن اإلقامة لهم إن تطلب األمر ذلك وتأمین وصولهم إلى مكان * 
  . ودتهم في أوقات محددةالتكوین وع
   بالنسبـة للتسھیالت التكوینیـة  

التأكد من العمل على وجود أماكن مناسبة للتكوین ووجود بطاقـات بأسمـاء المشاركین 
  . ووجود أجهزة صالحة للعرض والمواد التكوینیة المطبوعة

   بالنسبة النعقـاد البرنامـج  

  .التأكد من افتتاحه في الوقت المحدد* 

  .ح أهدافه ومتطلباته للمشاركینشر * 

  .تسجیل الحضور الیومي وتوزیع استمارات التقویم وتوزیع شهادات التخرج* 
  التقییــم        2-4

التكوین كأي من الوظائف األخرى إلدارة الموارد البشریة، البد من متابعته وتقییمه لغرض 
وعة من المحاضرات أو المواضیع ال تحدید مدى فاعلیته، ذلك ألن وجود الكادر التكویني أو مجم

یضمن حدوث التعلم لدى المتكون، وعلیه فإن مسؤولیة إدارة الموارد البشریة ال تنحصر في تحدید 
الحاجة إلى التكوین ومن یحتاج إلیه ونوعیة ذلك التكوین بل تمتد لتثبت بأسالیب علمیة أن هذه 

  . المتواصلاالحتیاجات قد تمت تلبیتها بواسطة برنامج التكوین 

اإلجراءات التي تستخدمها اإلدارة من أجل قیاس كفاءة البرنامج " ویعرف تقییم التكوین بأنه 
التكویني، ومدى نجاحه في تحقیق األهداف المحددة، وقیاس كفاءة المتكونین الذین قاموا بتنفیذ 

  .)1(" العمل التكویني 

تكوینهم والذین قضوا فترة زمنیة في فتقییم التكوین هو نظام ینطبق على العمال الذین تم 
أعمالهم و بشكل یمكن من القیام بتقییم التكوین من خالل تقییم أدائهم، إال أن التقییم موضوع له 
                                                

  .140، 139ص ص مرجع سابق، ، مؤید سعید السالم، عادل حرحوش صالح. (1)
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عدة أشكال حسب نوعیة المهن التي تم تكوینها، فال نستطیع استخالص مدخل كلي لتقییم 
خدمها قسم التكوین والتي على أساسها حیث تختلف طرقه على أساس المعاییر التي یست. )2(التكوین

  .     تتحدد نوع البیانات التي سیتم جمعها وتحلیل هذه البیانات

وإلنجاح عملیة التقییم من الضرورة تقییم جمیع العناصر المكونة لهذه العملیة، وقد حدد 
  : )3(هذه العناصر في"  ولیام ترسي"

  .            المكون .ب .                                 المتكون .أ

  التسلسل والوقت المخصص للتكوین   .د.                        محتوى البرامج .ج 

  المواد واألجهزة التكویني.و                   .استراتیجیات التكوین .ھـ

  : وتتم هذه العملیة عبر خطوات وهي

  .             لمنهجیة للتقییمتحدید الفلسفة ا .2.          تحدید طریقة التقییم .1 

 جمع البیانات .4.    تحدید أسلوب جمع البیانات .3 

 .استخالص النتائج .6.                 تحلیل البیانات .5

 . )4(وضع توصیات خاصة بالمستقبل .7

  : وتتم عملیة التقییم لعدة أسباب لعل أبرزها ما یلي

 ف التي وضعت لهالتأكد من أن البرنامج یعمل وفقا لألهدا.  

 لمعرفة مدى تلبیة البرنامج لالحتیاجات السلوكیة للمشاركین. 

 معرفة مدى تلبیة البرنامج الحتیاجات والتسهیالت المادیة لبیئة العمل. 

 لتحدید مدى فعالیة ومالءمة أسالیب التكوین المعتمدة . 

  1( .)..كالمحاضرات، تمثیل الدور(مدى مالءمة المواد التكوینیة المستخدمة(.  

وعلى هذا األساس فإن عملیة التقییم تتم لمعرفة ما إذا كانت األسالیب واإلجراءات المتبعة 
في عملیة التكوین أدت فعال إلى تحقیق التغییر المطلوب في سلوكات وتصرفات المتكونین، 

                                                
(2). , p13itop.cMarc Dennery,  
  .600 -582 صترجمة سعد أحمد الجبیالي، مرجع سابق، ، ولیام ترسي. (3)
  .356، مرجع سابق، ص أحمد ماهر. (4)
  .140ص مرجع سابق، ، مؤید سعید السالم، عادل حرحوش صالح. (1)
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إن تقییم وتحدید ما إذا كانت هذه النتائج لها تأثیر في نجاح المشروع لتحقیق أهدافه، وبالتالي ف
البرنامج التكویني هو نشاط مستمر وهام ال ینفصل عن باقي أنشطة التكوین ینبغي أن یحظى 

  . بعنایة خاصة ضمانا لتحقیق الفعالیة واإلیجابیة المستهدفة من عملیة التكوین المتواصل
  مشكـالت ومعوقـات التكویـن: رابعا

من فعالیة التنظیمات، إال أن هناك إذا كانت مهمة مسئولي التكوین حیویة وضروریة للرفع 
ویمكن توضیح هذه . عدة مشاكل تمنعها من تحقیق أهدافها و تحول دون إمكانیة تنفیذ برامجه

  :المشكالت و المعوقات  في

جهل بعض المسئولین ألهمیة الدور الذي یمكن لمصلحة التكوین أن تلعبه، و بالتالي  -1
ردة في الهیكل التنظیمي للوحدة وهمها الوحید هو أخذ ملفات اعتباره مصلحة إداریة موجودة ألنها وا

  .العمال الجدد إلى مصلحة المستخدمین و استقبالهم األولي

عدم كفاءة الكثیر من القائمین على هذه المصالح، حیث یقومون بأعمال روتینیة و  - 2
  .إداریة تتماشى مع فهمهم لمهمة مسئول التكوین

غیر منتجة مثلها مثل المصالح اإلداریة األخرى، و بذلك  مصلحة التكوین اعتبار - 3
  .)2( تقل أهمیتها و أهمیة الدور المنوط بها

هناك اعتقاد من العاملین بأن الدورات التكوینیة تمثل عدم قدرة العامل على القیام  - 4
م و للمنظمات بعمله وهذا یوضح افتقار العاملین إلى الفهم السلیم بأهمیة التكوین و مدى منفعته له
  . التابعین لها مما یؤدي بهم إلى أن النظر إلى التكوین بأنه تقلیل من قدرتهم و مكانتهم

عدم توفر المكونین األكفاء المعدین إعدادا تربویا مناسبا یمكنهم من فهم العملیة  - 5
فلسفته و  التربویة أو فهم نفسیة الموظف الدارس، فالتكوین علم له منهجیته و أصوله العلمیة و

مبادئه العلمیة و أدواته و أسالیبه، لهذا فعدم وجود ممكونین متخصصین في العملیة التكوینیة 
  . یعوق دون تحقیق أهداف التكوین

  .عدم توفر التسهیالت الالزمة للقیام بالعملیة التكوینیة -  6

مع انعدام عدم وضوح أهداف البرنامج التكویني الذي یمثل أساسا لنجاح الدورة ، و  - 7
  .ممكنا نالوضوح في تحدید األهداف الخاصة بالتكوین ینعدم التقویم العلمي و ال یكو 

                                                
  .78، 77ص ص مرجع سابق، ، غیات بوفلجة. (2)
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افتقاد الدورة التكوینیة لألسس العلمیة و العملیة في تخطیط وتنفیذ و تقییم و متابعة  - 8
دون  النشاط التكویني حیث االعتماد الغالب في هذه الدورات على األسالیب التقلیدیة التي تحول

  .)1(إمكانیة تقدم أو تطویر أنظمة المنظمة أو تحقیق كفاءة و فعالیة التكوین
  

  تجارب بعض الدول في مجال التكوین المتواصل : خامسا
من الطبیعي قبل التطرق الستعراض مراحل تطور التكوین المهني المتواصل في الجزائر 

ن تشكل نماذج في حد ذاتها یمكن استعراض تجارب بعض البلدان في هذا المجال والتي یمكن أ
االستفادة منها باعتبارها الرائدة فیه، وقد اقتصر عرضنا للتجارب األجنبیة على فرنسا وبریطانیا، 
والوالیات المتحدة األمریكیة، ثم تطرقنا بعد ذلك لعرض تجارب بعض البلدان العربیة منها مصر، 

  .المملكة العربیة السعودیة، ولبنان
  المتواصـل في بعض الدول المتقدمـة التكویـن  -1
   التكویـن المتواصـل فـي فرنسا 1- 1

على غرار الدول الصناعیة الكبرى فرنسا تتمیز بحالة فریدة فیما یخص التكوین المهني 
المتواصل فقد بدأ التفكیر في نظام تربوي تقني بفرنسا منذ قیام الثورة الصناعیة في القرن الثامن 

فة التكوین المهني شكال مغایرا لما كان علیه وحتى أوائل القرن العشرین عشر، حیث أخذت وظی
عملت األنظمة المختلفة التي كانت تحكم فرنسا على أن یتماشى نظام التكوین المهني مع 

  . سیاستها

تطور نظام التكوین المهني الفرنسي والذي ینص على إنشاء  1880مع صدور قانون 
بلدیات فرنسا تعمل على تنمیة المهارات الضروریة للشباب  مدارس للتكوین المهني بجمیع

والمعارف التقنیة لدیهم، ورغم هذه المعلومات بقي استغالل المكونین من طرف أصحاب المصانع 
والذي ینص على توفیر دروس  1919سنة  « ASTIER »الكبرى، وبقي هكذا حتى ظهور قانون 
  . )2(مهنیة للمتكونین تكون إلزامیة ومجانیة

حیث  1971جویلیة  16في إطار النصوص القانونیة التي تبنتها المؤسسات منذ قانون 
من مجموع األجر ف التكوین المهني المتواصل، كما خصصت إدارة مالیة  1%خصصت نسبة 

مستقلة إلدارة التكوینات وقد استمر االهتمام بالتكوین المهني المتواصل في فرنسا، فمع صدور 

                                                
 .109 – 107خیرى خلیل الجمیلي، مرجع سابق، ص  .(1)

(2) . Andre Boutin, l’éducation malade de la formation professionnelle, édition 
casterman, paris ,1978, p p 38.39. 
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أجیر على األقل أن یساهم في تنمیة  200عمل على إجبار كل مستخدم یشغل  الذي 1984قانون 
  . )1(التكوین المهني المتواصل، وذلك بالمشاركة سنویا في تمویل عملیات التكوین

حیث " واجبا وطنیا"من قانون العمل جعلت من التكوین المتواصل )  L 900- 1(المادة 
، ویذكر كل األجراء بأحقیة التكوین المهني المتواصل، یعرف هذا القانون أهم الواجبات للمؤسسات

  . والقانون أیضا یعلم ویشجع تطور جمیع الهیاكل وتسییر التكوین بمختلف درجاته

  .فكل أجیر له الحق في متابعة سیر التكوین حسب اختیاره فظال عن مبادرات المؤسسة

ن تكون من أجل السماح من قانون العمل حددت بأن  إجازة التكوی)  L 930- 1(المادة 
سیر التكوین باإلضافة إلى  - حسب مبادرته وبشكل فردي -لكل أجیر أثناء حیاته المهنیة بمتابعة

  . )2(مشاركة في التربصات المدرجة في مخطط التكوین للمؤسسة التي من خاللها یجرب نشاطه

سیر تكـوین فكل عامل یستطیع التغیب قانونیا عن إطار عمله المألوف من أجل متابعة 
یسمح له بالوصول إلى مستوى أكبر من الكفاءة أو التطلع إلى تغییر المهنة، و تؤمن المؤسسة 

 .        - غیاب العامل إلجازة -للعامل االستالم النسبي لألجر وكلفة التكوین

ومنه تهدف عملیة التكوین المتواصل في فرنسا إلى منح العمال الشروط الكفیلة لهم بأداء 
م على أحسن وجه، وذلك استجابة الحتیاجات السوق والمواطنین، كما تهدف إلى تدعیم مهامه

  .عملیة نقل العمال وترقیتهم وااللتحاق بمختلف المناصب والوظائف دون تمییز

  : )3(وتنظم عملیات التكوین المهني المتواصل في فرنسا حسب عدة طرق وهي

  :ؤسسة أو بمبادرة منها، والتي تهدف إلىعملیات التكوین المتواصل التي تنظمها الم -1

منح األشخاص المحصلین على وظیفة تكوین مهني نظري وتطبیقي یسمح بتحضیرهم  -
  .للمهن والوظائف المطابقة لهم

  .منح العمال عملیة تكوین لتحسین المستوى من أجل الترقیة في الدرجة أو الرتبة -

مان تكیفهم لمختلف الوظائف التي من الحفاظ أو تكملة التكوین المهني للعمال وض -
  . المحتمل ممارستها نتیجة لتطور التقنیات أو مختلف التحوالت الثقافیة االقتصادیة واالجتماعیة

                                                
(1) . Marlaine cacault et Françoise Oeuvrad, Sociologie de l’éducation, édition casbah, 
Alger , 1998, p 76. 
(2).JEAN Pierre Citeau, Op.cit, pp 101.102. 
(3) . JEAN Pierre Soisson, l’enjeu de la formation professionnelle, édition Fayard, 

1986 p 42. 



  الفصـل الثالـث                                                      التكـویـن المتواصـل

 96

عملیات التكوین المنظمة أو المعتمدة من طرف المؤسسة من أجل التحضیر  -2
بة أو التغییر في الطبقات لالمتحانات والمسابقات وتهدف لتحضیر العمال لعملیة الترقیة في الرت

  : السوسیومهنیة، وتأخذ هذه العملیة األشكال التالیة

  .دروس عن طریق المراسلة -

  .دروس منظمة خارج أوقات العمل -

ذا اقتضى األمر منح دروس في إطار مدة العمل -   . وإ

للعمال الذین یبدون رغبة في مواصلة تكوین : عملیات التكوین الشخصي للعمال -3
  . شخصي

من أجل القیام بدراسات وأبحاث ذات منفعة عامة، ویتم وفق  عاإلحالة على االستیدا -
  .    ذلك وضع العامل تحت عقد دراسة

عطلة تكوین من أجل تكوینهم المهني، على أال تتجاوز المدة ثالثة سنوات طوال حیاته  -
مي إلیها مدة ال تقل عن ثالثة مقابل ذلك خدمة المؤسسة التي ینت -العامل–المهنیة، ویشترط علیه 

  . سنوات

أكدت العدید من الدراسات الحدیثة لألهمیة التي أولتها المؤسسـات للتكویـن المتـواصل، 
فاإلحصائیات أكدت هذا التطور، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات في تمویل التكوین المستمر 

 )1( 1997في  3,34 %إلى  1986من إجمالي رأسمال المؤسسات في  2,34 %

    التكوین المھني المتواصل في الوالیات المتحدة األمریكیة - 1-2
لقد ساهمت الوالیات المتحدة األمریكیة في تشجیع والنهوض بالتعلیم المهني إذ خصصت 

) هاتس(، وذلك تحقیقا لقانون 1887ألف دوالر سنویا لكل والیة بها كلیة زراعیة في سنة  151
نشاء محطات  وكان غرض هذه المنحة تشجیع البحث العلمي في العلوم الزراعیة وتطبیقاتـها وإ

للتجارب الزراعیة، ووجدت الحكومة أن ما تقوم به كلیات الزراعة والمحطات التجریبیة  من 
  .دراسات وتجارب ال تصل إلى المزارعین وربات المنـازل

صیدا سنویا خصصت بمقتضاه ر  1914لذلك قانونا سنة " سمیث لیقر" كما أصدر  
عداد المعاهد لتثقیف الرجال والنساء في المناطق الریفیة وقد أدى هذا البرنامج  لتنظیم المؤتمرات وإ

                                                
(1) . JEAN Pierre Citeau, Op.cit, p 101.. 
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بنتائج هامة إذ تعرف المزارعین بالطرائق الصحیحة والعلمیة للزراعة ساعد ربات البیوت في حفظ 
  . )1( الفاكهة والخضروات وغیر ذلك من األعمال المنزلیة

أول قانون تصدر الحكومة األمریكیة إلعانة برامج  1914سنة " سمیث "  وكان قانون
  . التكوین المهني في المدارس التي یقل مستواها عن الكلیات

  .للتأهیل المهني 1920كما أصدرت الحكومة األمریكیة أیضا، قانونا في سنة 

وهكذا بدأ تطور نظام التكوین المتواصل في الوالیات المتحدة األمریكیة بعد ذلك ، ففي 
من موازنة         2,1 %بلیون دوالر وهو ما یتراوح بین  60تم إنفاق ما یزید عن  1998عام 

، وكان الهدف من تكوین القوى العاملة هو تزویدها بالمهارات )2(الوظائف بالشركات األمریكیة
تقانوالم   .علومات الالزمة للقیام بالعمل بكفاءة وإ

  : هناك سبعة برامج، لهذا الهدف في أمریكا هي 

وهو برنامج شامل للتوظیف والخدمات یقدم بشكل خاص من قبل  01البرنامج رقم * 
  . الحكومة، ویحتوي هذا البرنامج على التكوین، التوظیف، اإلرشاد، االختبارات والخدمات

  .ویركز على الخدمات عامة 02برنامج رقم * 

إن هذا البرنامج هو لمجموعات خاصة مثل الشباب والعمال الكبار  03برنامج رقم * 
واألشخاص الذین یتكلمون اإلنجلیزیة، بشكل محدد والهنود والمزارعین والمهاجرین والعمال 

  .الموسمین واألشخاص المنحرفین

  . تعلیمهم وتكوینهم یقدم للشباب الفاشلین ویتضمن 04برنامج رقم * 

  .     ویركز على الحاجات من القوى العاملة وأهداف األمة 05برنامج رقم * 

  .     یقدم البرنامج خدمات وظیفیة عامة ملحة ومؤقتة 06برنامج رقم * 

  .     )3(یتضمن فوائد عامة من تطبیق برامج للتكوین المهني 07برنامج رقم * 

  

  

                                                
  .237، 236ص ص ، 1974، مكتبة النهضة، مصر، دراسات في التربیة المقارنة، وهیب سمعان .(1)
، مكتبة دار الثقافة، 01، الطبعة التوجیه المهني ونظریاتهد حسني العزة، جودت عزت عبد الهادي، سعی .(2)

 .215، ص 1999األردن، 
  . 335 صجمال الدین محمد المرسي، مرجع سابق، . (3)
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  بریطانیـا    التكویـن المتواصـل في 3- 1

البد من اإلشارة مبدئیا أنه ال یوجد قانون عام للتكوین المتواصل في بریطانیا، بل مجموعة 
كبیرة من القوانین والمراسم واللوائح التنظیمیة تمتاز ببعض الخصوصیات المتعلقة بالواقع 

  .البریطاني

ج بین التكوین لقد كان نظام التكوین في بریطانیا بصفة عامة قائما على أساس المز 
الجامعي والتكوین المهني وذلك بواسطة معاهد متخصصة، بالتالي فإن اختیار أعضاء الطبقات 
السوسیومهنیة، كان یتم مباشرة بعد تخرجهم من الجامعات البریطانیة خاصة أكسفورد وكمبریـدج، 

م وحثها على لهذا النظا FULTON" فولتن " وبقیت الوضعیة على هذه الحالة إلى افتقاد لجنة 
معهد اإلدارة  1969تدعیم التكوین المتواصل أثناء الخدمة، وتحقیقا لهذا الغرض تم إنشاء في عام 

الذي تفرع بدوره إلى ثالثة مراكز متواجدة في كل من لندن، ) Civil service collège(العمومیة 
ما على أساس التمرین إیدیمبرغ وسونت دیل بارك، وكان الهدف منها إعطاء الموظفین تكوینا قائ

العقلي على التقنیات التسییریة واإلداریة، وهكذا الموظف مباشرة بعد االلتحاق أو التوظیف من 
طرف لجنة الخدمة المدنیة خالل السنة األولى یتلقى توظیف یلتحق بدورة تكوینیة ثانیة ال تقل 

مجددا دورة تكوینیة أخرى  مدتها عن ستة أشهر وأخیرا في السنة الخامسة من الخدمة تفرض علیه
  .لمدة سنة بمعهد اإلدارة العمومیة

إن الهدف الرئیسي من هذا التكوین المتقطع هو تجنب تلقي الموظف تكوین نظري أكثر  
منه عملي، إضافة إلى ذلك فإن نظام التكوین البریطاني یسمح للموظفین الراغبین في مواصلة 

ل التحضیر لمسابقة نهایة الحفل الدراسي الثانوي وبعشرة أیام من أج 03تكوین ذاتي بالغیاب لمدة 
یوما للتحضیرات للشهادات  30أیام من أجل متابعة الطور الثاني في التكوین الجامعي 

  .    )1(الجامعیة
    التكویـن المتواصل في الوطـن العربـي -2

ة بما یتناسب مع لقد أولت الحكومات العربیة اهتماما خاصا لتكوین وتنمیة مواردها البشری
التحدیات المختلفة التي تواجهها تلك الدول في ظل ظروف اقتصادیات السوق وتحریر التجارة 
الدولیة خاصة وأن معظم بلدان الوطن العربي عانت من ویالت االستعمار وما جره هذا االستعمار 

إلحالل العمالة على الشعوب، وبالتالي فإن هذه الدول قد أخذت في تطبیق سیاسات استراتیجیة 
عدادها إعدادا  الوطنیة محل العمالة األجنبیة، مما یتطلب ضرورة تأهیل الكوادر البشریة الوطنیة وإ

                                                
  .86ص مرجع سابق، ، رابح العایب .(1)
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سلیما، لذا كان لزاما على الدول العربیة انتهاج سیاسة تحاول من خاللها اللحاق بركب التطورات 
  .الجدیدة من خالل التكوین المتواصل

  

  

  

  

ب بعض هذه الدول في مجال التكوین المتواصل لمواردها وسنتناول فیما یلي تجار 
  .   )1(البشریة

   التكویـن المتواصـل في مصـر 2-1

لم یحظ موضوع تكوین الموظفین بأي عنایة في جمهوریة مصر العربیة إال منذ عهد قریب 
، فقد نص حینما أنشئ دیوان الموظفین والذي حول فیما بعد إلى الجهاز المركزي للتنظیـم واإلدارة

في قانون إنشائه أن من أهدافه الرئیسیة وضع الخطط الالزمة لتكوین الموظفین، وقد حدد دور هذا 
برسم سیاسة وخطط تكوین العاملین في مجال  1964لسنة  118الجهاز بمقتضى القانون رقم 

شراف على التنظیم واإلدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقدیم المعاونة في تنفیذها، فمن اختصاصه اإل
أعمال األجهزة المركزیة، لتكوین العاملین وتنظیم الدورات التكوینیة واالشتراك في وضع برامج 

  . البعثات للعاملین في مجال التنظیم واإلدارة

برازا ألهمیة التكوین صدر القرار الجمهوري رقم  بإنشاء الجهاز  1967لسنة  909وإ
أن أغراض هذا الجهاز تنمیة ونشر الوعي التكویني المركزي للتكوین، وقد جاء في قرار إنشائه 

ذكاء الرغبة في التقدم لدى العاملین وكفالة إمكانیات ووسائل التكوین على كافة المستویات وفقا  وإ
لمقتضیات حاجة العمالة ومطالب خطط التنمیة بما یحقق رفع الكفایة اإلنتاجیة ومالحقة التطورات 

  . االت اإلنتاج والخدماتالتكنولوجیة الحدیثة في شتى مج

وهكذا زاد االهتمام بالتكوین من طرف الدولة من أجل إعداد العاملین إعدادا علمیا 
  .     واالرتفاع بمستوى كفاءة األفراد

  
    في المملكة العربیـة السعودیـة 2-2

                                                
  .292-278  ص ، دار النهضة العربیة، بیروت، دون سنة نشر، اإلدارة العامة، عادل حسن، مصطفى زهیر .(1)
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یأخذ تكوین الموظفین في المملكة العربیة السعودیة طابعا مركزیا، فقد ركزت عملیة 
حیث تجرى الدراسة فیه على أساس  1960وین في معهد اإلدارة العامة الذي أنشئ في عام التك

المحاضرات النظریة وحلقات البحث العلمي والزیارات المیدانیة، ویقدم المعهد برامج تكوینیة لكافة 
المستویات، وجاء في قرار إنشائه أن مسئولیاته إجراء البحوث اإلداریة ونشر نتاجها وعقد 

مؤتمرات المتعلقة باإلدارة العامة وال یقتصر التكوین بهذا المعهد على المواطنین السعودیین بل ال
یمتد نشاطه إلى المواطنین من كافة الدول العربیة، ویعتبر اجتیاز البرامج التكوینیة التي یقدمها 

  .   قیتهالمعهد من العوامل الهامة في تقدیر كفاءة الموظف السعودي حین النظر في أمر تر 
    في الجمھـوریة اللبنانیـة 3- 2

إمعانا في االهتمام من جانب الحكومة اللبنانیة بتكوین الموظفیـن باألجهـزة اإلداریة أنشأت 
مجلس الخدمة المدنیة من إدارتین، إحداهما خصصت لعملیة اإلعداد و أخري للتـكوین، وحتى تقوم 

المعهد الوطني للتنمیة " جه أسند إلیها اإلشراف على هذه اإلدارة بالدور المطلوب منها على أكمل و 
ویباشر هذا المعهد مهمة التكوین بالنسبة للمرشحین والشاغلین للوظائف العامة في  )1("واالنتماء 

كافة المستویات اإلداریة، لذلك قسم المعهد إلى قسمین، احدهما لإلعداد واآلخر للتكوین، فیقوم 
ن لشغل المراكز اإلداریة العلیـا أو الوسطـى، ویقوم القسم الثاني بتكوین القسم األول بإعداد الموظفی

جراء البحوث التي تعالج  أولئك الذین یشغلونها فعال، باإلضافة إلى ذلك یقوم المعهد بعقد الندوات وإ
  . المشاكل اإلداریة التي تعاني منها البالد

األجهزة في الوطن العربي یجد أنها غیر أن المتأمل في أنشطة التكوین التي تقوم بها تلك 
تقوم بتنفیذ برامجها التكوینیة بصورة نمطیة دون وجود حصر فعلي شامل لالحتیاجات التكوینیة عن 
طریق تخطیط احتیاجات التكوین مما یتطلب ضرورة القیام بدراسات وبحوث تفصیلیة الحتیاجات 

  . التكوین في القطاعات المختلفة

ن المسئولین عن أنشطة التكوین، یغلب علیهم طابع العالقات باإلضافة إلى ذلك، فإ
العامة، أكثر من الطابع المهني التخصصي، مما یجعل اإلدارة العلیا ال تعطى االهتمام لمتطلبات 

  .            )2(تطویر هذه اإلدارات والنهوض بها

االهتمام الذي  وبالرغم من عدد األجهزة والمؤسسات التي تعمل في مجال التكوین ومقدار
أعطته الحكومات العربیة ألنشطة التكوین إال أن هذه المؤسسات واألجهزة المتنوعة لم تحقق النتائج 
عدادها بصورة تسمح  المرتفعة على الرغم من أهمیة التكوین في رفع كفاءة الموارد البشریة وإ
                                                

  .340ص ، 2000، الدار الجامعیة، مصر،  اإلدارة العامة، طارق المجذوب .(1)
نظم ومهارات " النهضة العربیة للتنمیة اإلداریة، وقائع لقاء الخیر حول عبد العزیزجمیل منصور وآخرون،  .(2)

 .31، ص 2000، مصر، استشارات تحسین األداء المؤسسي، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة
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هناك مجموعة من المشاكل  بالتعامل مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة التي تواجهها المؤسسة، و
  .   التي یواجهها التكوین المتواصل في الوطن العربي

  
  
  
  

  التكوین المھني المتواصل في المؤسسة الصحیة بالجزائر : سادسا
  التكوین المهني المتواصل بالجزائر -1

إن التحول الصناعي الكبیر الذي شهدته ومرت به الجزائر بما صاحبه من عملیات التنمـیة 
إلى أعمال ضخمة من القوة العاملة المكونة مهنیا، وقد اهتمت أجهزة الدولة المشرفة على  یحتاج

قطاع التكوین المهني بكافة أنواعه بمشكلة الحاجة للعمال المتكونین والذین لم یحظوا في بدایة 
الطائفة  تصنیع البالد إال بعنایة طفیفة من قبل هذه األجهزة، مما ترتب علیه تزاید الحاجة إلى هذه

من العمال آخذین بعین االعتبار ما تواجهه البالد من بطالة متزایدة بین طوائف العمال غیر 
  . )1(الفنیین الذین یصلح معظمهم للتكوین على مهن ذات مستویات مختلفة

وقد عرف التكوین المهني في الجزائر عدة مراحل في تطوره منذ االستقالل إلى یومنا هذا 
  : )2(تتمثل في 
  1970-1962) بدایة التكوین المھني بالجزائر(مرحلة ما بعد االستقالل  -1

لم یهتم االستعمار الفرنسي في الجزائر بالتكوین المهني عند اندالع الثـورة التحـریریة 
  . والتي كانت من نتائجها ظهور بعض مراكز التكوین التقني إلى حیز الوجود) 1954-1962(

مرحلة توفیر الشروط المؤسساتیة والسیاسیة  1970 -1962لقد كانت الفترة ما بین 
واالقتصادیة واالجتماعیة والتي تسمح بتنفیذ استراتیجیة للتنمیة التي بإمكانها مواجهة اإلرث 
االستعماري، قامت السلطات السیاسیة ببعض اإلجراءات لترقیة التكوین المهني ومساعدته على 

طارات إداریة القیام بالدور المنوط به، لقد كانت  هذه اإلجراءات تهدف إلى توظیف مكونین وإ
سنة " محافظة للتكوین المهني وترقیة اإلطارات " لتسییر مراكز التكوین وهو ما أدى إلى إیجاد 

وكانت هذه المحافظة تهدف إلى دراسة وترقیة سیاسة لتكوین الكبار وتهیئ اإلصالحات  1963
  . لنهوض باالقتصاد الوطنيالضروریة لتنمیة هذا المجال الحیوي ل

                                                
  .195ص مرجع سابق،  علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة،. (1)
 .87- 79، ص 2002، دار الغرب، الجزائر، 01، الطبعة التربیة والتكوین بالجزائرغیاث بوفلجة،  .(2)
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  : بصعوبات عدیدة منها) 1966 – 1962(وقد تمیزت المرحلة 

هیكل  25قلة الهیاكل المخصصة الستقبال المتكونین، بحیث لم یكن هناك إال حوالي *
  .     متكونا 6000منصب بداغوجیي وحوالي   5000لالستقبال بقدرة 

  

  

  

صائص المجتمع الجزائري الحضاریة عدم تماشي محتویات برنامج التكوین مع خ*
  .)1(والتنمویة

 1964مرسوم : لقد أدخلت على میدان التكوین المهني إجراءات قانونیة وتنظیمیة أهمها 
المتضمن إحداث مصالح للتكوین المهني والترقیة العمالیة عن طریق إلزام جل المؤسسات العمومیة 

  . التقنیة

هیكل تكویني تابع لوزارة العمل والشؤون  17وقد بدأ جهاز التكوین المهني بوجود 
في مجال التمهید  2500متكون بصفة دائمة و  2000االجتماعیة بقدرة استیعاب ال تتعدى 

  . للتكوین
  1980-1970توسیع االقتصاد والحاجة للتكوین المھني  -2

ت توسعا كبیرا نتیجة ارتفاع عائدات المحروقا1970عرف النشاط االقتصادي ابتداء من 
مما أثر إیجابا على التكوین المهني في الجزائر ألن مسار التصنیع المكثف اصطدم بعجز جهاز 

  . التكوین المهني آنذاك عن تلبیة االحتیاجات من الید العاملة ال كما وال كیفا

لهذا أدمجت السیاسة الوطنیة للتكوین المهني في صیرورة التصنیع المبنیة على إنشاء 
  . ئة للعمل والمحفزة على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة الشاملةمؤسسات كبیرة منش

وكانت السیاسة التنمویة للبالد في إطار التكوین المهني للعمال تهدف إلى االضطالع 
ببرنامج واسع للتكوین العمالي یتضمن إنشاء عدد معتبر من مراكز التكوین القادر على أن یخرج 

مل مختص، حیث یتم تزوید االقتصاد بما یحتاجه من أیدي كل سنة، كحد أدنى مائة ألف عا
  .   عاملة متكونة، وحتى یتمكن العامل من فرصة تحسین مداخلهم ورفع مستواهم االجتماعي

                                                
  .195ص مرجع سابق،  علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة،. (1)
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كذلك وجوب انتهاج كل مؤسسة اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة لسیاسة ترقیة داخلیة 
مام العمال الراغبین في رفع مستوى معارفهم تنظم بكیفیة شاملة وبصورة تسمح بفتح آفاق واسعة أ

وتحسین مؤهالتهم المهنیة واكتسـاب الشهـادة الالزمـة الرتقائهـم في سلم المؤسسة، فالترقیة الداخلیة 
تشكل محورا هام في تطبیق سیاسة تكوین منهجیة لخدمة الجماهیر وتمثل تكملة إیجابیة بالغة 

تعتمد في ذلك على مساعدة الجامعة ومعاهد التكوین في األهمیة للكفاح ضد األمیة، ویمكن أن 
  .)2(البالد

مركزا بقدرة استیعابیة  25إلى ) CFPA(وهكذا ارتفع عدد مراكز التكوین المهني للكبار 
متكون، ویهدف التكوین بها إلى إعداد عمال متخصصین وعمال مؤهلین في  600تقدر بـ 

الترصیص الصحي، المیكانیك، إضافة إلى هذه المراكز  التخصصات التقلیدیة  مثل البناء، النجار،
تم إنشاء معهدین تكنولوجیین في نفس المرحلة مهمتهـما تكـوین التـقنیین السامیین في فروع التشییـد 

میكانیكیـة، لتوفیر مختصین - والهندسـة المعماریـة واألشغـال العمومـیة، وأیضـا في الصیانـة، الكهرو
  . في مستوى أعلى

المتضمنة إحداث المعاهد التكنولوجیة لتكوین اإلطارات الفنیة ) 1976(  76اءت أمریة فج
  .  )1(المتوسطة التأهیل

كما ساهمت الشركات الوطنیة الكبیرة التي أنشأت مراكز للتكوین خاصة بها في عملیة 
  . المتوسطة التكوین، وبالتالي االستغناء التدریجي عن المساعدة التقنیة األجنبیة في المهارات

ففي هذه المرحلة ظهرت األطر والهیاكل البداغوجیة التي تشرف على تكوین اإلطارات 
الفنیة العلیا كالتقنیین والمهندسین، وبوضع المبادئ األساسیة للتكوین التي تهدف إلى تكوین دائم 

وبرامج  ومستمر یأخذ على عاتقه الشباب العاطل الذي یبحث عن العمل، باإلضافة إلى عملیات 
  .وتحسین مستوى العمال" الرسكلة"

لكن ما یمكن مالحظته من نقائص في هذه المرحلة على الخصوص هو عدم وجود أي 
ترابط بین سیاسة التشغیل والتكوین من جهة، وبین المنظومة التربویة والمنظومة التكوینیة من جهة 

الدیموغرافي وطغیان المنطق كما تمیزت بتضاعف الطلب على التكوین نتیجة النمو . )2(أخرى
                                                

، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المعهد التربوي 1976میثاق الوطنيالجبهة التحریر الوطني،  .(2)
 .271، 270، ص ص  1976الوطني، الجزائر، 

، بین التوقع واإلنجاز 1984-1962دیمقراطیة التعلیم النظامي في الجزائر خالل الفترة بن عكي محمد أكلي، .(1)
  .327ص ، 1988-1987ربیة، جامعة الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علوم الت

، "التحدیـات الراهنـة وآفـاق المستقبـل" المجتمـع العـربي  علي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة، .(2)
 .109ص ، 2000منشورات قسنطینة، 
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القطاعي وهو ما عرقل ظهور سیاسة وطنیة شاملة ومنسجمة وهي عوامل أدت فیما بعد إلى 
  .  تطویر واستقاللیة قطاع التكوین المهني

     
  1990- 1980مرحلة توسیع التكوین المھني  -3

القة الحقیقیة رغم الجهود المبذولة لتطویر التكوین المهني بعد االستقالل إال أن االنط
للتكوین لم تكن إال بعد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني آنذاك وانعقاد الدورة الثانیة 

مع بدایة المخطط الخماسي األول، والتي تقرر خاللها تنمیة قطاع  1979للجنة المركزیة سنة 
  . التكوین المهني

خمس سنوات مدة المخطط مركزا للتكوین المهني في غضون  276وهكذا تقرر بناء 
  .مركزا والتي كانت موجودة عبر الوطن قبل انطالقة المخطط 69لتضاف إلى 

إن التخلف الكبیر الذي عرفه هذا القطاع أدى إلى اللجوء إلى التعاون التقني األجنبي 
  .لتكملة جهود المؤسسات الوطنیة من أجل اإلسراع في بناء المراكز وتجهیزها

ن المهني من تطور في هذه المرحلة، إال أن القطاع االقتصادي عرف رغم ما عرفه التكوی
في بدایة الثمانینات تغیرات جذریة أدت إلى توقف المشاریع التكوینیة بسبب النمط االقتصادي 
الجدید المتمثل في إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الكبرى وتحولها إلى وحدات صغیرة و 

  . نیة التي واصلت اهتمامها بإنشاء هیاكل تكوین بأعداد محددةومتوسطة ما عدا الوزارات التق

عرف التكوین المهني عدة تغیرات وخاصة فیما یخص الجهات الوصیة على المستوى 
المركزي، إذ تم تداول الوصایا بین وزارة العمل والتكوین المهنـي، ووزارة التربـیة والتكوین، وكتابة 

تحدیات التي كانت تواجه قطاع التكوین المهنـي كان من الطبیعي الدولة للتكوین المهني، وأمام ال
  : أن تعاد الصالحیات إلى الوزارة المكلفة بالتكوین المهني التي وجهت جهودها نحو محورین

  توسیع قطاع التكوین المھني. أ

بثالث مرات من حیث قدرة االستیعاب  1980تضاعف قطاع التكوین المهني بدایة من 
  .الضروري التكفل بالتالمیذ المتسربین من المدرسة األساسیة والتعلیم الثانوي حیث أصبح من

بزیادة  272مركز إلى  72من  1985إلى  1980ارتفاع عدد مراكز التكوین المهني من 
  . معاهد لتكوین المكونین 05منصب تكوین، إضافة إلى  70000القدرة االستیعابیة بـ 

  لتكوین المھني   إیجاد نظام تشریعي وقانوني ل. ب

  .عرفت مرحلة الثمانینات صدور عدد من القوانین المنظمة لقطاع التكوین المهني
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 27بتاریخ  81/07عن طریق القانون رقم  1981في سنة  فقد تم اعتماد مشروع التمهین
والذي یهدف إلى مساهمة في تكوین العمال المؤهلین في مختلف القطاعات  1981جوان 

  .)1(حرفیة والسماح باستیعاب جزء من التسربات المدرسیةاالقتصادیة وال

شراك القطاعات  وقد ساهم هذا القانون في تنظیم وهیكلة هذا النوع من التكوین وإ
مراكز التكوین " في عملیة التكوین بموجب هذا القانون تغیرت ) عمومیة وخاصة(االقتصادیة 

  ."مراكز التكوین المهني والتمهین " لتصبح " للكبار

كذالك صدور قانون التكوین المهني بالمراسلة وهو ما سهل عملیة التكوین لشریحة واسعة 
  .من العمال

إال أننا عموما نجد أن هناك ضعف في التكفل بصیانة العامل البشري حیث نجد في 
تراجعا فیما یتعلق بالتكوین من حیث الشكل  1985مارس  23الصادر في  59- 85المرسوم رقم 

 150القانون العام للعامل، حیث أنه لم تخصص سوى مادة واحدة لعملیة التكوین ضمن  مقارنة مع
كمبدأ عام أنه بغیة تحسین مردود المؤسسات : "من هذا المرسوم على 52مادة، حیث نصت المادة 

  : العمومیة وضمان الترقیة الداخلیة للعمال، یتعین على المؤسسات العمومیة أن تقوم بـ

لتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات لتحسین تأهیل العمال تحسینا تولي أعمال ا*
  .دائما وذلك بالتناسق مع متطلبات التنمیة

  .تضمن ترقیة العمال حسب استعدادهم والجهود التي یبذلونها*

تنجز أو تشارك في إنجاز األعمال المخصصة لضمان تكییف المرشحین مع الوظیفة *
  .)2("العمومیة

  

  
    
   إلى الیوم 1990التكوین المھني واقتصاد السوق  -4

                                                
 .ح للمــتمهن هــو طریقــة للتكــوین المهنــي الهــدف منهــا هــو اكتســاب تأهیــل مهنــي أولــي معتــرف بــه یســم: التمهــین

علــي غربــي، بلقاســم ســالطنیة، إســماعیل (بممارســة مهنــة معینــة فــي مختلــف قطاعــات النشــاط االقتصــادي والحرفــي 
  ).109صمرجع سابق، ، المجتمع الغربي التحدیات الراهنة وآفاق المستقبلقیرة، 

  .198، 197ص ص مرجع سابق، ، تنمیة الموارد البشریةعلي غربي، بلقاسم سالطنیة، إسماعیل قیرة،  .(1)
المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومیة والجماعات  59-85المرسوم  .(2)

  . 1985مارس  23، المؤرخ في المحلیة
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إلى االنتقال نحو اقتصاد السوق وهو ما أدى  1988أدت اإلصالحات االقتصادیة سنة 
  . إلى إعادة النظر في التكوین المهني وتأكید طابعه االقتصادي

ملف التكوین المهني واإلصالحات االقتصادیة على األبواب  1990وهكذا فتح في سنة 
مؤسسات التكوین، مؤسسات (تسع التفكیر فیه إلى مختلف الفرقاء المعنیین بعملیة التكوین لی

  ).  اقتصادیة، المجموعات، اإلدارة

عند تقدیمه أهداف برنامج " بن بیتور " فقد جاء في تصریح رئیس الحكومة السابق 
إدخال ما " سیة هو الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، حیث صرح أنه من بین األهداف الرئی

یعید االعتبار أو یعزز وسائل تنمیة الموارد البشریة، التي تشكل على المدى البعید، الثروة الوحیدة 
التي تكسبها األمة، وذلك على الخصوص بمعالجة عمیقة لمنظومة التربیة والتكوین المهني وبتوفیر 

  . )1("ظروف التطور التكنولوجي بمباشرة أعمال متعددة األشكال 

  أما في إطار النصوص القانونیة لتشریعات العمل 

 05، 1990مؤرخ في أبریل سنة  11-90فقد جاء في الفصل الخامس من القانون رقم 
  : مواد تنص على التكوین والترقیة خالل العمل وجاءت كالتالي

یجب على كل مستخدم أن یباشر أعماال ال تتعلق بالتكوین وتحسین << : 57المادة 
  .وى لصالح العمال حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة إلبداء الرأيالمست

كما یجب علیه في إطار التشریع المعمول به أن ینظم أعماال ال تتعلق بالتمهین لتمكین 
  . >>الشباب من اكتساب معارف نظریة وتطبیقیة ضروریة لممارسة مهنة ما

أو الدورات أو أعمال التكوین أو یتعین على كل عامل متابعة الدروس << : 58المادة 
تحسین المستوى التي ینظمها المستخدم بغیة تجدید المعارف العامة والمهنیة وتعمیقها أو 

  . >>تطویرها

یمكن للمستخدم أن یطالب العمال الذین تسمح لهم المؤهالت أو الكفاءات <<:59المادة 
  .   >>لتي ینظمهابالمساهمة بشكل فعال في أعمال التكوین وتحسین المستوى ا

یجوز للعامل المسجل بمزاولة دروس التكوین أو تحسین المستوى المهني <<:60المادة 
لالستفادة من تكییف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع االحتفاظ بمنصب عمله بشرط موافقة 

  . >>المستخدم

                                                
 . 5العایب رابح، مرجع سابق، ص .(1)
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أو داخل  تتجسد الترقیة في التدرج الترقیة في التدرج داخل سلم التأهیل<<:61المادة 
  .)1(>>الترتیب المهني، ویكون حسب المنصب المتوفر وتبعا ألهلیة العامل واستحقاقه

بالرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال التكوین المتواصل إال أنها لم تصل بعد  
فاإلنتاج  إلى النتائج المتوقعة، فالمؤسسات الجزائریة حالیا تمر بمرحلة انتقالیة تتمیز بتحوالت جذریة

االقتصادي والشراكة مع االتحاد األوروبي،االستعداد لالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، كل 
هذه التطورات تتطلب إعادة النظر وتتبع استراتیجیات جدیدة، حتى تتمكن من مواجهة كل التحدیات 

فاءات األفراد والعمل المنتظرة ومسایرة هذه التطورات، فهذه التطورات تستوجب العمل على رفع ك
  . أكثر على تدعیم التكوین المتواصل في مؤسساتها من أجل تنمیة مواردها البشریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  التكوین المتواصل في المؤسسة الصحیة بالجزائر -2

                                                
  .   64، ص 2000، دار العلوم، الجزائر، تشریع العمل في الجزائر، محمد الصغیر بعلي .(1)
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  الوضعیة الصحیة بالجزائر-1- 2

ف سیاسة كل تختلف الجهات المسئولة عن تقدیم الصحة العمومیة من دولة ألخرى الختال
دولة في إدارة منظومتها الصحیة ففي حین نجد عرض الصحة العمومیة في دولة ما حكر على 
الدولة، نجد في دولة أخرى سیطرت القطاع الخاص أو قد یشتركان معا فیها وكل هذا من اجل 

  .العمل على تغطیة الطلب المتزاید على الصحة مما یسهم في ترقیة الخدمات المقدمة

لصحة أحد المقومات األساسیة لحیاة اإلنسان من اجل الحفاظ على استمراره وتطوره تمثل ا
بما لها دور فعال تلعبه في حمایة المجتمع بتكفلها بمكافحة األمراض ووقایته منها، وكذا خلق 

  .طریقة مثلي لحمایته برشادة وتكلفة عقالنیة وذلك بالتحكم في تقدیم العالج والمساعدات لإلنسان

حالة << هذا األساس تعرف منظمة الصحة العالمیة والمنظومة الصحیة الصحة على أنها وعلى
الخلو من المرض أو العجز أو  دكاملة من السالمة الجسمیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة ال مجر 

  .)1(>> الضعف
لى فالصحة بهذا المفهوم هدف من أهداف التطور االجتماعي واالقتصادي، فهي ال تقتصر ع

والنفسیة بل تشمل أیضا الجانب االجتماعي، فالفرد هنا جزء من مجتمعه له حقوق  ةالجوانب البد نی
كما أن علیه واجبات یجب أن یؤدیها، لذا عملت حكومات الدولة في العالم لالهتمام بالصحة من 

نفاق مبال غ كبیرة خالل التكوین المستمر من اجل تخریج أطباء متخصصین في مختلف المجاالت وإ
من اجل بناء وتجهیز المستشفیات وتوفیر األدویة ففرنسا مثال تحتل المركز األول في العالم جملة 

دولة في توفیر الرعایة الصحیة لمواطنیها وتأتي في المرتبة الثانیة ایطالیا أما عن الدول 191
حیث تحتل المركز العربیة فنجد اإلمارات والتي تعد من أفضل الدول في توفیر الرعایة الصحیة 

  .)2(السابع والعشرین
أموال «وبالنسبة للسیاسة الصحیة في الجزائر فقد كتبت عنها جرید الخبر أنها سیاسة فاشلة     

فقد ذكر التقریر الصادر یوم  »ضخمة ونتائج هزیلة السیاسة الصحیة في الجزائر فاشلة
سنوات في  05ین تقل أعمارهم عن بجنیف أن اكبر نسبة الوفیات لدى األطفال الذ 2005أفریل10

المغرب العربي یسجل في الجزائر بینما تخصص هذه األخیرة أهم میزانیة من الناحیة النظریة حیث 
في تونس،  24في المغرب و 39طفل بالجزائر مقابل  1000طفل لكل  40.5یتوفى معدل 

ت الصحیة لم یترجم میدانیا في وبالتالي فان تصدر الجزائر القائمة الدول المغاربیة في مجال النفقا
  . )1(العدید من القطاعات والمجاالت

                                                
(1) . Drisse Mammeri, santé publique, Engag édition, Alger, 1991, p6.  
(2) . WWW. Albayan.co.ae/Albayan/ 10.12.2004.  

 . 4، ص 2005أفریل  11، 4366، عدد >>جریدة الخبر<< السیاسة الصحیة فاشلةسعاد ع،  .(1)
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ففي الوقت الذي تسجل فیه میزانیة الصحة في الجزائر، استنادا إلى األرقام الرسمیة 
حصائیات الهیئات الدولیة تطورا معتبرا، حیث خصصت السلطات العمومیة میزانیة في قانون  وإ

ملیار دوالر، إال أن التغطیة والعنایة  10.8ما یقابل  ملیار دینار أو 78تصل  2005مالیة 
  .)2(الصحیة ال تزال تعاني من العدید النقائص

سواء على  تورغم ذلك فان الوضع الصحي العام في الجزائر ال یزال یعرف اضطرا با
مستوى انتشار األمراض أو وضع المستشفیات الذي ال یرقي إلى المقاییس المعتمدة دولیا ومستوى 

  .الرعایة الصحیة خاصة في المدن الصغیرة أو النائیة
  ھیاكل نظام الصحة في الجزائر.2.2

تعد الصحة العمومیة من ضمن البرامج واألهداف المسطرة من قبل الدولة، ومن ثم فانه 
بتعین على النظام الصحي تلبیة احتیاجات السكان وترقیة الخدمات المقدمة للمواطنین، لذا سخرت 

لخدمة مواطنیها، إضافة إلى خدمات مؤسسات  نالهیاكل الصحیة والممارسین الطبیی مجموعة من
القطاع الخاص التي أصبحت تنمو بشكل كبیر و متسارع لتنافس ما یعرضه القطاع العمومي من 

  .خدمات 
كما هو موضح في المخطط رقم  ویمكن عرض أهم هیاكل نظام الصحة في الجزائر فیما یلي

)07 .(  
  
  اعات الصحیة القط. أ

لقد تم تحدید قواعد إنشاء القطاعات الصحیة، تنظیمها وسیرها وفق المرسوم التنفیذي رقم 
  .1997دیسمبر سنة  02الموافق  1418شعبان عام  2مؤرخ في  97-466

القطاع الصحي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع << من المرسوم  02وتعرف المادة 
  .)3(>>قالل المالي ویوضع تحت وصایة الوالي بالشخصیة المعنویة واالست

أما عن مكونات القطاع الصحي یتكون من مجموع الهیاكل الصحیة الخاصة بالوقایة 
عادة التكییف الطبي، ویتكفل بحاجیات السكان الصحیة، وفي    والتشخیص والعالج واالستشفاء وإ

  
  :   )1(هذا اإلطار نجده یقوم بالمهام اآلتیة

  .توزیع اإلسعافات وبرمجتها یتضمن تنظیم*

                                                
    .4المرجع ، ص  ،نفس قطاع یعاني من الجمود وسوء التسییرحفیظ ص،  .(2)
الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة << 02.12.1997المؤرخ في  466-97المرسوم التنفیذي رقم . (3)

  .20 ص ،1997دیسمبر  10، الصادر 81العدد >> الدیمقراطیة الشعبیة
    .21 مرجع سابق،ص ،02.12.1997المؤرخ في  466-97المرسوم التنفیذي رقم  .(1)
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عادة التكییف واالستشفاء*   .یطبق نشاطات الوقایة والتشخیص والعالج وإ
  .یضمن النشاطات المتعلقة بالصحة التناسلیة والتخطیط العائلي*
  .یطبق البرامج الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة والسكان*
النظافة والصحة ومكافحة األضرار یساهم في ترقیة المحیط وحمایته في مجاالت الوقایة و *

  . واآلفات االجتماعیة
  . یساهم في إعادة تأهیل مستخدمي المصالح الصحیة وتحسین مستواهم*
یتكفل القطاع الصحي بحاجیات السكان الصحیة ویخضع لمجموعة من االلتزامات أهمها *

  .امتیاز الخدمة لما للمرفق الصحي من خصوصیة تجعل حیاة البشر رهینة له
أما االمتیاز الثاني فهو نوعیة الخدمة، وهذا االلتزام یتوقف على مدى احترام القوانین واللوائح 
المتعلقة بتنظیم وتسییر الهیاكل الصحیة، و یؤول للمجالس اإلداریة والمجالس العلمیة والطبیة 

خصصة، تقدم للقطاعات الصحیة أو المراكز اإلستشفائیة الجامعیة أو المؤسسات اإلستشفائیة المت
االقتراحات و اآلراء حول تحسین نوعیة الخدمات الصحیة، ومن ذلك حسن استقبال المریض 

 . )2(والتكفل به وتحسین مستوى نوعیة الوجبات الغذائیة المقدمة للمریض واقتناء معدات طبیة حدیثة
  المراكز االستشفائیة الجامعیة . ب

 2الموافق لـ  1418شعبان عام  2خ في المؤر  97/467وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
  .قواعد إنشائها، تنظیمها وتسییرها 1997دیسمبر 

مؤسسة عمومة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة << والمركز االستشفائي الجامعي 
المعنویة واالستقالل المالي، ویتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح مشترك بین 

  . )3(>>صحة والوزیر المكلف بالتعلیم العالي والبحث العلميالوزیر المكلف بال

  التشخیص والكشف << أما عن مهامه فنقول أن المركز اإلستشفائي الجامعي مكلف بمهام 

  

  

  والعالج والوقایة والتكوین والدراسة والبحث، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعلیم أو التكوین 

  .)1( >>العالي في علوم الطب المعنیة

                                                
  13، ص2002، دار هومة، الجزائر، الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفیات العامة، ینطاهري حس. (2)
، 81العدد >> للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة<< الجریدة الرسمیة 467-97المرسوم التنفیذي رقم  .(3)

  .29 ص ،1997دیسمبر  10الصادر بتاریخ 



  الفصـل الثالـث                                                      التكـویـن المتواصـل

 111

ففي میدان الصحة یعمل على ضمان نشاطات التشخیص والعالج واالستشفاء واالستعجاالت 
الطبیة الجراحیة والوقایة إلى جانب كل نشاط یساهم في ترقیـة وحمایة السكـان وتطبیق البرامج 
عداد معاییر التجهیزات الصحیة والعلمیة والتربویة للمؤسسات  الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة وإ

الحیة، إلى جانب المساهمة في حمایة المحیط وترقیته في المیادین المتعلقة بالوقایة و النظافة 
  . والصحة ومكافحة اآلفات واألضرار االجتماعیة

وفي میدان التكوین یضمن تكوین التدرج وما عد التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة 
إعداد وتطبیق البرامج المتعلقة به والمساهمة في التعلیم العالي في علوم الطب والمشاركة في 

عادة تأهیلهم وتحسین مستواهم   . تكوین مستخدمي الصحة وإ

أما في میدان البحث یقوم المركز اإلستشفائي الجامعي بكل أعمال الدراسة والبحث في 
رى تقنیة میدان علوم الصحة، باإلضافة إلى تنظیم المؤتمرات والندوات وأیام دراسیة وتظاهرات أخ

  . علمیة من أجل ترقیة نشاطات العالج والتكوین والبحث في علوم الصحة
  المؤسسة اإلستشفائیة المتخصصة . ج

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویـة واالستقـالل المالي، << وهي
اب جهاز وتتكون من هیكل واحد أو هیاكل متعـددة متخصصـة للتكفل بمریض معین، مرض أص

عضوي معینا، أو مجموعة ذات عمر معین ویذكر في تسمیة المؤسسة اإلستشفائیة المتخصصة 
  .)2(>>االختصاص الواقف للنشاطات المتكفل بها

أما عن مهامها فتتمثل في تطبیق البرامج الوطنیة والجهویة والمحلیة للصحة والمساهمة في 
اهم، إضافة إلى تنفیذ نشاطات الوقایة إعادة تأهیل مستخدمي مصالح الصحة وتحسین مستو 

عادة التكیف الطبي واالستشفاء   . والتشخیص والعالج وإ
  الھیاكل غیر االستشفائیة -د

أو ما یعرف بالعالجات القاعدیة، والعالج الصحي األولي عالج یتطلب التكفل الفوري والذي 
  .و وقائیاتقوم به وحدة صحیة أو مركز صحي أو مجمع صحي، وقد یكون شفائیا أ

وتتكفل المنشأة الصحیة القاعدیة بالعالجات الشفائیة والوقائیة لفائدة المواطنین والتي ال 
  .تتطلب استشفاء، وتوجد ثالثة أنواع من المنشآت الصحیة القاعدیة

                                                                                                                                          
، 81العدد >> الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة<< 467- 97المرسوم التنفیذي رقم  .(1)

    .29 ص مرجع سابق،
، 81العدد >> الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة<< 465- 97المرسوم التنفیذي رقم . (2)

  .13 ص ،1997دیسمبر  10الصادر بتاریخ 
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  الوحدة الصحیة *

  :یقدم بها العالجات الصحیة التالیة

بسیطة، حروق من الدرجة األولـى، تقدیم عملیات الحقن، تضمیدات : العالجات الشفائیة -
  . عالجات االستعجاالت األولیة

التطبیق التام للبرنامج الموسع للتلقیحات، تطبیق ومتابعة البرامج (العالجات الوقائیة  -
  ).  الوطنیة وبالخصوص المتعلقة بنظافة المحیط

مها باستمرار نشاطات واسعة ومختلفة یستلزم تقدی: نشاطات التربیة واإلعالم واالتصال -
  . على مستوى العالج قصد تحسیس المواطن بما تقتضي الشروط الصحیة لكونها مهمة

  المراكز الصحیة *

إضافة إلى العالجات التي تقدمها الوحدة الصحیة فهي تقدم عالجات أخرى وتتمثل في 
  ). فحوصات عامة، ونشاطات طب األسنان وأمراض الفم(النشاطات الطبیة 

  حیة المجمعات الص*

  :إضافة إلى العالجات السابقة والتي یقدمها المركز الصحي نجد

فحوصات طبیة مختصة كطب األطفال، طب التولید واألمراض النسائیة والطب الداخلي،  -
  طب العیون 

  .االستعجاالت الطبیة الجراحیة -
  . طب العمل -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح ھیاكل قطاع الصحة بالجزائر  ) 08(شكل رقم
   

 قطاع الصحة

المؤسسة االستشفائیة  المراكز االستشفائیة الجامعیة
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 .L’état de santé des Algériennes et des Algériens, Rapport annuel 
ministère de la santé et de la population, 7 Avril, 2002, p39.  

  

  

  
  السیاسة الصحیة بالجزائر -2-3

<< السیاسة الصحیة على أنها   DESTANE DEBERNISویعرف دیستان دوبرنیس 
راءات منسجمة فیما بینها قابلة ألن تقلص من الفارق الموجود بین الصحة كحالة معاشة إج

نما تشمل أیضا الجوانب . )1(>>والصحة كحالة راحة تامة  فالسیاسة الصحیة لیست مجرد العالج وإ
   .االجتماعیة واالقتصادیة والعقلیة والبدنیة

هنا كان لزاما علیها أن تفكر في  ورثت الجزائر بعد االستقالل وضعا صحیا صعبا ، ومن
السبل الكفیلة من أجل إحداث تنمیة صحیة على المدى البعید، وعلى غرار ذلك عملت الجزائر 

  .جاهدة من أجل تحسین الظروف الصحیة للسكان عبر عدة مراحل
  1974-1962المرحلة األولى  

في عملیة تنمیة  عملت الجزائر على تحسین الوضعیة التي خلفها االستعمار واالنطالق
شاملة والتي ضمنها تنمیة صحیة من اجل بناء مجتمع اشتراكي حدیث، ومنه كان العمل في هذه 
الفترة موجه للمجال العمومي، وعلى هذا األساس فقد كانت انطالقتها األولى تتمثل في إعادة بعث 

نقائص عشیة االستقالل، البنیة الطبیة التي خلفها االستعمار وتوسیعها نظرا لما كانت تعانیه من 
مستشفى ومركز عالج بدون  344، حیث بقي 1962ممرض في  2700طبیب، و 2200كهروب 
، باإلضافة إلى أعمال الحرق والتخریب التي قام بها المعمر قبل جالؤه من )إدارة وتقنیین(عمال 
رومانیا،  ، ومن أجل مواجهة هذا الوضع استعانت بإطارات من بعض الدول كبلغاریا،)2(الوطن

إضافة إلى إرسال العدید من األطباء إلى الخارج من أجل تكوینهم، كما عانت ...الصین وروسیا
  . من قلة الوسائل والتجهیزات الصحیة ورؤوس األموال

كما عملت الجزائر بوضع البرامج األولى لمحاربة األمراض المعدیة كالحصبة، السل، 
حاولة تكییف المنظومة الصحیة مع متطلبات الوضع إلخ، مع م...الكولیرا وحمى المستنقعات

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد علم عالج وعقالنیة الفاعلین ضمنهنسق المحمد رضا بالمختار،  .(1)

  . 89-88، ص 1988االجتماع، جامعة الجزائر، 
   . 90ص  نفس المرجع .(2)
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الجدید والحد من تمركز األطباء والمستشفیات بالمدن الكبرى، كما ركزت الجزائر في هذه الفترة 
على الحمایة والمحافظة على صحة األم والطفل، من خالل تدریب وتوعیة األمهات على طرق 

ة رسمیة تجبر على التلقیح ضد الدفتیریا       تم إصدار وثیق 1969التغذیة السلیمة، ففي سنة 
، الجـذري، السعـال الدیكي، والتلقیح ضد 1973الشلل الذي انخفض معدل اإلصابة به سنـة

الحصبة، واتخذت الجزائر طریق التوعیة  واإلرشاد أو التثقیف الصحي واستعملت في ذلك 
سیة دون العربیة، وكان ذلك في الفترة المسرحیات والملصقات اإلعالنیة واعتمدت على اللغة الفرن

حیث كانت هذه الفترة بدایة لتطبیق وانطالق البرامج ضد األمراض  1968-1967الممتدة بین 
  .ومن أهمها المالریا

عرف القطاع الصحي  1974-1970ومع بدایة السبعینات وخاصة في الفترة الممتدة بین 
عاملین الصحیین وكذا المستشفیات والمراكز تطورا ملحوظا تجسد في ارتفاع عدد األطباء وال

  . الصحیة، التي ساهمت في التوعیة الصحیة للمواطنین

أما عن أهم الملتقیات في هذه الفترة، فكان أول ملتقى حول الصحة عقد بالجزائر في شهر 
الذي أكد على ضرورة تثقیف " إدریس معمري " ، والذي اشرف علیه الدكتور 1966مارس 

عدادهم للمحافظة على صحتهم، ودفع الوعي الصحي قدما في سبیل نضال المواطنین  صحیا وإ
یهدف لصیانة وسالمة األهالي من األمراض، فقد تمحورت أهم أهداف الملتقى حول تكوین وعي 
وطني لحمایة الصحة المشاركة في صیانة القرارات التي تنطوي على المساس بسالمة الصحة، 

شر الوعي لدى الناس بجمیع مستویاتهـم ومهنهـم لكي تؤخذ قراراتهم یعمل التثقیف الصحي على ن
  . )1(حول الصحة بعین االعتبار للحفاظ على سالمة الفرد وصحة األجیال الصاعدة

وتم عقده بتیبازة ویعتبر أول ملتقى وطني  1973أما الملتقى الثاني فقد كان في سنة 
جاء في هذا الملتقى ضرورة تطبیق أسالیب خصص لمعالجة مواضیع صحة األم والطفل وأهم ما 

النسل بإقرار سیاسة تباعد الوالدات، توفیر التقنیات الضروریة للقطاع الصحي، مكافحة مرض 
  .  )2(السل، تحسین الهیكل الغذائي للطفل

وعلى العموم فالجزائر بذلت جهود جبارة من أجل تثقیف المواطنین صحیا وتخفیف من 
  . ت منتشرةحدة األمراض التي كان

  1980-1974المرحلة الثانیة  

                                                
رسالة ماجستیر، غیر منشورة، معهد علم االجتماع،  االتصال االجتماعي الصحي في الجزائر،نبیلة بوخیرة،  .(1)

  .  196، ص 1995جامعة الجزائر، 
   . 199ص  نفس المرجع .(2)
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، وتعد سنة 1974تمیزت بتطبیق قانون الطب المجاني في كل القطاع العمومي سنة 
جزأرة للتشریع في المیدان الصحي، ولقد كانت من بین أهم أهداف المخططـات التنمویة  1976

زن بین المدن و ساكن، غیر أن الحقیقة نجد عدم وجود التوا 2000الوصول إلى طبیب لكل 
ساكن وشبه  7800وجد في جیجل طبیب واحد لكل 1980الریف، فعلى سبیل المثال نجد في سنة 

 1100ساكن، كما سجلت الجزائر في نفس السنة عیادة متعددة الخدمات لكل  340طبي لكل
  .ساكن

، حیث نجد الجزائر بفضل 1977ویمكن العودة إلى سنوات السبعینات وخاصة سنة 
 (PEV)لمركز العالمي للطفولة ومنظمة الصحة العالمیة،تبنت البرنامج الوسع للتلقیح مساعدة ا

حیث عملت من خالل هذا البرنامج على التخفیف من حدة اإلصابة بالشلل لدى األطفال الذي 
التلقیح ضد  (PEV)كما أنها أدخلت هذا البرنامج  )28%( 1975بلغت نسبة اإلصابة سنة 

، كما كانت من بین ممیزات المرحلة صدور المیثاق الوطني سنة 1979 الحصبة وكان ذلك سنة
الذي نص على كل الجوانب التي من خاللها تحقیق التنمیة الشاملة في الجزائر، وكان من  1976

بین هذه الجوانب الصحیة، حیث نجده ینص في هذا المجال على أن یكون نشاط الصحة عامال 
واالقتصادیة للبالد ویجب أن ینطبق هذا النشاط على الفرد وعلى أساسیا في التنمیة االجتماعیة 

محیطه أیضا، كما كان ینص على ضرورة توسیع الهیاكل الصعبة وتوزیعها توزیعا عادال في كل 
أنحاء الوطن ومضاعفة بناء المستشفیات والمراكز الصحیة والمخابر مع ضرورة تكوین األطباء 

فیر طبیب لكل ألفي ساكن، مع تطویر االهتمام والرعایة وعمال الصحة بهدف الوصول إلى تو 
طب العمل، الطب المدرسي، نشر الطب الوقائي، محاولة إلعادة الدمج (باألمومة والطفولة 

  . )1( )االجتماعي للمتخلفین عقلیا

تساهم  1979كما تمیزت هذه الفترة بتراجع الدولة في اإلنفاق على الصحة فمثال في سنة 
إلنفاق على المیزانیة المخصصة إلنشاء وتسییر القطاعات الصحیة، في حین كان من ا 61%بـ 

غیر أن هذه النسبة تغیرت مع  38,5%صندوق الضمان االجتماعي یساهم في نفس السنة بـ 
  . حلول الثمانینات
  1995-1980المرحلة الثالثة  

لصحي للسكان كانت من أهم اهتمامات الحكومة في هذه الفترة، العمل على التثقیف ا
خاصة في األریاف من خالل وحدات العالج التي أقامتها هناك واعتمدت في ذلك على وسائل 

                                                
  . 271، ص 1976، جبهة التحریر الوطني، الجزائر، المیثاق الوطني .(1)
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اإلعالم بدرجة كبیرة من أجل أن تصل الرسالة الصحیة لفئات عدیدة من المجتمع، وكانت أهم هذه 
  . معا الرسائل اإلعالمیة في المجال الصحي هي التأكید على صیانة وحمایة صحة األم والطفل

عرف میدان الصحة تطور أكثر من السابق خاصة من حیث المنشآت  1984وفي سنة 
جراح  2.880طبیب و  12.082الصحیة والجهاز الطبي، حیث بلغ عدد األطباء خالل هذه السنة 

  صیدلي 1.197أسنان و 

ملیار دینار ) 0,3(كما خصصت الحكومة الجزائریة مبالغ ضخمة لقطاع الصحة قدرة بـ 
ملیار دینار في ) 5,7(ملیار في المخطط الرباعي األول و ) 1,5(ائري في المخطط الثالثي، جز 

   )1( .المخطط الرباعي الثاني

رفع ( كما جاء في هذه السنة ضرورة دعم المنظومة الصحیة الوطنیة باإلجراءات التالیة
عدیة بهدف تخفیف الضغط مردودیة الهیاكل الموجودة، والتي تنشأ فیما بعد، مع دعم الهیاكل القا

على المراكز الجامعیة والمستشفیات الكبرى المتخصصة، واالعتماد على سیاسة نشیطة في مجال 
  .الوقایة و التربیة الصحیة

القاضي بتنظیم وسیر  05/09/1981المؤرخ في  22صدر القرار رقم  1981وفي سنة 
میزانیة والتسییر الصادر في القطاعات الصحیة، كما تم تطبیق قانون االستقاللیة في ال

، 1987على المراكز اإلستشفائیة الجامعیة وصدور قانون خـاص بالعیادات سنة  06/01/1986
  .كما تم في هذه الفترة فسح المجال أمام القطاع الخاص وتوسیعه كمكمل أو بدیل للقطاع العمومي

تبني أهداف  سطرت برنامج تضمن 1990وفي إطار التعاون مع منظمة الیونسیف سنة 
حالة من كل  40وهي تخفیض وفیات األطفال إلى  1995- 1991محددة للفترة الممتدة بین 

، تخفیض وفیات 1000حالة من كل  50إلى  71والدة حیة،تخفیض وفیات الشباب من  1000
، تحسین الحالة الغذائیة لألمهات واألطفال، إعطاء األطفـال حمایـة أفضل، 25%األمهات بنسبة 

  )2(.وزیع دیموغرافي أكثر تساوي بین المناطق فیما یخص االستفادة الصحیةمع ت
  2005إلى  1995المرحلة الرابعة  

بالجزائر في السنوات األخیرة بعض التطور سواء من حیث عدد الهیاكل  عرفت الصحة
 الصحیة أو من حیث عدد األطباء العامون والخواص، ویمكن القول أن الجزائر عرفت بعض التقدم

في معدل الحیاة، كما عرفت انخفاضا طفیفا لوفیات األمهات الحاضنات، وكذا معدل وفیات 
                                                

شكالیة التبعیة والتخلفعبد العالي دبلة،  .(1) ، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، التجربة التنمكویة الجزائریة وإ
  .  204،203، ص ص 1989غیر منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة القاهرة، 

   . 205ص  مرجع سابق نبیلة بوخیرة، .(2)
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، كما تطورت التغطیة التلقیحیة 2001سنة خاصة خالل سنة  20األطفال واألشخاص األقل من 
سنة  97%، حیث وصلت نسبة التغطیة ضد السل 2000إلى سنة  1995بالجزائر من سنة 

1999 .  

السیاسة الصحیة اآلن والمتمثلة في إصالح المستشفیات، فقد تم تغییر اسم ونظرا لتوجهات 
صالح المستشفیات وذلك منذ سنة  والشكل اآلتي  2002وزارة الصحة إلى وزارة الصحة والسكان وإ

  .   یوضح الهیكل التنظیمي لها

  

  یوضح الهیكل التنظیمي لوزارة الصحة والسكان ) 09(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .یة الصحة والسكان لوالیة بسكرةمدیر : المصدر

  : أما سیاسة الجزائر الصحیة الیوم فهي تتمثل في النقاط التالیة

إصالح المستشفیات أي ترقیة التكفل الطبي والجراحي بالحاالت المرضیة الثقیلة التي . أ
  .ةتطلبت في السابق تحوالت إلى الخارج على عاتق میزانیة الدولة والتي تسببت في نفقات كبیر 

  .إعادة االعتبار للمؤسسات الخاصة أي العیادات المتخصصة في مرض ما. ب
  .تطویر العالجات القاعدیة. ج
  .تشجیع الصناعات الصیدالنیة القاعدیة مثل مشاریع االستثمار والشراكة. د

 

مدیریة األنشطة 
 الصحیة 

مدیریة الصیانة 
 والتجهیز 

مدیریة اإلدارة  مدیریة السكان 
 العامة

مدیریة االتصال 
 والعالقات العامة 

 مدیریة التنظیم  مدیریة التكوین  مدیریة التخطیط  مدیریة المصالح  مدیریة الوقایة 
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   )1( :وترمي سیاسة إصالح المستشفیات إلى

قامتهم ودوام أعمال ال. أ   .رعایة الصحیة اإلستشفائیةتحسین طرق استقبال المرضى وإ

  .دعم ترتیب التكفل باالستعجاالت الطبیة الجراحیة. ب
تحسین التزوید بالوسائل المالئمة للخدمات الطبیة المتخصصة والسیما الخدمات . ج

  .المتخصصة في األمراض التي تستوجب التحویل إلى الخارج
نهارا، والعالج المتنقل والمقدم  البحث عن بدائل لالستشفاء والسیما من خالل االستشفاء. د
  .في المنزل

  : وسیكون هذا اإلصالح مشفوعا بتحسین تسیر المستشفیات من خالل

  .إدخال المحاسبة التحلیلیة. أ

  .تعزیز قدرات تقییم النشاط واألداء. ب
  .   تأسیس مشروع المؤسسة من أجل التسییر االستشرافي. ج
  . لصحةمراجعة اإلطار القانوني لمؤسسات ا. د

  : كذلك تهدف هذه السیاسة إلى تثمین الموارد البشریة من خالل 

  .تنفیذ سیاسة الموائمة بین المقبلین على التكوین واالحتیاجات. أ

  .تعمیم التكوین المتواصل. ب
  .   تنفیذ تدابیر محفزة تجلب المحترفین قصد تحسین األداءات. ج
  . تنفیذ وتطویر البحث في مجال الطب. د
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 2004، ملحق الفكر البرلماني، العدد السادس، جویلیة، ، برنامج الحكومة أمام مجلس األمةمجلس األمة. (1)

  .  67،66ص ص 
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    )1( التكوین المتواصل في المؤسسة الصحیة-2-4

عرف موضوع التكوین المتواصل ألفراد الصحة تحسنا تدریجیا خاصة في السنوات 
صالح المستشفیات   .  األخیرة، مما أدى إلى اعتباره محور أولي لمخططات وزارة الصحة والسكان وإ

لجنة وطنیة (ل التكوین المتواصل تم خلق تنظیم لالستشارة في مجا 1993ففي عام 
، وتم اقتراح استراتیجیة للتكوین المتواصل خضع خالل عام )للتكوین المتواصل لعمال الصحة

ثراء  1995 ملتقیات محلیة وتم عرض مجلس استشاري طبي وعلمي ونقابة وحركة  03لمناقشة وإ
ن المتواصل ألفراد الصحة جمعویة، باإلضافة إلى تنظیمات أخرى تشترك في تنظیم أعمال التكوی

  .وذلك لتنظیم العمل من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة لكافة المستویات

المتعلق بتكوین ورسكلة  1996مارس  03المؤرخ في  91-96وقد غطى المرسوم رقم 
  .    الموظفین فراغ كبیر في مجال تنظیم التكوین المتواصل

مختلف المصالح الصحیة خصصت  ومن أجل تخصیص اعتمادات خاصة، تقسم عبر
شخص  30.000أكثر من  1997وخالل نفس السنة ) ملیون دج 170( 1997خالل السنة المالیة 

  . یشاركون على األقل مرة في أعمال التكوین المتواصل

ویسعى هذا التكوین لمساعدة األفراد على بلوغ أهدافهم المسطرة لهم وتفضیل التكوینات 
فة الشمولیة أكثر فأكثر ووضع المحاور القاعدیة والتطبیقیة للتكوین، الفردیة بحركات لها ص

فالتكوین التزام بالتغییر یجب المراهنة على األفراد كي تصل المؤسسة إلى بلوغ األهداف التي 
  . وضعتها

                                                
(1) . Ecole de la formation PARA-Medical de Biskra, cours National de formation des 
Responsables des cellules de formation continue des Directions de Santé de wilaya, 
mars 1999.   
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والمؤسسة الصحیة تبحث لیس على الحصول فقط على برنامج ومكون أو معلم، بل هي 
تحضیرها، تحقیقها، تطویرها، (لى الجهاز الكامل لعملیة التكوین تؤول أیضا إلى السیطرة ع

  ).ومتابعتها

أن هناك متابعة في طرق العالج ذو  1998في  31وقد جاء في محضر الجلسة العلنیة 
المستوى العالي و القرارات المتخذة جعلت الغالف الذي كان یساوي خمسة آالف مریض سنویا 

جامعیا في الوطن، هذه المیزانیة كانت تغذي مستشفیات في الخارج مستشفى ) 13(بتقدیر میزانیته 
 .         )2(مریض سنویا 370إلى  300جعلت الیوم هذا الغالف في حالة 

  التكوین المتواصل في المؤسسة الصحیةأشكال :  

  : تتم أعمال التكوین المتواصل على شكل أعمال متعاقبة أو مستمرة حسب الدورات التالیة

  .أشهر 06عندما تكون المدة أقل أو تساوي : ذات أجل قصیر دورة -

أشهر أو تكون مساویة أو أقل  06عندما تكون المدة أكثر من : دورة ذات أجل متوسط -
  .من عام

 3عندما تتجاوز المدة سنة كاملة أو تكون مساویة أو أقل من : دورة ذات أجل طویل -
  . سنوات

 مھام خلیة التكوین المتواصل :  

على مستوى إقلیمي ومحلي  1993في ) خلیة للتكوین المتواصل(خلق جهاز استشاري تم 
  . مكلفة بالقیام بمهمة مطابقة احتیاجات المؤسسة المتواصلة وتطبیق أعمال التكوین المتواصل

  وتتكون خلیة التكوین المتواصل من 

  .مدیر الخلیة*

  .ممثل األطباء*

  . ممثل اإلداریین*

العادیة أو االستثنائیة وذلك من أجل مناقشة وتحلیل احتیاجات األفراد  وتعقد دوراتها سواء
 . أو المؤسسة من التكوین المتواصل

 خلیة التكوین المتواصل أھداف :  

                                                
(2) . http// WWW.MAJLISE LOUMA.DZ/14.11.05.  
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هناك مجموعة من المهام التي تسعى خلیة التكوین المتواصل لتحقیقها وتتمثل هذه المهام 
  : في

  المھمة الرئیسیة *

  .المتواصل ألفراد الصحة على مستوى الوالیةتنفیذ سیاسة التكوین  -
  المھمات الثانویة*

  .تحلیل الطلبات والمخططات اإلقلیمیة للتكوین المتواصل -

  .تطبیق مخططات التكوین وفقا لالحتیاجات األولیة واألساسیة -

  . إعداد مخططات التكوین الوالئیة واإلقلیمیة -

  .ذ مخطط التكوینتقدیر ومعالجة المیزانیة الضروریة لتنفی -

عداد الوسائل الضروریة  -   ).  أجهزة، أفراد، المورد المالي(تنظیم وإ

تحضیر برامج التكوین المتواصل من خالل توفیر اإلمكانیات العملیة داخل وخارج  -
  .الوالیة

المصادقة على محتوى برامج التكوین المتواصـل األولیـة علـى المستـوى الوطني،  -
ي والعمل على ربطه ومالءمته مع تقریر األهداف المسجلة للسیاسة الوطنیة المحلي، اإلقلیم

  . للصحة

المصادقة على المخططات المحلیة قبل تسلیمها إلى اإلدارة المركزیة ألجل المصادقة  -
  .النهائیة

استدعاء األفراد المؤهلین على المستوى اإلقلیمي من أجل تنفیذ العمال المسجلة في  -
  . ین المتواصلمخططات التكو 

  . جمع العروض والمساهمات في عملیات التكوین المتواصل واختیار التدخالت -

  
  خالصــة 

إن ما یمكن الخروج به من خالل هذا الفصل أن عملیة التكوین المتواصل عملیة منتظمة تخضع 
لمبادئ وأسس محكمة من أجل الوصول إلى األهداف المخطط لها وهي األهداف التي یسعى 

مجتمع إلیها والمنظمات، كذلك أهداف األفراد العاملین، وبالرغم من وجود بعض المشاكل التي ال
تواجه مصالح التكوین إال أن وجودها عامل مشجع من أجل العمل على تدعیمه والوصول إلى رفع 
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یساهم تحدیات المنافسة واقتصاد السوق، وهو ما یدفع إلى االهتمام الجـدي بالتكویـن المتواصـل مما 
 .في حل كثیر من مشاكل التنظیمات ورفع كفاءات األفراد

    

  

  

  

  
 
 


