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  رؤیة مستقبلیة للتكوین المتواصل في المؤسسة الصحة 
على ضوء هذه الدراسة المحدودة األبعاد، والتي تبحث عن دور التكوین المتواصل في تنمیة 

  :نموذجا، یمكن القول انه -مستشفى بشیر بن ناصر- الموارد البشریة بالمؤسسة الصحیة في الجزائر 

ول إلى األهداف المسطرة العملیة التكوین المتواصل إال بالرغم من المشاكل التي تقف أمام الوص
أن وجوده بالمؤسسة الصحیة یعد عامال مشجعا من اجل رفع تحدیات العولمة واالنفتاح الخارجي، مما 
یساهم دون شك في حل كثیر من المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة والرفع من كفاءتها وتحسین 

واالستفادة من هذه المهارات للوصول ) المعرفیة والمهنیة والتقنیة( هم وقدراتهم أداء أفرادها وتطویر مهارات
بالمؤسسة إلى درجة عالیة من األداء وتسویق خدماتها الصحیة في مجال أوسع وتقدیم الرعایة الصحیة 

  .للمواطنین

الیة وبالتالي یعد التكوین المتواصل ضرورة قصوا في المؤسسة الصحیة تستدعیها الظروف الح
التي یشهدها المجتمع و الوسیلة الوحیدة التي تعمل على رفع أداء األفراد وزیادة كفاءتهم المهنیة والتحكم 

  .في التكنولوجیا الحدیثة في ظل التسارع الهائل لها

كما أن أساس نجاح المؤسسة الصحیة یعتمد بالدرجة األولى على الرعایة المقدمة للمرضي خاصة 
ي والتي نجدها ضعیفة في مؤسساتنا الصحیة بصفة عامة، حیث نجد أن هناك توجها في جانبها اإلنسان

إلى القطاع الخاص بسبب المعاملة الحسنة والرعایة الجیدة التي یتلقاها األشخاص بالرغم من التكالیف 
ت الباهظة التي تصرف، وبالتالي فان التكوین المتواصل یساهم ولو بنسبة في تحسین مستوي هذه الخدما

  .والرعایة

فتنمیة الموارد البشریة تتضمن تطویر قدرات األفراد من خالل االستثمار في التكوین ومن ثم  
  .االستفادة من هذه القدرات في تطویر المستشفي و المجتمع

وانطالقا من مجموع النتائج المتواصل إلیها نقدم مجموعة من االقتراحات التي نأمل أن تساهم في 
تكوین المتواصل داخل المؤسسة الصحیة وبالتالي تحقیق تكیف المؤسسة مع متطلبات تحسین ونجاعة ال

  :اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تعرفها البالد، ونوجز أهم التوصیات في

تحسین ممارسة التكوین المتواصل على مستوى مختلف األقسام بالمؤسسة الصحیة من خالل  -
 .ف المنتظرة من التكوین ووضع المخططات التكوینیة وفقا الحتیاجات دقیقةتحدید أدق لألهدا

تنفیذ المخططات السنویة للتكوین المتواصل والحرص على متابعة وتقییم العملیة التكوینیة منذ  -
 .انطالقها إلى غایة عودة العامل إلى منصب عمله



                                                           الخاتمــــــــــــة  

 197

لى مجموعات أثناء هذه الدورات إجبار الموظفین على حضور الدورات التكوینیة وتقسیمهم إ -
 .حیث تحضر بالتناوب من اجل استفادة جمیع األفراد من هذه الدورات التكوینیة

أو البرامج التموینیة خاصة فیما یتعلق بفن  سإعطاء الجانب اإلنساني أهمیة اكبر في المقایی -
 .التعامل مع المرضى

لمادیة أو المعنویة من اجل التشجیع األفراد ربط نظام التكوین المتواصل بنظام الحوافز سواء ا -
 .على هذا التكوین

 .تشجیع المبادرات الفردیة للتكوین المتواصل -

ضرورة االهتمام أكثر بالتكوین طویل المدى والمتوسط المدى والتكفل به تكفال أفضل من  -
 .الناحیة المالیة والتربویة

منا التسلیط الضوء على واقع التكوین  وفي نهایة المطاف فان هذه التوصیات تعد مساهمة
  .المتواصل في المؤسسة الصحة تاركین المجال لدراسات الحقة تكمل هذا العمل

  

          

       

  
  
  

  

  

  

  
  
  

  
 

  
 


