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أىدي ىذا العمل اؼبتواضع إىل الوالدين العزيزين، األغلى ما  

 عندي يف ىذا الوجود، أطال اهلل يف عمرنبا.

إىل من أرى األمل و الصفاء و إىل من ترعرعت بينهم، إخويت  

خدهبة، زوليخة، و عميت األعزاء: يزيد، فاطمة، جهيدة، 

 و الكتكوتُت ياسُت و رميساء.فتيحة 

إىداء خاص إىل خايل العزيز بن وبي، الذي مل يبخل علينا  

 بشيء ال بالغايل و ال بالنفيس.

ديقات عرفتهم يف حيايت إىل كل رفقاء الدرب و أعز و أوىف ص 

خالل مسَتيت الدراسية اعبامعية، خالدة، أظباء، كلثوم، 

 زىرة...

إىل من أطلقت عليهم "إن اؼبعلم يستحق التبجيل" كل  

 أساتذتنا الكرام.

       

 

 

 .إليكم جميعا أىدي ثمرة جهدي التواضع 
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منحنا القدرة على أشكر اؼبوىل العلي القدير الذي أنار لنا درب العلم و 

 .التفكَت و التفاٍل يف إقباز ىذا العمل اؼبتواضع و إسبامو

كما أتقدم بالشكر اػباص إىل األستاذة اؼبشرفة، األستاذة "حجار      

أسيا"، اليت مل تبخل علينا دبساعدهتا أثناء إقباز العمل، من معلومات و 

 توجيهات و نصائح....

كما أشكر كافة األساتذة الكرام للكلية، الذين أعانونا على طلب      

 العلم خالل مسَتتنا الدراسية.

و أتقدم بالشكر إىل كل من ساىم من قريب أو بعيد دبسانبتو يف إعداد 

 ىذا العمل.

             

 

 لكم خالص الشكر و التقدير.....

 

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

8 
 

 قائمة األشكال:

 الرقم العنوان الصفحة

71 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

78 

79 

79 

80 

 توزيع أفراد العينة حسب اعبنس

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن 

 توزيع أفراد العينة حسب اؼبستوى التعليمي  

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اػبربة اؼبهنية

 توزيع أفراد العينة حسب الرتبة

 مفهوم الكفاءة البشرية يف نظر أفراد العينة

 امتالك اؼبستشفى لكفاءات بشرية  

 رضا العامل و ربمل اؼبسؤولية

 اىتمام اؼبدير بالعمال 

 الوسائل اؼبستخدمة للحفاظ على اؼبورد 

 الوسائل اؼبستخدمة عند تسيَت األفراد 

 اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف

 على األداء قيام اؼبسَت بالرقابة اؼبستمرة 

 إشراك العاملُت يف ازباذ القرارات 

 دور تسيَت الكفاءات البشرية  

 1-2الشكل  

 2-2الشكل 

 2-3الشكل 

    2-4الشكل 

 2- 5الشكل 

 2-6الشكل 

  2-7الشكل 

  2-8الشكل

  2-9الشكل 

  2-01الشكل 

  2-11الشكل 

  2-12الشكل 

  2-13الشكل 

  2-14الشكل 

  2-05الشكل 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

9 
 

81 

81 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

 تبادل اؼبعلومات بُت اؼبسَت و اؼبوظفُت

 سعي اؼبسَت إىل تنمية الكفاءات البشرية  

 الوسائل اؼبستخدمة يف تنمية الكفاءات البشرية 

 قيام العمال بدورات تدريبية 

 دور تنمية الكفاءات البشرية 

 توظيف الكفاءات البشرية 

 مبدأ اختيار الشخص اؼبناسب 

 التقييم اؼبستمر ألداء العمال 

 طريقة تقييم أداء العمال

 رضا العمال على طريقة التقييم

 مساعدة التقييم يف ربسُت أداء اؼبؤسسة 

   2-16الشكل 

   2-17الشكل 

   2-18الشكل 

   2-19الشكل 

  2-20الشكل 

  2-21الشكل 

   2-22الشكل 

  2-23الشكل 

  2-24الشكل 

  2-25الشكل 

  2-26الشكل 

 

 

 

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

10 
 

 :قائمة الجداول

 رقم اعبدول العنوان الصفحة

71 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

77 

77 

78 

79 

79 

80 

 توزيع أفراد العينة حسب اعبنس

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن 

 توزيع أفراد العينة حسب اؼبستوى التعليمي  

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اػبربة اؼبهنية

 أفراد العينة حسب الرتبةتوزيع 

 مفهوم الكفاءة البشرية يف نظر أفراد العينة

 امتالك اؼبستشفى لكفاءات بشرية  

 رضا العامل و ربمل اؼبسؤولية

 اىتمام اؼبدير بالعمال 

 الوسائل اؼبستخدمة للحفاظ على اؼبورد 

 الوسائل اؼبستخدمة عند تسيَت األفراد 

 اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف

 ؼبسَت بالرقابة اؼبستمرة على األداء قيام ا

 إشراك العاملُت يف ازباذ القرارات 

 دور تسيَت الكفاءات البشرية  

 1-2جدول 

 2-2جدول 

 2-3جدول 

 2-4جدول 

 2-5جدول 

 2-6جدول

 2-7جدول

 2-8جدول 

 2-9جدول 

 2-10جدول 

 2-11جدول 

 2-12جدول 

 2-13جدول 

 2-14جدول 

 2-15جدول



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

11 
 

81 

81 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

 تبادل اؼبعلومات بُت اؼبسَت و اؼبوظفُت

 سعي اؼبسَت إىل تنمية الكفاءات البشرية  

 الوسائل اؼبستخدمة يف تنمية الكفاءات البشرية 

 قيام العمال بدورات تدريبية 

 دور تنمية الكفاءات البشرية 

 توظيف الكفاءات البشرية 

 مبدأ اختيار الشخص اؼبناسب 

 التقييم اؼبستمر ألداء العمال 

 طريقة تقييم أداء العمال

 رضا العمال على طريقة التقييم

 مساعدة التقييم يف ربسُت أداء اؼبؤسسة 

 2-16جدول 

 2-17جدول 

 2-18جدول 

 2-19جدول 

 :2-20جدول 

 :2-21جدول 

 :2-22جدول 

 :2-23جدول 

 :2-24جدول 

 :2-25جدول 

 :2-26جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

13 
 

       النشاطات عبميع األساسي احملرك يعد إذ األعمال، منظمات يف اؽبامة العناصر من يعترب البشري اؼبورد إن      

 .يبارسها اليت األعمال طبيعة مع للتكيف قابليتو و قدرتو و معرفتو و دبهاراتو اؼبورد ىذا سبيز ،فاعليتها أساس و

 فاغبصول. سباماً  قيمتها األخرى اؼبوارد تفقد بدونو الذي و اؼبنظمات، يف احملوري و الرئيسي العنصريعد  وأن كما

 .لغايتها الوصول اؼبنظمة تستطيع لكي ضرورياً  نشاطاً  يعترب عليو احملافظة و  ربفيزه و إعداده و البشري اؼبورد على

     أساسي كرافد البشرية اؼبوارد إدارة تربز ، اؼبؤسسات تشهدىا اليت التحديات و التحوالت خضم ففي        

 الكفاءات على اؼبكثف االعتماد و اؼبعرفة و اعبودة على اؼببنية اغبالية البيئة يف االندماج لتحقيق فعالة دعامة و

 . اؼبؤسسة داخل الوظائف و األنشطة ـبتلف يف أساسيا دورا تلعب اليت ، البشرية

 لنجاح أساسيا شرطا تقديرية بطريقة و توظيفا، تدريبا البشرية الكفاءات هبذه االىتمام أضحى حيث       

 النوعيات و األعداد توفَت خالل من خدماهتا تقدَل يف تنافسية ميزة خلق و امتالك رباول اليت خاصة ،اؼبؤسسة

 الزبون. ترضي خدمات تقدَل على القدرات و اؼبهارات ذات البشرية الكفاءات من

حبيث يعترب القطاع  ،اجملاالت خاصة يف ؾبال الصحةتواجد ىذه الكفاءات البشرية ضروريا يف صبيع  إن       

        الصحي قطاعا حساسا لكونو يتعامل مع اؼبريض. فاؼبؤسسات االستشفائية ىي األخرى تسعى إىل امتالك 

 ،فبرضُت ،أطباء من من طاقم طيب ،و احتواء كفاءات بشرية و كوادر ذوي مهارات و خربات عالية و متميزة

 و كذا قاطم إداري ،و ذلك لضمان توفَت و تقدَل خدمات و رعاية صحية جيدة للمريض...قابالت صيادلة

يسهر على ربقيق االنسجام و التناسق بُت ـبتلف األقسام لتوفَت ظروف مالئمة الستقبال اؼبرضى و ربقيق 

 . مرضاى

عن طريق اعتمادىا على يكون مرتبط و  ،و تفوقها و بلوغها مستويات عالية االستشفائية فنجاح اؼبؤسسة      

 تتمحور إشكالية ىذه الدراسة يف التساؤل التايل:بناءا على ذلك  ىذه الكفاءات البشرية.
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 "ما مدى مساىمة تسيير و تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائية ؟" 

 :األسئلة التالية و تتفرع ىذه اإلشكالية إىل

 ؟ ؟ و كيف يتم ذلك تنمية الكفاءات البشرية و ماذا نعٍت بتسيَت -1

 ؟  كيف لتسيَت و تنمية ىذه الكفاءات البشرية الرفع من أداء اؼبؤسسات االستشفائية -2

 فرضيات الدراسة: 

 التالية: باالعتماد على الفرضياتلإلجابة على ىذه اإلشكالية قمنا 

تنمية الكفاءات البشرية ىي تطوير و ربريك أما  تسيَت الكفاءات البشرية ىو التنسيق و التخطيط اعبيد ؽبا. -1

 قدرات و مهارات األفراد العاملة.

 بُت تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية و ربسُت أداء اؼبؤسسة االستشفائية. اهبابية ىناك عالقة -2

 موضوع:أسباب اختيار ال 

 ىناك عدة أسباب دفعت بنا إىل اختيار ىذا اؼبوضوع من بيتها:

يف ؾبال اؼبوارد البشرية و قناعتنا اػباصة باألنبية اؼبتميزة اليت تلعبها ىذه اؼبوارد ذات الكفاءة  اؼبيل الشخصي -1

 العالية و األداء اؼبتميز.

اىتمامنا باؼبواضيع اغبديثة ذات العالقة بتسيَت اؼبوارد البشرية و اعتبار تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية أحد  -2

 ىذه اؼبواضيع.

فنرجو . باؼبؤسسة االستشفائية خاص و أن نوقش يف اعبامعة لكون ىذا التخصص جديدموضوع مل يسبق  -3

 من خاللو أن يكون لنا السبق فيو.
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 :أىمية الدراسة 

 األفراد. كفاءات تسيَت و تنمية آلليات شاملة و وافية دراسة كوهنا يف الدراسة ىذه أنبية تكمن -1

البشرية و العمل على رفع كفاءهتا من أجل ربقيق األداء  االذباه الفكري الذي يدعو إىل االىتمام باؼبوارد -2

 األفضل.

 ضرورة واالستشفائية  باؼبؤسسات البشرية الكفاءات ندرة إشكالية لدراسة كمبادرة دراسةال ذهى عتربت -3

 و العمل على تطويرىا. بتسيَتىا االىتمام

  ات االستشفائية.اؼبؤسس أداء ربسناؼبوارد البشرية يف  التسيَت اعبيد و تطوير دور إبراز -4

 :أىداف الدراسة 

 أما عن أىداف ىذه الدراسة فهي هتدف إىل النقاط التالية:

، خاصة من نظرا لاللتباس الواقع فيو أو الكفاءات البشرية إجالء الغموض عن مفهوم كفاءات األفراد -1

 طرق التنمية... ،اؼبكونات ناحية التعريف،

 عاؼبيا. اؼبستخدمة اعبديدة بالطرقالبشرية  الكفاءات تنمية موضوع إثراء -2

 .اغبديثة باؼبواضيع اعبزائري العلمي البحث دعم يف اؼبسانبة -3

 .البشرية الكفاءات عنصر على الًتكيز باؼبستشفيات بأنبية اعبزائرية اإلدارة توعية -4

 .اؼبتخصصة اؼبراجع من دبزيد اعبزائرية اؼبكتبةتزويد  -5
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 :الصعوبات 

ؤسسة يف اعبانب اؼبتعلق و اػباص باؼب وصاص، خدبكتبة اعبامعة أو خارجها لالعتماد عليهاقلة اؼبراجع  -1

 االستشفائية، و كون أن التخصص زبصص جديد، ال يوجد مراجع و كتب يبكن االعتماد عليها.

 الصعوبة يف اختيار مكان الًتبص. -2

الصعوبة يف توزيع و مأل استمارة االستبيان، فالبعض من السلك الطيب رفضوا اإلجابة عن األسئلة، حيث  -3

 أرجعوا أن موضوع الدراسة ىبص السلك اإلداري.     

 الدراسة: اتدمحد  

الشلف     "سايح ؿبمد" بالصبحة  اغبدود اؼبكانية: سبت فًتة الًتبص على مستوى  اؼبؤسسة االستشفائية العمومية

 ) مصلحة الًتبص: مصلحة اؼبوارد البشرية (.

-2016، خالل السنة الدراسية: 13/03/2017اغبدود الزمانية: امتدت فًتة الًتبص حوايل أسبوعُت من 

2017. 

 :منهج الدراسة 

لفصل ا يف االعتماد مت ،اؼبقدمة الفرضيات صحة ارباخت ؿباولة و دراسةال موضوع إشكالية دراسة أجل من       

 أما ، أبعاده ربليل و مكوناتو فهم و للموضوع النظري اإلطار استيعاب بغيةالوصفي، و ذلك  نه اؼب على األول

 احمللي الواقع على النظرية الدراسة إسقاط أجل مناعتمدنا على اؼبنه  التحليلي، و ذلك  فصل الثاٍلال يف

 كذا اؼبقابالت الشخصية.و   االستبيانو توزيع  اإلحصائية الطرق عضفاستعملنا ب

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

17 
 

 :الدراسات السابقة 

 من أجل إثراء موضوعنا، اعتمدنا على العديد من اؼبراجع، منها:

ؾبلة الباحث، للكاتب عرابة اغباج، ربت عنوان: "تقييم كفاءة استخدام اؼبوارد البشرية الصحية يف اؼبستشفيات  -

حاول الكاتب من خالل ىذه اجمللة إبراز أن ، 2102العمومية"، دراسة تطبيقية على عينة من اؼبستشفيات، 

الكفاءات البشرية تعد معيارا مهما يف اغبكم على جودة أداء اؼبستشفيات العمومية، فتطرق من خاللو إىل كفاءة 

 أداء اؼبستشفى، أىم مؤشرات قياس استخدام اؼبوارد البشرية يف اؼبستشفيات... 

، قامت الطالبة بتقدَل 2104 الطالبة سالمي فتيحة، اؼبيزة التنافسية، من إعدادربقيق دور تسيَت الكفاءات يف  -

مفاىيم أساسية حول الكفاءات البشرية، من مفهوم، أنواع، أبعاد،...و حول كيفية تسيَتىا و اآلليات اؼبعتمد 

  عليها يف تطوير ىذه الكفاءات البشرية. 

 :ىيكل الدراسة 

 طروحة، قسمنا الدراسة إىل فصلُت كما يلي:لإلجابة على اإلشكالية اؼب     

الفصل األول: سبحور حول مفاىيم نظرية متعلقة بتسيَت و تنمية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسات االستشفائية، 

فتطرقنا فيو إىل ثالثة مباحث، ففي اؼببحث األول ربدثنا حول "ماىية الكفاءات البشرية"، فاحتوى على اؼبفهوم، 

ىداف، اؼبكونات...، أما يف اؼببحث الثاٍل تطرقنا من خاللو إىل "تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية"، األنبية و األ

فقدمنا مفاىيم حول تسيَت الكفاءات البشرية من تعريف، أىداف، مراحل...، و حول تنمية الكفاءات البشرية 

فقدمنا مفهوم لعملية التوظيف، من مفهوم، أىداف، أنبية، ؾبالت...، و حول توظيف الكفاءات البشرية، 
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مكونات الوظيفة...، أما يف اؼببحث الثالث، فحاولنا من خاللو توضيح أن "تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية ىو 

 مصدر لتحسُت أداء اؼبؤسسات االستشفائية".

ة الشلف، فقمنا الفصل الثاٍل: جاء عبارة عن دراسة حالة اؼبؤسسة االستشفائية العمومية "سايح ؿبمد" بالصبح

بإعطاء نبذة عن اؼبؤسسة ؿبل الًتبص، مصلحة ؿبل الًتبص، كما قمنا بتوضيح واقع تسيَت و تنمية الكفاءات 

 البشرية يف اؼبؤسسة ؿبل الدراسة و عرض و ربليل نتائ  االستبيان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل األول:

دور تسيير و تنمية الكفاءات البشرية في 
 االستشفائيةتحسين أداء المؤسسات 
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 تمهيد الفصل:

تعترب الكفاءات البشرية إحدى أىم اؼبوارد غَت اؼبادية يف اؼبؤسسة مهما كان نشاطها أو اؽبدف من         

إنشائها، زبتلف قدراهتا اإلبداعية و االبتكارية من منظمة إىل أخرى، حبيث تتمتع دبميزات و خصائص و كذا 

افة إىل ذلك تعمل من أجل تسيَتىا       أبعاد ذبعل اؼبؤسسات تعمل على جذب ىذه الكفاءات و إغرائها. إض

 و تنميتها و كذا تنويعها و احملافظة عليها.

ربصل اؼبنظمات على مواردىا البشرية أو كفاءاهتا البشرية من خالل عملية االستقطاب اليت تقوم هبا، و اليت       

ازة، ربقيق التوافق بُت متطلبات هتدف من ورائها إىل توظيف أفضل العناصر من ذوي الكفاءات و اؼبؤىالت اؼبمت

اؼبنظمة و خصائص الفرد اؼبرشح لشغل اؼبنصب الشاغر، عاملة بذلك  على ربقيق مبدأ وضع الشخص اؼبناسب 

 يف اؼبكان اؼبناسب.

ىي األخرى تسعى جاىدة للحصول و تسخَت كفاءات بشرية، من طاقم بشري  االستشفائية إن اؼبؤسسات      

التخصصات، و ذلك من أجل توفَت أكرب قدر فبكن من العناية باؼبريض،  من عالج  متخصص و كفئ يف صبيع

و متابعة غبالة اؼبرض و تشخيصها، ربقيق التنسيق و االنسجام بُت األقسام العالجية... كما أن وجود كفاءات  

أداء اؼبؤسسات و مهارات بشرية مع حسن استغالؽبا و تسيَتىا و العمل على تطويرىا، من شأنو أن وبسن من 

 الصحية و ربقيق أىدافها اؼبسطرة.      
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 المبحث األول: ماىية الكفاءات البشرية

 :تمهيد

يعترب مفهوم الكفاءات البشرية مفهوم متعدد األوجو، اختلف من حيث التصور و اجملالت اؼبطبقة و اؼبفتوحة       

لو، ىذا ما هبعل وضع تعريف ؿبدد لو أمرا اختلف فيو الباحثُت، إذ وبتل ىذا اؼبفهوم مكانة أساسية يف إسًتاتيجية 

 شرية باعتبارىا مؤشر مهم للموارد غَت اؼبلموسة.اؼبؤسسة و يف تسيَت و تأىيل و تنمية مواردىا الب

 المطلب األول: تقديم الكفاءات البشرية

 الفرع األول: تعريف الكفاءات البشرية

 ىناك العديد من التعاريف سنحاول إعطاء البعض منها:

على أهنا: "ىي ؾبموعة اؼبعارف و اؼبهارات و التغَتات الشخصية اليت زبص  caiter  يعرفها العامل كايًت -

 السلوك الناجح يف اجملال معُت".                                   

: "ىي اؼبقدرة على التحرك ) العمل( يف ؿبيط مهٍت معطى و تتمثل يف Boyو بوي  Ropertأما روبرت  -

فيها، القدرات الفردية الكامنة و تنظيم العمل الذي يبنح شرعية فبارسة معرفة اؼبقارنة بُت:  اؼبهارات اؼبتحكم 

    1معينة، فهي مرتبطة بالفرد أكثر من ارتباطها بتنظيم العمل".

 

                                                             
سًت يف علوم امذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼب ،دراسة حالة اؼبؤسسة األوراس أريس ،دور تسيَت الكفاءات البشرية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية ،مزوزي ربيع - 1

جامعة ؿبمد خيذر  ،قسم علوم التسيَت ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت  ،زبصص تسيَت اؼبوارد البشرية ،فرع تسيَت اؼبنظمات ،التسيَت
 .15ص ، 2014، بسكرةب
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الكفاءات ىي ؾبموعة من اؼبعارف و اؼبميزات الشخصية اليت تسمح دبناقشة و فحص ازباذ القرارات اؼبهمة بكل 

 ما ىبص اؼبهنة.

و نستنت  بأن الكفاءات ىي عبارة عن: " ؾبموعة اؼبمارسات الروتينية و اؼبهارات اؼبميزة و األصول اؼبكملة و من   

   1اليت تًتجم قباعة اإلجراءات اؼبعمول هبا  يف حل كل اؼبشاكل اؼبطروحة داخل اؼبؤسسة". 

 الفرع الثاني: خصائص الكفاءات البشرية

 تتميز الكفاءات البشرية دبجموعة من اػبصائص نذكر منها:  

كفاءات ذات غاية: يتم توظيف معارف ـبتلفة قصد ربقيق ىدف ؿبدد أو تنفيذ نشاط معُت، فالشخص  -

 يكون كفؤا  إن استطاع تأدية ىذا النشاط بصفة كاملة.

    صياغتها تتم بطريقة ديناميكية: و ذلك من خالل تفاعل العناصر اؼبكونة ؽبا يف حلقة مفرغة من اؼبعارف  -

 و الدرايات الفنية. 

مفهوم ؾبرد: ال يبكن رؤيتو، و ما يبكن مالحظتو ىي األنشطة اؼبمارسة و الوسائل اؼبستعملة و نتائ  ىذه  -

 األنشطة. 

 2ألداء نشاط معُت ، و إمبا يكتسب ذلك من خالل التدريب اؼبوجو لو.مكتسبة: إن الفرد ال يولد كفؤا  -

 

 

                                                             
نس، زبصص إدارة و تسيَت اؼبؤسسة  ستغاًل، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسادب عزي أظباء، تسيَت الكفاءات يف اؼبؤسسة، دراسة حالة الشركة سونلغاز -1

 .19، ص2014ستغاًل، دبكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، قسم العلوم االقتصادية، جامعة عبد اغبميد بن باديس 

 .24مزوزي ربيع، اؼبرجع السابق، ص  -2
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 الفرع الثالث: متطلبات الكفاءات البشرية

 ىناك ثالثة عناصر أساسية تتوفر لدى اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة، فهي ضرورية لوجود كفاءات و ىي:

حبالة أو واقع أو جانب أو مشكلة معينة  : و ىي تعٍت الفهم، اإلدراك و التعلم، و اؼبعرفة، ترتبطالمعرفة (1

هبا، و لذلك فإن اؼبعرفة ذات عالقة مباشرة بكل من  استناد إىل البيانات و اؼبعلومات اؼبتوفرة عنها و اؼبتصلة

    البيانات و اؼبعلومات اليت تتيح الوصول إىل اؼبعرفة.

موعة، و اليت سبكنهم من تأدية عملهم على :  ىي ؾبموعة القدرات الفكرية و اعبسدية للفرد أو اجملالمهارات (2

 أحسن وجو. فهي ترتكز على عنصرين أساسُت:

الرأس اؼبال الفكري: و الذي يتمثل يف القدرات الذىنية و الكفاءات النوعية اؼبتوفرة لدى عقول أصحاهبا و ما  -

 أنتجتو ىذه العقول البشرية من أحباث و عمليات تطويرية. 

الًتاكم من التجارب اليت مت ربصيلها من طرف العاملُت باؼبؤسسة طوال فًتة  اػبربة الشخصية: ىي ذلك -

 العمل اليت قضوىا من خالل حياهتم اؼبهنية.

 الوراثية أو اؼبكتسبة و النظرية و الالشعورية الشعورية العوامل فيها تتدخل معقدة ظاىرة ىو السلوك: السلوك (3

 1 الصحية. و اغبالة ديةو االقتصا االجتماعية العوامل أو و اؼبتعلمة

 

 

                                                             
طة الصغَتة و اؼبتوسطة، دراسة حالة ؾبموعة مسَتين للمؤسسات الصغَتة و اؼبتوسبوزيد نذيرة، دور اؼبسيَت يف تسيَت الكفاءات البشرية باؼبؤسسات  -1

و اؼبتوسطة، قسم علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية و التجارية  الصغَتة  يف علوم التسيَت، زبصص تسيَت اؼبؤسساتًتسامذكرة مقدمة لنبيل شهادة اؼب
  .62-61، ص 2012ة، لورقبو علوم التسيَت، جامعة قاصد مرياح 
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 المطلب الثاني: أنواع الكفاءات البشرية و أىميتها

 الفرع األول: أنواع الكفاءات البشرية

 يبكن تصنيف الكفاءات البشرية إىل ثالثة مستويات:   

  كفاءات فردية: مهما كان مستوى األفراد يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة، فإن اؼبناصب اليت يستغلوهنا تتطلب (1

كفاءة معينة ألداء مهامهم بصورة تتحقق مع أىداف اؼبؤسسة، فمن بُت الكفاءات الواجب توفَتىا يف الفرد 

 نذكر منها:

إهباد توازن بُت العمل و اغبياة اػباصة من خالل التوفيق بُت أولويات العمل و أولويات اغبياة اػباصة حىت ال -

 هتمل إحداىا األخرى.

 التأقلم مع ظروف العمل اؼبتغَتة و الغامضة. أن يكون الفرد قادر على –

أن يكون مثابرا قادرا على العمل وحده، و كذا يكون لو اؼبقدرة على التعلم السريع من خالل التحكم يف -

 الفنيات العلمية و العملية و التجارية لديو و روح ازباذ القرار.

 داخل بُت ؾبموعة من أنشطة اؼبؤسسة، حيث الكفاءات اعبماعية: ىي تلك اؼبهارات الناصبة عن تضافر و ت (2

ق         يف طر تسمح ىذه الكفاءات بإنشاء موارد جديدة للمؤسسة، فهي تتمثل يف قدرة اعبماعة على التحكم 

و وسائل العمل. فهي تتسم بالتعاون و التآزر بينها، يبكن ربديد مؤشرات ؽبذا النوع من خالل درجة التعاون بُت 

    1اعبماعي و الصراعات.األعضاء، التعلم 

 

                                                             
  .20عزي أظباء، اؼبرجع السابق، ص - 1
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       الكفاءات التنظيمية ) اإلسًتاتيجية(: ىي عبارة عن مكون إنساٍل نافع و نادر، أدرج عميقا يف تنظيم  (3

و تشغيل اؼبنظمة، فهو يتميز بصعوبة النقل و التقليد و التبديل. فالكفاءات التنظيمية ال تفًتق عن اؼبنظمة 

     من الطريقة اليت يتم هبا إهباد تكامل ما بُت الكفاءات الفردية و اؼبهاراتاليت تضعها يف العمل. فهي تأيت 

   1و كذا األصول اػباصة و القواعد التنظيمية، أي من خالل اؼبوارد البشرية، اؼبادية و التنظيمية.

 البشرية الكفاءات أىمية :الثاني فرعال  

 ضمن إسًتاتيجية ؽبا زبصص أصبحت األساسية، إذ التميز عوامل من و اؼبعارف و اؼبؤىالت الكفاءات إن

 وجب فعال، فهو عنصر و التفوق، للنجاح مصدر أىم يعد البشري فاؼبورد للمؤسسة. العامة اإلسًتاتيجيات

 استثماره عند يؤدي حبيث و توجهاهتا، اؼبؤسسة أىداف يف و إشراكو و تفعيلو، تطويره حيث  من بو االىتمام

 2و تنافسيتها.   موقعها و ربسُت بأدائها و االرتقاء للمؤسسة قيمة خلق إىل بفعالية

كما أصبحت الكفاءة تشكل أنبية كربى للفرد يف ظل التحديات اعبديدة اليت أفردهتا التحوالت الراىنة و اليت 

نظرا تتميز بالصعوبة و عدم التأكد، فالفرد قد يواجو خطر فقدان الوظيفة أو اؼبنصب سواء بالنقل أو التسريح  

 3ؼبتطلبات اؼبنافسة إذا توجب ذلك.

                                                             
بربج بعريري ، مذكرة مقدمة   Condorبن جدو ؿبمد األمُت، دور إدارة الكفاءات يف ربقيق إسًتاتيجية التميز، دراسة حالة مؤسسة عنًت تراد - 1

، 2013، 1االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة سطيف   يف علوم التسيَت، زبصص اإلدارة اإلسًتاتيجية، كلية العلومسًتالنبل شهادة اؼب
 .11ص

 طالب أضبد دنيا، مسانبة الكفاءات البشرية يف التشخيص االسًتاتيجي يف اؼبؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة اؼبطاحن الكربى للجنوب - 2
فرع تسيَت اؼبنظمات، زبصص التسيَت االسًتاتيجي للمنظمات، كلية العلوم  يف علوم التسيَت، سًتال شهادة اؼبيبسكرة، مذكرة مقدمة لنبأوماغن 

 .20، ص 2014سكرة، باالقتصادية التجارية و علوم التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر ب
3

 .14عزي أظباء، مرجع سابق، ص  - 
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كما قبد أن الكفاءة تساىم يف حل بعض الصراعات و بُت األفراد دون اللجوء للسلطة أو للمدير، فهي تساعد   

 1على التفاىم اعبيد بُت األفراد و تزرع فيهم روح التعاون و التضاد و ذلك ػبدمة أىداف و مصاٌف اؼبؤسسة.

 و مستويات الكفاءات البشرية المطلب الثالث: مكونات

      الفرع األول: مكونات الكفاءات البشرية

تتكون كفاءات األفراد من ؾبموعة من العناصر، تنحصر ضمن صنفُت من اؼبوارد: اؼبوارد الشخصية للفرد و اؼبوارد 

 البيئية.

اؼبعارف و اؼبهارات مثل: اؼبهارة العلمية، التجريبية، العقالنية اإلدراكية،  اؼبوارد الشخصية: تتمثل يف ؾبموع -

االستعداد، اؼبعارف العامة و اؼبعارف اػباصة ببيئة العمل...اليت يكتسبها الفرد من أجل ربقيق  الفهم، القدرة 

 االجتماعية.  على التكيف و حسن التصرف و القيادة، من خالل التدريب و التعليم و اػبربة اؼبهنية و

اؼبوارد البيئية: تتكون من خالل الشبكات الوثائقية، اػبرباتية...، من أجل القدرة على التكيف مع متغَتات احمليط، 

  2و ذلك من خالل التعليم األكاديبي و اػبربة اؼبهنية.   

 

 

 

                                                             
 .14عزي أظباء، مرجع سابق، ص  - 1

 دعم اؼبيزة التنافسية للمؤسسات، دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية، األغواطاغبمدي أبو قاسم، تنمية كفاءات األفراد و دورىا يف  -2
     كلية العلوم االقتصادية و التجارية  ،قسم علوم التسيَت، فرع إدارة األعمال يف إدارة األعمال، اؼباجستَتهادة مذكرة مقدمة لنيل ش ،1999-2005

 . 39، ص2004و علوم التسيَت، جامعة اعبزائر، 
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 الفرع الثاني: مستويات الكفاءات البشرية

 التالية: العناصر من العديد ذبميعو  تراكم عن نات  الكفاءة إن مفهوم

 و تصبح مسبقة. أولية أحكام دون و تقديبها إبرازىا يتم غَت اؼبًتابطة، اؼبوضوعية و ىي اغبقائق البيانات: 1-

   .للمتلقي و مفهوم واضح إطار يف و وضعها ربليلها تنقيحها، تصنيفها، يتم عندما معلومات البيانات

 و ترتقي تطورىا يتم فاؼبعلومات ؿبدد. لغرض تقديبها و يتم اؼبصداقية، صفة سبنح ىي بيانات :المعلومات -2

  اؼبعرفة. ؼبكانة

 إال تكون ال ىي ترصبة للمعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة ؿبددة أو إهباد شيء ؿبدد، و ىذه القدرة :المعرفة 3-

 الفكرية. العقول و اؼبهارات  ذوي البشر عند

 1طريق التحكم يف اؼبعارف. عن و تنت  للكفاءة، اؼبشكلة العالية الدرجة تلك ىي :الخبرة 4-

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .7بن جدو ؿبمد األمُت، اؼبرجع السابق، ص  - 1
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 المبحث الثاني: تسيير و تنمية الكفاءات البشرية
  تمهيد:

تسعى اؼبؤسسة جاىدة إىل إتباع عدة مناى  و طرق لرفع قدراهتا و مواجهة شدة اؼبنافسة و التحكم يف       

خالل تسيَت و تنمية كفاءات الفرد باعتباره احملور الرئيسي لتحقيق النمو و التطور التكنولوجيا اغبديثة، و ذلك من 

و التميز. كما بإمكاهنا استغالل ىذه الكفاءات عن طريق استقطاهبا من أجل توظيفها لالستفادة من اؼبعارف      

 و اػبربات اليت  سبتلكها ىذه الكفاءات البشرية.

 البشريةالمطلب األول: تسيير الكفاءات 

 الفرع األول: تعريف تسيير الكفاءات البشرية

 ىناك العديد من التعاريف، فكل عامل قبد أنو قدم تعريف مشابو أو مكمل لعامل آخر، سنذكر البعض منها:

: عرفها على أهنا  " ىي تعبئة و توظيف و ذبديد اؼبوارد البشرية يف إطار Lichtenbergerحسب لشنت بارجر  -

 وضعيات خاصة اليت يقتضي األمر فيها من العامل القيام بنشاط ؿبدد و نتائ  ؿبددة حتمية."اغباالت و 

: عرفها على أهنا " ىي عملية التأليف بُت معرفة التنسيق و معرفة التوظيف للموارد البشرية           Botefأما بوتاف  -

فيق بُت توظيف و تقوية القدرات و يضيف إىل ذلك أن تسيَت الكفاءات ىي بعد يهدف إىل اعبمع و التو 

   1العلمية للموظفُت من جهة و تنمية قدرة اؼبؤسسة على اؼبنافسة و كذا االستخدام اعبيد و الفّعال ؼبوظفيها." 

 

 

                                                             
 .21-20عزي أظباء، مرجع سابق، ص  - 1
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لكي تشغل عملية تسيَت الكفاءات هبب أن يكون الفرد ؿبفز بشكل : Celibedejouxيرى  سليب دهبكس  -

ة اليت تسمح لو بتحقيق ربكم عملي انطالقا من اغباالت اليت تصادفو يف كايف من أجل تطوير قدراتو الفكري

  حياتو اؼبهنية.

و منو نستنت  أن تسيَت الكفاءات يصبح حقيقة فقط إذا تبع بالتنفيذ، و ال تعترب اؼبؤسسة أهنا تطبق تسيَت  

جهة و بُت ترقيتو من جهة  الكفاءات، إال إذا كان يوجد ربط بُت نتائ  التقييم الدورية للفرد و تكوينو من

   1أخرى.

 الفرع الثاني: مقاربات و أىداف تسيير الكفاءات البشرية

 مقاربات تسيير الكفاءات البشرية 

مل يعد مضمون الكفاءات البشرية دبنظورىا اعبديد ذات مدلول بسيط، بل أصبحت ذات مفهوم شامل             

و مركب، فهي تتوقف على قدرة الفرد و اجملموعات و كذا البيئة التنظيمية للمؤسسة على االنسجام، األمر الذي 

م اإلسًتاتيجية و تسيَت اؼبوارد البشرية، إن فهم عالقة جعلها ربتل مكانة ؿبورية ضمن نظام التسيَت الرتباطها دبفاىي

الكفاءات بتلك اؼبفاىيم ساىم يف االنتقال من تسيَت اغبافظة التكنولوجية إىل تسيَت حافظة الكفاءات وفق 

 2مقاربات و ىي:

 

 

                                                             
1

سًت أكاديبي، زبصص امذكرة مقدمة لنيل شهادة ممكي دواجي نادية، تسيَت الكفاءات يف اؼبؤسسة اؼبصرفية، دراسة حالة البنك الوطٍت اعبزائري،  - 
 .48-44، ص 2013ستغاًل، دبالتجارية و علوم التسيَت،جامعة عبد اغبميد بن باديس  االقتصادية وتسيَت اؼبؤسسات، كلية العلوم  إدارة و

 .43-41نفسو، ص  مكي دواجي نادية، اؼبرجع- 2
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 المقاربة التسييرية للكفاءات: (6

اؼبًتاكمة عرب الزمن، و على قدرة استغالل تلك اؼبعارف       تتمثل يف ؾبمل اؼبعارف و اػبربات الفردية و اعبماعية 

و اػبربات يف ظل ظروف مهنية ـبتلفة، و من خالل ىذا اؼبنطلق تصبح الكفاءات متكونة من رأظبال، و من 

 معرفة و كذا حسب التصرف.

أي وضعية وظيفة ؿبتملة، إن اؼبقاربة التسيَتية تفًتض أن تكون جاىزية الكفاءات لالستغالل األمثل عالية أمام 

 بالتايل فإن الكفاءات وفق ىذا اؼبنظوم تعد أداة متطورة و متالزمة للوضعيات اؼبهنية للعامل أثناء أدائو ؼبهامو.

 :المقاربة العملية (2

التنظيمية         السَتورة اعبماعي، التدريب بُت اؼبستمر التفاعل وليدة الكفاءات العملية تكون اؼبقاربة منظور من

 بل فردية ليست العملية اؼبقاربة حسب بينها. فالقدرة اإلهبايب التفاعل تعظيم على اؼبؤسسة و التكنولوجيا و قدرة 

 1اؼبتاحة.. التكنولوجيا يف و التحكم السيطرة على اعبماعة قدرة مثل و متغَتة، نسبية بل مطلقة و ليست صباعية،

 :اإلستراتيجية المقاربة (3

 األىداف و ربقيق اؼبشاريع إقباز خالل من التنافسية اؼبيزة للمؤسسة الكفاءات اإلسًتاتيجية ربقق اؼبقاربة وفق

 من تقليدىا بصعوبة اؼبتسمة و التنظيمية و العملية اؼبعرفية، القدرات تلك يف تتحدد فالكفاءات اإلسًتاتيجية،

 أخرى كفاءات أو حديثة تنظيمية طرق بابتكار تعويضها أو جديد تكنولوجي بنمط تعويضها أو اؼبنافسُت، طرف

    2مشاهبة. 

 
                                                             

 .43-41ص و،سنفرجع مكي دواجي نادية، اؼب - 1
التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مدخل اعبودة و اؼبعرفة أطروحة  ظباليل وبضية، أثر التسيَت االسًتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على اؼبيزة- 2

 .143- 141، ص2004دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، زبصص التسيَت، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اعبزائر، 
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 :أىداف تسيير الكفاءات البشرية 

 ىناك عدة أىداف و اؼبتمثلة فيما يلي:

 اؼبؤسسة. أىداف بتحقيق تسمح اليت البشرية الكفاءات استقطاب و عبذب مناسبة علمية أسس وضع -

 إسًتاتيجيتها. بتجسيد تسمح اليت اؼبستقطبة و حىت ، العاملة اليد من اغبالية اؼبؤسسة احتياجات ربديد -

  إليها. اؼبسندة الوظائف مع تتناسب الكفاءات أن من و بالتأكيد البشرية للكفاءات توزيع أفضل و ربقيق ترقية -

 .للتحفيز نظام أنسب و ربديد ، األفضل كبو اىقياد بغرض الكفاءات أداء تقييم من التمكن -

 باالنتماء. العامل فيحس ، ؽبا والئهم زيادة إىل يؤدي فبا اؼبؤسسة أفراد بُت قوية ارتباط ثقافة خلق -

 1اػبارج. من الكفاءات جبلب اػباصة التكاليف بتخفيض يسمح فبا اؼبؤسسة يف االبتكار و اإلبداع فرص زيادة -

 الفرع الثالث: مراحل، مزايا و عيوب تسيير الكفاءات البشرية

  تسيير الكفاءات البشرية:مراحل 

 بد ال أي و تقييم، و تنظيم زبطيط من ؽبا البد الكفاءات من اؼبرغوبة األىداف ربقيق إىل الوصول أجل من    

 التالية: العناصر يف الكفاءات تسيَت مراحل و تتمثل تسيَتىا من لنا

 يف اغبايل بالوقت مقارنتها مث اؼبستقبلية، االحتياجات تقدير خالل من : و تكونالكفاءات تخطيط -

 2وصف خالل من و ذلك سدىا، اؼبؤسسة رباول و اليت الكفاءات يف فجوة وجود نتيجة اؼبؤسسة، و تكون

                                                             
  .62، ص سابقالرجع اؼب ،بوزيد نذيرة -1
2

يرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الكفاءات يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، دراسة حالة اؼبديرية العملياتية التصاالت اعبزائر بالبو سالمي فتيحة، دور تسيَت  - 
 البويرةبج سًت يف علوم التسيَت، زبصص إدارة األعمال اإلسًتاتيجية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة أكلي ؿبند أوغبا ااؼب

  .26، ص 2014
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 اؼبؤسسة و تستعمل ؽبا، الالزمة و السلوكيات العملية و اؼبعارف اؼبعارف ـبتلف تكشف عن اليت اؼبناصب

 للتشغيل و الكفاءات. التوقعي التسيَت

 اؼبنظمة نفس إىل ينتمون أو جدد أفراد استقطاب من كل الكفاءات اكتساب يتضمن :الكفاءات اكتساب -

 أخرى.    منظمات مع التعاون أو استشارية خدمات أو شراء

 تؤدي اليت العمليات أنو على التعلم و يعرف تعلم، إىل تؤدي عملية كل إىل تشَت و اليت  :الكفاءات تنمية -

 .السلوكيات العملية، اؼبعرفة اؼبعرفة، التالية: األبعاد من أكثر أو تغيَت واحد إىل

 يتم حيث عليها، احملصل الكفاءات فيها و توظف تستخدم اليت اؼبرحلة و ىي :الكفاءات و تقييم استخدام -

 ما عن اإلجابة يف اؼبرحلة ىذه تفيد كما و التعلم، اؼبهارات و اكتساب التدرب جهود شبار خالؽبا جٍت من

 بتقييم ذلك و يتم اؼبستخدمة الكفاءات تقييم إىل تؤدي و اليت التدريبية، اعبهود ربققت من اليت اؼبنفعة ىي

 و الذي معينُت و ألشخاص معينة مناصب يف اؼبهارات نقص بتحديد و إظهار اؼبنجزة، و اؼبهام النشاطات

 1لكفاءات. ا تسيَت حياة دورة و بذلك تكمل .الكفاءات زبطيط مرحلة توجيو شأنو من

 :مزايا و عيوب تسيير الكفاءات البشرية 

 مزايا تسيير الكفاءات البشرية: -

 خصوصيات الكفاءة تعطي للمتعاونُت نظرة واحدة على ما ينتظره من األفراد، و ىذا ما يقلل من األخطاء. -

 2ؿبفزة.عند تطبيق تسيَت الكفاءات، اؼبنظمة هتتم بتطوير معاونيها و ىذه العناية حبد ذاهتا 

 
                                                             

 .26، ص اؼبرجع السابقسالمي فتيحة،  -1
2

 .43مكي دواجي نادية، مرجع سابق، ص  - 
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 إن جلب خصوصيات و كفاءات يف الوظائف تعطي نظرة شاملة على اإلمكانيات اؼبهنية يف إطار تنظيمي.  -

 إن نظام تسيَت الكفاءات ىو نظام ىادف و مفيد يف التطبيق. -

 عيوب تسيير الكفاءات البشرية:  -

يفهمون جيدا ما اؼبقصود إن نظام تسيَت الكفاءات جد معقد، كما أن اؼبتعاونُت مع اؼبؤسسات حاليا ال  -

 بالكفاءة و تسيَتىا.

 إن تسيَت الكفاءات البشرية لن يكتب لو قباح إال إذا كان مدرج يف أمباط تطويرية أخرى للمؤسسة. -

تؤكد اؼبؤسسات اليت سبارس تسيَت الكفاءات، أنو هبب األخذ بعُت االعتبار بعض العوامل لتجاوز ىذه  -

 اغبواجز و العراقيل، و ىي:

 ىذا النظام على صبيع مستويات اؼبنظمة ىو عامل يساىم يف النجاح.قبول  -

 خصوصيات الكفاءات ىي رسائل قوية لتحديد اإلسًتاتيجية و وسائل ىامة للتغيَت. -

 1التكييف اؼبستمر لتسيَت الكفاءات تكتسي أنبية أساسية من أجل بقاء اؼبؤسسة على اؼبدى الطويل. -

 البشريةالمطلب الثاني: تنمية الكفاءات 

 الفرع األول: تعريف تنمية الكفاءات البشرية

 قدراهتم اػباصة برفع لألفراد و اؼبستقبلية اغبالية اؼبردودية زيادة إىل تؤدي اليت التعليمية النشاطات ؾبموع ىي"   -

 2و اذباىاهتم". استعداداهتم مهاراهتم، معارفهم، ربسُت طريق عن و ذلك إليهم اؼبوكلة اؼبهام بإقباز

                                                             
 .43مكي دواجي نادية، مرجع سابق، ص  - 1
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 على اغبصول ألجل اؼبؤسسة بو تقوم الذي كالتدريب ليست الكفاءات تنمية أن إىل الباحثُت بعض و يذىب 

 مبوىا، إمكانيات و اكتشاف أفرادىا كفاءات لزيادة اؼبؤسسة تتبناه سلوك أو موقف ىي و إمبا مفيدة، مؤىالت

 يف التدريب دور الكفاءة، أساس على لألجور نظام وضع احملاور:  خالل من العملية ىذه إىل النظر يبكن حيث

 .ؿبيطها مستوى على ربدث اليت للتغَتات االستجابة مدى تعكس اليت التنظيمية و الكفاءة الكفاءات تنمية

 يسمح حيث و عمودي، أفقي تكامل بتطبيق مرتبط للكفاءات الناجحة التنمية ربقيق إن القول يبكن     

 ـبتلف بتكيف فيسمح األفقي التكامل يف أما اؼبؤسسة، مهمة مع البشرية الكفاءات بتكييف العمودي التكامل

 تسيَت أنشطة تصبح أي التكيف، ؽبذا مثلى وسيلة تكون ىنا و الكفاءات بينها، فيما البشرية اؼبوارد تسيَت أنشطة

 1الكفاءة. حول البشرية تتمركز اؼبوارد

 الكفاءات البشريةالفرع الثاني: أىمية و أىداف تنمية 

 :أىمية تنمية الكفاءات البشرية  

 تزداد اغباجة إىل االىتمام بتنمية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسات، و ذلك راجع إىل:

ازدياد الوعي بأنبية اؼبورد البشري و كأصل أساسي من أصول اؼبؤسسة، فاؼبنظمة حباجة إىل ابتكارات و جودة  -

 شاملة توفر هبا ميزة تنافسية.

زيادة اغباجة إىل الكفاءات ربسن استخدام تكنولوجيا اؼبعلومات، فاؼبؤسسات يف ظل العوؼبة ال تعاٍل من فقر  -

اؼبعلومات و إمبا صعوبة تشغيلها و ربليلها و توظيف الكميات الضخمة و السائلة منها بسبب سرعة تغيَت 

 2البيئة التنافسية.

                                                             
 .19سالمي فتيحة، مرجع سابق، ص  - 1
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ودة جيدة ؼبنتجاهتا و خدماهتا، فتسعى من خالل ذلك إىل ربتاج أغلب اؼبؤسسات اليوم إىل اغبصول على ج -

اعتماد أنظمة عاؼبية كاإليزو لتضمن بذلك تصريف منتجاهتا للخارج، و ال سبيل إىل ذلك إال أن سبتلك 

 اؼبؤسسة يد عاملة مؤىلة لذلك. إذن فعملية تنمية الكفاءات البشرية ىي اؼبرجح لنيل ذلك.  

من النفسي لألفراد نتيجة بث الثقة و ذبسيدىم دبدى امتالكهم ؼبهارات       تساىم يف حدوث اؽبدوء و األ -

 1 و خربات و معارف كفيلة بإحداث ذلك، كما تساىم يف صد التغَتات و النقائص.

 :أىداف تنمية الكفاءات البشرية 

يف شىت اجملاالت           ربقيق التطور النوعي للقوى العاملة و رفع العمالة، الكفاءة و اؼبهارات للموارد البشرية -

و قطاعات النشاط، فبا ينجم مع مستلزمات ربقيق التنمية الشاملة، و ىذا يتطلب رفع إمكانيات التأىيل 

 اؼبهٍت و مستويات اؼبهارة و االختصاص.

 ربقيق التوازن يف سوق القوى العاملة و بُت عرضها و الطلب عليها هبدف التوصل إىل االستخدام األمثل. -

 ية و ربقيق أفضل توزيع للكفاءات البشرية و التأكد من أهنا تتناسب مع الوظائف اؼبسندة إليها.ترق  -

 التمكن من تقييم أداء الكفاءات البشرية هبدف قيادهتا كبو األفضل مع ربديد أنسب نظام حوافز. -

 كفاءات من اػبارج.زيادة فرص اإلبداع و االبتكار يف اؼبؤسسة فبا يسمح بتحقيق التكاليف اػباصة جبلب ال -

 اكتشاف الكفاءات اػبفية و غَت الظاىرة و ؿباولة استغالؽبا ألقصى حدود. -

  2 تعليم األفراد و تلقينهم خربات جديدة. -
                                                             

، مذكرة زبرج مقدمة لنيل شهادة الكفاءات البشرية يف خلق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة شيكو ليكسطاير مراد، دور  - 1
، ص 2013سًت أكاديبي، زبصص تسيَت اسًتاتيجي دويل، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، قسم علوم التسيَت، جامعة مستغاًل، ام

65.  
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 التقرب أكثر من العميل بإقامة عالقات معو فوق عادية. -

 1ربسُت األداء الكلي للمؤسسة عن طريق ربسُت أداء األفراد.  -

 مجاالت تنمية الكفاءات البشرية الفرع الثالث: أساليب و

 :أساليب تنمية الكفاءات البشرية 

إن تطوير الكفاءات البشرية يسمح بالتعلم التنظيمي من خالل العمل و التجربة، و ال يبكن تفعيل عملياتو      

ما يبلك  إال إذا كانت ىناك مسانبة تنظيمو من خالل توفَت أساليب التسيَت الفّعالة و مسانبة فردية من خالل

العامل من مكتسبات و اعبهود اليت يبذؽبا لتطوير كفاءتو و ربسُت أدائو، و لتحقيق ىذه التنمية هبب إتباع العديد 

 من الطرق نذكر منها:  

 التدريب:  -6

يعترب التدريب نوع من أنواع النشاط اؼبقصود و اؼبخطط يف أي مؤسسة، حيث يعمل على ربويل أعداد من  

 خربات معينة هبدف ربسُت األداء. العاملُت هبا إىل

    و القوى  لذلك البد عند الشروع يف زبطيط مث تنفيذ عملية التدريب، أن تأخذ بعُت االعتبار صبيع العناصر  

 2 و العوامل اليت تؤثر يف تلك العملية إذا ما أردنا أن ربقق األىداف اؼبرجوة منها.

 

                                                             
1

 .31ص  سابق،عزي أظباء، مرجع  - 
 ،  1996 إلداري، الطبعة األوىل، القاىرة،عبد الفتاح دياب حسُت، سلسلة مطبوعات اجملموعة االستشارية العربية، دور التدريب يف تطوير العمل ا - 2
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اؼبهارات القديبة و اكتساب العامل مهارات جديدة، كما يبكن الفرد من التدريب ىو عملية هتدف إىل سد نقص 

 1اإلؼبام و الوعي بالقواعد و اإلجراءات اؼبوجهة و اؼبرشدة لسلوكو.

 :التكوين -2

ىو عملية تستهدف إىل إجراء تغيَت دائم نسبيا يف قدرات الفرد، فبا يساعد على أداء الوظيفة بطريقة أفضل،  

و التصرفات اليت سبكن من تسهيل اندماجهم يف اؼبنظمة، و من ربقيق أىداف  ارف، اؼبهاراتزويد العامل باؼبعت

 2وظائف.. ي أو خارجي، دوران العمل على عدةالفاعلية فيها، و لو عدة أشكال تكوين نظري أو تطبيقي، داخل

 وضع نظام أجور على أساس الكفاءة:  -3

 ترتبط دبا يلي:فهي تعترب األجور كأحد األسس اليت تساعد على تطور الكفاءات و تنميتها،    

 اؼبعيار الوحيد ىو اؼبؤىالت و مدى التحكم فيها. -

 حظوظ الًتقية كبَتة. -

 ـبطط األجور يشجع على اغبركة األفقية. -

 الكفاءة التنظيمية:  -4

متغَتات اليت ربدث على مستوى ؿبيطها، فدرجة تعقد ترتبط الكفاءات التنظيمية للمؤسسة دبدى االستجابة لل

ىذا التغيَت و عند استقراره يفرض على ىذه اؼبؤسسات أن تتصف باؼبرونة، قصد إعطاء حركة أكرب لألفراد من 

 3ذات كفاءة. مات اؼبتصفة باؼبرونة ىي تنظيماتأجل اإلبداع و تطوير الكفاءات، بل يبكن القول أن اؼبنظ

                                                             
 .115 ، ص2003القاىرة،  ؿبمد سعيد أنور سلطان، إدارة اؼبوارد البشرية، - 1
دية حامي صبيلة، تطوير الكفاءات من منطلق التسيَت التقديري، دراسة حالة بنك بدر سيدي ػبضر، مذكرة مقدمة لنيل ليسانس يف العلوم االقتصا - 2

 .18، ص2014ستعاًل، دباديس زبصص إدارة و تسيَت اؼبؤسسات، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة عبد اغبميد بن ب

3
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 ة: المساىمة الفردي -5

ترتبط بإدارة الفرد و قدرتو على تطوير قدراتو و مهاراتو ذاتيا، و ىذا نتيجة الشعور باؼبسؤولية لتحقيق األمان 

 1الوظيفي ببذل جهود لتحسُت األداء.

 :مجالت تنمية الكفاءات البشرية 

 ؾبال و حول الوظيفة اؼبعلومات صبع و الكفاءات لتحليل كثَتة طرق توجد :الكفاءات مواصفات إعداد -

 ...الكفاءات استمارات اعبماعية، و الفردية اؼبقابالت اؼبيدان، يف اؼبالحظة قبد الطرق ىذه بُت العمل، و من

 العملية ىذه على القائمُت يبكن ألنو الكفاءات تسيَت مراحل من ىامة مرحلة التقييم يبثل الكفاءات: تقييم -

 الشأن ىذا يف تستعمل اليت األدوات و من باؼبؤسسة، اؼبتاحة الكفاءات يف القوة و الضعف معرفة جوانب من

 ... الكفاءات مرجعية اؼبيدانية، اؼبرافقة النشاط السنوية، مقابلة :قبد

 أجل من الكفاءات تطوير هبب عليو و اؼبستمر التطور من معناىا الكفاءات تأخذ :الكفاءات تطوير -

 شك أي دون من أنو ذلك اػبارجية، أو الداخلية البيئة يف اغباصلة التحوالت ظروف مع بالتكيف ؽبا السماح

 .الكفاءات على اؼبرتكز التكوين :قبد اؼبيدان البيئة يف ىذا تغَتات أن

 حىت إتباعها البشرية اؼبوارد إدارة على هبب اليت و السياسات اإلجراءات من ؾبموعة توجد :الكفاءات تحفيز -

 2من سبكنت ما إذا النتائ  أفضل ربقيق تستطيع حيث العاملُت، لدى الرغبة تنمية يف عبهودىا ربقق الفعالية

                                                             
 .45مزوزي ربيع، مرجع سابق، ص  - 1
2

    ة، الواقع العملي مصنوعة أضبد، تنمية الكفاءات البشرية، مدخل لتعزيز اؼبيزة التنافسية للمنت  التأميٍت، اؼبلتقى الدويل السابع حول الصناعة التأميني - 
 .2، ص 4/12/2012-3شلف، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، يومي الو أفاق التطور، ذبارب الدول، جامعة حسيبة بن بوعلي 
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 أفضل لتحقيق اؼبناسبة الوسائل باستخدام و قامت العاملُت لدى اؼبشبعة غَت نوعية االحتياجات استيعاب

 ؽبا.  إشباع

 اإلسًتاتيجياتو  السياسات ضمن مهما متغَتا البشرية اؼبوارد إدارة لدى و اؼبكافآت تشكل التعويضات حيث    

 تدفعها اليت و اؼبتحركة العالية بالتكاليف يتعلق بعضها واضحة، انعكاسات من ؼبا ؽبا اؼبؤسسات، تتبنها اليت

 الدافع بامتياز تشكل فالتعويضات اؼبؤسسات، و ازدىار باستقرار اآلخر يتعلق و بعضها لألفراد، اؼبؤسسات

  1 أدائهم. لتحسُت احملفز األىمو  اؼبؤسسات إىل األفراد النضمام الرئيسي

 المطلب الثالث: توظيف الكفاءات البشرية في المؤسسات

 الفرع األول: مفهوم توظيف الكفاءات البشرية

لقد تعددت التعاريف اليت أعطيت لعملية التوظيف و ذلك مع تعدد الباحثُت و اؼبؤلفُت الذين كتبوا يف ىذا  

 اجملال، سنذكر بعضا من ىذه التعاريف:

" التوظيف اسم من فعل وظف، يوظف، توظيفا، و يراد بو استخدام أو تشغيل شيء، أو  التوظيف لغة: -

ىكذا توظف األموال للحصول على أرباح و فوائد منها، و يستخدم  إنسان قصد إنشاء قيمة جديدة منو، و

 2العمال و اؼبوظفون قصد إنتاج سلع و خدمات جديدة."   

 

                                                             
 .2ص اؼبرجع السابق، مصنوعة أضبد، -1
2

بومرداس، مذكرة لنيل شهادة ب حالة جامعة  أضبد بوقرةتيشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة اؼبوظفُت باإلدارة العمومية اعبزائية، دراية  - 
،  2010 بومرداس،باؼباجستَت يف العلوم االقتصادية، زبصص تسيَت اؼبنظمات، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة أضبد بوقرة 
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" ىو ؾبموعة األعمال الضرورية الختيار مرشح ؼبنصب معُت، و ىو مصطلح مرادف  التوظيف اصطالحا: -

مناصب الشغل، و فيو معٌت بتكليف شخص  للفظ التشغيل، حبيث يراد باؼبعٌت األول استخدام األفراد يف

معُت دبسؤوليات و واجبات ؿبددة يف اؼبنظمة، أما مصطلح التشغيل فَتاد بو ملئ أو سد منصب كان 

 1شاغرا." 

كما يعرف التوظيف، على أنو مسؤولية اؼبدير من خالل حشد و استخدام اؼبوظفُت اعبدد اؼبؤىلُت ؼبأل اؼبراكز  -

اؼبختلفة يف التنظيم. و ىذه الوظيفة ال تقتصر على االختيار و االنتقاء فقط، بل تشمل  الوظيفية اؼبتعددة و 

كذلك التدريب و تنمية قدراهتم و كفاءاهتم، الًتقية و تقييم األداء و توفَت الفرص لتنميتهم و تطويرىم. 

    2باإلضافة إىل ذلك تتضمن ىذه الوظيفة وضع نظام مناسب لألجور و اؼبرتبات.

 يقوم أن و هبب معينة فيو شروط تتوافر ؿبدد شخص هبا يقوم اليت االختصاصات ىي ؾبموعة من يفة:الوظ -

 حبسب معُت منصب يف شخص وضع هبا، و يعٍت ضرورة يعمل اليت اؼبؤسسة مصلحة مستهدف بالعمل

 و البد االختصاصات ىذه تفرضها اليت و الشروط و القدرات مع اؼبهارات يتالءم دبا اؼبوجودة االختصاصات

 3الفرد. لعمل األول اؽبدف ىي مصلحة اؼبؤسسة تكون أن

 

 

                                                             
 .11صاؼبرجع السابق، تيشات سلوى،  -1
   .36، ص2014، 5الطبعة  منظمات الرعاية الصحية، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، األردن،فريد توفيق نصَتات، إدارة  -2
نبل شهادة جبلي فاتح، الًتقية الوظيفية و االستقرار اؼبهٍت، دراسة حالة اؼبؤسسة الوطنية للتبغ و الكربيت، وحدة خروب، قسنطينة، مذكرة مقدمة ل - 3

ع، زبصص تنمية و تسيَت اؼبوارد البشرية، قسم علم االجتماع و الديبوغرافيا، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم اؼباجستَت يف علم االجتما 
 .11،ص2006قسنطينة، بالتسيَت، جامعة منصوري 
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 الفرع الثاني: مكونات الوظيفة

تشمل الوظيفة أو العمل على ؾبموعة من اؼبهام أو األنشطة أو الفعاليات اعبزئية اليت تشكل دبجموعها كيان 

ختالف بُت وظيفة و أخرى، فإن ذلك يتطلب الوظيفة أو العمل، و من أجل معرفة أوجو و مدى التشابو أو اال

و مقارنتها مع  و ترتيب ىذه اؼبكونات أو العناصرربليل كل وظيفة إىل مكوناهتا األساسية و مقارنتها مع بعضها. 

 بعضها و ترتيب ىذه اؼبكونات أو الفعاليات بشكل متدرج أو متسلسل:

 : ىو أصغر وحدة موجودة يف أي نشاط أو عمل.   العنصر -

و سبثل ؾبموعة من العناصر اليت يؤديها اؼبوظف للوصول إىل ىدف ما، فاؼبهمة ىي وحدة ؿبددة  المهمة: -

 تتضمن عددا من العناصر تنجز عرب ؾبموعة اإلجراءات و األساليب و الطرق احملددة.

 : ىو ؾبموعة من اؼبهام احملددة ينجزىا موظف بقصد اقباز نشاط أو فعالية معينة تقع ضمنالواجب -

 مسؤوليتو، أي أن الواجب يتضمن الفعاليات صبيعها ذلك العالقة باقباز مهمات و عناصر ذلك العمل.

 : ىو ؾبموعة ؿبددة من الواجبات اليت ينجزىا موظف واحد.العمل -

: ىي ؾبموعة األعمال و مسؤوليات متشاهبة أو متكاملة تتعلق بشخص واحد و تتطلب ترقيتو الوظيفة -

نتو، كما أن الوظيفة نفسها يبكن أن تسند إىل أكثر من فرد واحد يف اؼبنظمة الواحدة إذا  بكاملو و تتعلق دبكا

 كان مبدأ العمل  و حجم اؽبيكل التنظيمي و سعة أعمال اؼبنظمة تستلزم ذلك.  

ىي ؾبموعة من الوظائف اؼبتشابو من حيث نوع العمل اؼبوجود يف اؼبنظمات متعددة أو على مستوى  المهنة: -

 1 ا، كالصناعة مثال، فالتدريب مهنة و التدقيق مهنة، التجارة...قطاع م
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 .122-120، ص2012األردن، صفوان ضبد اؼببيضُت، التوظيف و احملافظة على اؼبوارد البشرية، دار الكزوري العملية للنشر و التوزيع،  - 
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 الفرع الثالث: استقطاب، اختيار و تعيين الكفاءات البشرية في المؤسسات

 :استقطاب الكفاءات البشرية 

 : مفهوم االستقطاب -

"االستقطاب ىو عملية استكشاف مرشحُت ؿبتملُت للوظائف الشاغرة اغبالية أو اؼبتوفرة يف اؼبنظمة، أي أنو 

 1نشاط يقوم على الوصل بُت من يبحثون عن وظائف و من يعرضون وظائف". 

ة سواء من كما يعترب االستقطاب دبثابة " عملية اجتذاب و إغراء العمالة اؼبرتقبة للتقدم لشغل الوظائف الشاغر 

داخل أو خارج اؼبنظمة، و الذين تنطبق عليهم االشًتاطات و اؼبعايَت اؼبوضوعية لعملية االختيار فبا يؤدي إىل 

  2تقليل تكلفة االختيار و توفَت الوقت و اعبهد. 

 يبكن تقسيم مصادر استقطاب الكفاءات البشرية إىل نوعُت: :مصادر االستقطاب -

 اغبصول على الكفاءات اؼبناسبة من داخل اؼبنظمة بإحدى الطرق::  أي أنو يتم مصادر داخلية ( أ

و يتم دبقتضاىا ربويل الفرد من وظيفة دنيا إىل وظيفة أعلى، و تتم ىذه العملية بطريقة و على أسس  الترقية: -

 موضوعة حبث يسهل على صبيع العاملُت تفهمها و التعرف عليها.

من وظيفة إىل أخرى، أو من فرع إىل آخر داخل اؼبنظمة، و ذلك : أي ربويل أو نقل الفرد النقل و التحويل -

 3 هبدف خلق توازن يف عدد العمال يف اإلدارات األخرى اليت تشهد نقص يف مواردىا البشرية مثال...

                                                             
 .117ؿبمد سعيد أنور سلطان، مرجع سابق، ص  - 1
/ 11/ 26، تاريخ اإلطالع:   tayyem@windowslive.comyazanيزن تيم، إدارة اؼبوارد البشرية، أساليب اإلدارة اغبديثة،  - 2

 .16:33الساعة ، على 2016
3

 .120رجع سابق، صاؼبؿبمد سعيد أنور سلطان،  - 

mailto:tayyem@windowslive.com
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تلجأ اؼبؤسسة إىل اؼبوظفُت التاركُت للعمل الراغبُت يف العودة إىل العمل، أو اللجوء إىل  الموظفين السابقين: -

 طريقة مشاهبة ؽبا،و ىي سياسة توظيف أبناء العاملُت باؼبؤسسة، و ىي أكثر إتباعا يف اؼبؤسسات الصغَتة. 

 و تتم عرب الطرق التالية: مصادر خارجية: ( ب

: تلعب ىذه اؼبنظمات يف الخاصة، المنظمات العمالية و المهنيةمكاتب العمل الحكومية، وكالت التوظ -

 دور كبَت يف توفَت األفراد اؼبناسبُت لشغل الوظائف باؼبنظمة.

 : و تكون عن طريق الصحف و اجملالت....ماإلعال -

: تعترب من اؼبصادر اؼبباشرة، ألن اؼبؤسسات تتصل مباشرة باؼبدارس الفنية أو اعبامعات الجامعات و المدارس -

اليت زبرج األفراد دبواصفات معينة اليت ربتاج إليها. لكن قد يعاب على ىذه الطريقة ألن خرجي اعبامعات ال 

 يبهم على العمل. تتوفر لديهم اػبربة العلمية السابقة فبا يتطلب توفَت جهد كبَت لتكوينهم و تدر 

 1كما يبكن االعتماد على الًتشيح من قبل عاملُت يف اؼبنظمة...  -

 اختيار الكفاءات البشرية: 

 : مفهوم االختيار -6

 2 ذاهتا. الوظيفة و الوظيفة لشغل اؼبتقدم بُت التوفيق إىل يهدف التوظيف بوظيفة اػباص النشاط : ىواالختيار

                                                             
1

 .224-117، ص اؼبرجع السابق أنور سلطان،سعيد ؿبمد  - 

2
اسي مسعود، مذكرة حبدراسة حالة اؼبديرية اعبهوية لإلنتاج ؼبؤسسة سوناطراك ، حساين يبينة، أثر زبطيط اؼبسار الوظيفي على رفع كفاءات األفراد 

جامعة  ادية و التجارية و علوم التسيَت،كلية العلوم االقتص  ،علوم التسيَت، زبصص إدارة أعمال، قسم علوم التسيَتمقدمة لنيل شهادة  ليسانس يف 
  .02، ص2102ورقلة، بقاصدي مرباح 
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الوظيفة            للشغل اؼبتقدمُت اؼبرشحُت بُت توفق أن اإلدارة تستطيع دبقتضاىا اليت العملية : ىياالختيار وظيفة

  .اؼبنصب لشغل الشروط أفضل فيو تتوفر الذي األفضل انتقاء و 

 :االختيار خطوات -2

 يف: تتمثل اليت االختيار و عملية يف حاليا اؼبستخدمة اإلجراءات و الوسائل من العديد ىناك

 أو الذىنية قدراتو ؼبعرفة معو للتحاور قرب عن اؼبًتشح رؤية يف تتمثل : التمهيدية( ) الميدانية المقابلة -

 .اؼبناسبُت األشخاص اختيار يتم حىت فيو متوفرة الوظيفة ؽبذه اؼبطلوبة الشروط من للتأكد اعبسمانية

 .التوظيف قرارات اختيار يف اؼبؤسسة تفيد اليت و باؼبًتشح اػباصة اؼبعلومات تدوين يتم :التوظيف طلب -

 استبعاد و العمل أداء على اعبسمية و الذىنية و العقلية القدرات و اؼبواىب اكتشاف من الغرض :االختيار -

 أنواع: ىو و اؼبؤىلُت

 يف األشياء. اغبكم على الفرد مقدرة و اؼبًتشحُت ذكاء درجة ؼبعرفة :الذكاء اختيار 

    قدراتو تنمية و للتدريب الفرصة منحت إذا التحكم على الفرد قدرة مدى : تبُتأىليتو و المرشح قدرة اختيار

 اؼبستقبل. يف اؼبعلومات لزيادة تفهمو و

 بإتقان. عملو أداء يف كفاءتو و الفرد مقدرة لتبيان تستخدم المهنة: اختيار

 سيسند الذي للعمل اؼبرشح الشخص رغبة مدى معرفة منو الغرض و للعمل(: الشخص الميول )ميول اختيار

 1 لو.   تفضيلو و ألدائو حبو و ميلو و إليو

 

                                                             
1

  .04، صاؼبرجع السابقحساين يبينة،  - 
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 1 الصحية. حالتهم و األشخاص سالمة عن تقرير ىو و  :الطبي الفحص -

 :تعين الكفاءات البشرية، توجيههم و إدماجهم 

العامة، تعٍت ىذه العملية، القيام بتعريف الوافدين اعبدد للمنظمة بطبيعة عملها و دورىا و أىدافها و سياساهتا 

 تعريفهم بزمالئهم يف العمل، دبرؤوسيهم، باألقسام و األشخاص من ذوي األعمال اؼبوازية أو اؼبكملة ألعماؽبم.

إن إسبام عملية إدماج اؼبوظفُت اعبدد يف اؼبؤسسة يف ظروف عادية و من غَت تأجيل، يوفر عليها الكثَت من     

 2العناء و اؼبصائب و التكاليف يف أوقات الحقة.
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  .04صاؼبرجع السابق،حساين يبينة،  - 

، وظائف اؼبسَت و تقنيات اؼبسَت، ديوان اؼبطبوعات جامعة بن عكنون 2وظائف تقنيات اعبزء  ؿبمد رفيق الطيب، مدخل للتسيَت، أساسيات - 2
 .131، ص2012، 2الطبعة 
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المبحث الثالث: تسيير و تنمية الكفاءات البشرية مصدر لتحسين أداء المؤسسات 

 االستشفائية

 تمهيد:

تعترب اؼبؤسسات االستشفائية أكرب مكون للنظام الصحي الذي يقدم اػبدمات الصحية يف اجملتمعات اؼبنظمة،     

يطلبون الوقاية، و مكان للتدريب و التكوين و إجراء فهي مالذ اؼبرضى الذين ينشدون العافية و األصحاء الذين 

 البحوث ؼبواكبة التطور و التغيَت العلمي و التكنولوجي يف ؾبال الطب و الزيادة يف اػبربات و الكفاءات.

إن امتالك اؼبؤسسات االستشفائية ؼبوارد بشرية تتمتع بكفاءة عالية و مهارات متميزة، من طاقم إداري و طيب      

ص يسهر على توفَت الراحة للمرضى، و كذا القيام بتسيَتىا و العمل على تنميتها و تطوير قدراهتا، من متخص

 شأنو أن يعزز و يقوي من مكانة اؼبستشفى، يساىم يف ربسُت أدائو و يبكنو من ربقيق أىدافو احملددة و اؼبنشودة.

 المطلب األول: المؤسسات االستشفائية

 المستشفى و مكوناتهاالفرع األول: تعريف 

 :تعريف المستشفى 

 ىناك العديد من التعاريف، سنحاول ذكر البعض منها:

اؼبستشفى ىو: "مكان لعالج اؼبرضى و تأىيلهم، حبيث تكون ؾبهزة بعيادات لألطباء و غرف العمليات غرف  -

غَت اؼبقيمُت، فيها  لإلنعاش، غرف للمرضى عامة و خاصة...كما يف البعض عيادات خارجية الستقبال اؼبرضى

   1ـبتربات و أقسام األشعة و أقسام الطوارئ، يعمل فيها أطباء، فبرضُت،...." 
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 .23، ص 2011وليد يوسف صاٌف، إدارة اؼبستشفيات و الرعاية الصحية و الطبية، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  - 
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كما عرفتو صبعية اؼبستشفيات األمريكية بأنو:" مؤسسة ربتوي على جهاز طيب منظم يتمتع بتسهيالت طبية   -

و خدمات التمريض  دائمة تشمل على أسرة للمرضى الداخلُت، و خدمات صحية تتضمن خدمات طبية

 اؼبستمرة، و ذلك إلعطاء اؼبرضى التشخيص و العالج الالزمُت." 

كما عرفتو منظمة الصحة العاؼبية على أنو:" جزء ال يتجزأ من نظام اجتماعي و صحي متكامل، من مهامو   -

ارجية تأمُت خدمات صحية شاملة للمجتمع، من الناحيتُت العالجية و الوقائية، و يشمل على عيادات خ

تستطيع إيصال خدماهتا للعائلة يف موقعها الطبيعي، كما أنو أيضا مركزا لتدريب الكوادر الصحية و ألجراء 

  1البحوث الطبية و االجتماعية."  

ىبتلف مفهوم اؼبستشفى حسب األطراف اليت يتعامل معها، فكل طرف لو مفهوم خاص بو عن اؼبستشفى تبعا  -

 ما،  و يتضح ذلك فيما يلي:لتلك العالقة القائمة بينه

: ينضرون اؼبرضى إىل اؼبستشفى على أنو اعبهة اؼبسؤولة عن تقدَل العالج و الرعاية الصحية ؽبم.       المرضى -

: يعتربه ىو اؼبكان الذي يبارس فيو أعمالو و مهامو اإلنسانية، و دبا يبلكو من خربة و مهارة يف الكادر الطبي -

 ة.القيام بالرعاية الصحي

 حدد ما ضوء يف اؼبختلفة متغَتاهتا مع و متفاعلة هبا احمليطة البيئة على مفتوحة منظمة : ىو المستشفى إدارة -

 2و فعال.   كفء بشكل تنفيذىا عن مسؤولة و واجبات أىداف من ؽبا

                                                             
1

َت، التخصص تسيَت اؼبوارد البشرية، كلية العلوم حية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجسترة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات الصكحيلة نبيلة، تطبيق إدا - 
 .08، ص 2119قسنطينة، باالقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، مدرسة الدكتوراه اقتصاد ماناصبنت، جامعة منصوري 

2
 .27، ص 2101، 7اؼبستشفيات: اؼبفهوم و اإلشكالية، ؾبلة الباحث، العدد عرابة اغباج، ازدواجية السلطة يف  - 
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 يف الصحي بالواقع للنهوض اجملتمع، وبتاجو ما كل تقدَل عن و اؼبسؤولة اػبدمية مؤسساهتا إحدى :الدولة -

 .األحسن كبو البلد

 اتفاقات وفق طبية و مستلزمات أدوية من وبتاجو دبا إمداده يستوجب واسع ىو سوق  :األدوية مصانع -

 .مسبقة

 إلجراء اؼبهنة أسرار عن اؼبيدانية و اؼبعرفة اؼبهارة إلكساهبم عملي و تدرييب ىو موقع  :و الجامعة الطلبة -

 1الطب.   ؾبال يف اؼبستقبلية و البحوث التجارب

كما يعترب اؼبستشفى أنو ؾبموعة من اإلمكانيات اؼبادية، البشرية، اؼبالية و الفنية اليت تسمح بتقدَل خدمات   -

صحية و طبية. فهي تعمل على تدريب القوى العاملة الصحية و القيام بالبحوث و الدراسات الطبية. فاؼبستشفى 

     2هاز الطيب. يتميز بازدواجية سلطتو، سلطة اعبهاز اإلداري و سلطة اعب

 :مكونات المستشفى 

إن اؼبستشفى نظام مفتوح، يتفاعل مع اجملتمع و يتأثر بالبيئة اليت يعمل فيها و بكل ظروفها، فهو      

 يتكون من العديد من اؼبكونات منها:

 اؼبتعددة، بنشاطاتو اؼبستشفى لقيام الالزمة و التقنية و البشرية اؼبادية اإلمكانيات اؼبدخالت سبثل :المدخالت 1-

   3من:  تتكون اؼبدخالت ىذه

                                                             
1

 .19نبيلة، اؼبرجع السابق، ص لة يكح - 

2
 .27عرابة اغباج، ازدواجية السلطة يف اؼبستشفيات، ص  - 

3
 .23-20نبيلة، اؼبرجع السابق، ص لة يكح - 
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 يف العاملُت ـبتلف إىل باإلضافة اؼبقدمة، الصحية اػبدمات من اؼبستفيدين صبيع يشمل :البشري العنصر -

 .(..نظافة، عمال إداريُت، طيب، )سلك اؼبستشفى

 األراضي مثل: مهمتو و أداء اؼبستشفى إلقامة الالزمة اؼبادية اإلمكانيات ـبتلف يشمل :المادي العنصر -

 . اؼبختلفة التمويل مصادر إىل باإلضافة...األغذية األدوية، و األجهزة، اؼبعدات اؼبباٍل،

 : اؼبعلومات من نوعان ىناك :المعلومات عنصر -

 من االستفادة حيث من للمرضى اؼبقدمة النشاطات نتائ  على للتعرف الزمة و ىي :داخلية معلومات -

 .ؽبم اؼبقدمة اػبدمات جودة و تقوَل اؼبستشفى خدمات

 هبا يتواجد اليت اؼبنطقة لسكان الصحية االحتياجات و نوعية كمية على التعرف يف تفيد :خارجية معلومات -

 اؼبستشفى.

 :نوعُت إىل تصنيفها و يبكن اؼبخرجات، إىل اؼبدخالت ربويل فيها يتم اليت اؼبرحلة يف تتمثل :النشاطات 2-

 تتعلق اليتو  أساسية تقدم مباشرة إىل اؼبرضى ) مثال التشخيص، العالج،... ( و نشاطات مساعدة نشاطات

 األساسية ) مثال نشاطات اإلدارة، خدمات التمريض، نشاطات ذات طابع استشاري...( النشاطات بتسهيل

 :يلي فيما ذلك إيضاح و يبكن اؼبستشفى، نشاطات نتيجة عن عبارةو ىي  :المخرجات -3

ىناك عدة احتماالت، قد يشفى  اؼبستشفى دخول اؼبريض عند :الخروج عند المرضى بحالة تتعلق مخرجات -

 و يتحسن، وفاتو أو إحالتو إىل مراكز طبية أكثر زبصصا.

 1الوفاة.   حاالت من و التقليل العالج فعاليةتعرب عن مدى  :المقدمة الخدمة بجودة تتعلق مخرجات -
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 . 23-20نبيلة، اؼبرجع السابق، ص لة يكح - 
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 اإلدارة بتقنيات ملم إداري جهازيهدف و وبتاج إىل  اؼبستشفى إن المستشفى: إدارة بكفاءة تتعلق مخرجات -

 فبكنة.    مردودية أعلى ربقيق أجل من اعبهود تنظيم على و يعمل الفعالة،

 و يتأثر البيئة يف يؤثر فاؼبستشفى ـبرجاتو، فيها و يطرح مدخالتو منها يأخذ بيئة يف اؼبستشفى يعمل :البيئة 4-

 :صنفُت إىل البيئة تصنيف و يبكن .هبا

 ربقيق على اؼبستشفى تساعد اليت : تصور البيئة الداخلية للمستشفى اعبوانبللمستشفى الداخلية البيئة -

 العمل... التنظيمي، ظروف التقٍت، اعبانب اإلنساٍل، اعبانب اعبانب :فتشمل األساسية، أىدافو

منها:   فيها، و يؤثر عليو تؤثر اليت باؼبستشفى، احمليطة اؼبؤثرات ؾبموع و تشمل  :للمستشفى الخارجية البيئة -

 على االجتماعية بالرقابة اجملتمع، اؼبتعلقة خبصائص اؼبستشفى، اؼبتعلقة مدخالت دبصادر اػباصة اؼبؤثرات

 اؼبستشفيات...

 :و البرامج المحددة و األىداف العامة األىداف 5-

 للسكان، الصحية االحتياجات عن تعرب اليت العريضة اػبطوط للمستشفى ىي دبثابة بالنسبة العامة إن األىداف

 اػبطة نتيجة فهي احملددة األىداف أما اؼبستشفى، داخل العمل تنظيم أجل من توضع اليت اػبطة فهي الربام  أما

    1 العامة. األىداف ربقيق أجل من إليها للوصول الربنام  يسعى ؿبددة أىداف سبثل اليت الربام  أو

 

 

 

                                                             
1

 .23-20نبيلة، اؼبرجع السابق، ص لة يكح - 
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 ) العكسية(: المرتدة التغذية 6-

 كانت فإذا احملددة، اؼبعايَت و باألىداف ) اؼبخرجات( الفعلية النشاطات نتائ  مقارنة على اؼبرتدة التغذية تقوم 

 خطط عما اكبراف ىناك كان وإذا جيدا كان األداء مستوى أن يعٍت فهذا احملددة لألىداف مطابقة اؼبقارنة نتائ 

 1معلومات. توفر األمر يتطلب اغبالتُت كلتا معاعبتو. و يف أجل من أسبابو إهباد على العمل هبب لو،

 الفرع الثاني: الوظائف األساسية للمستشفى

إنشائها، فنجد:  وراء من األىداف اختالف إىل يرجع قد البعض عن بعضها اؼبستشفيات وظائف اختالف إن  

 العالج خالل من سواء و العالجية الشخصية اػبدمات هباو يقصد  العالجية: الصحية الرعاية وظيفة-6

 التدخل خالل أو من اؼبستشفى داخل سريرية رعاية ربتاج مساندة صحية خدمات من خالل أو اؼبباشر الدوائي

 و خدمات و اؼبتخصصة العادية اؼبخربية الفحوصات من هبذه اػبدمات  يرتبط ما إىل اعبراحي، باإلضافة

 و الصيدالنية و الغذائية. التمريض و خدمات اإلسعاف

 اػبدمات يسمى ما أو يف اجملتمع الصحي النظام بتوجيو اؼبرتبطة الرعاية ىي :الوقائية الصحية الرعاية وظيفة 2-

 الواضح الفهم أساس على الصحية األنشطة يف تمعجملو ا األفراد مشاركة بتشجيع يرتبط حيث، البيئية الصحية

و ذلك عن  منها الوقاية يتطلب فبا و األوبئة... اؼبعدية األمراض تمع من جملا يعانيها اليت الصحية اؼبشكالت ألىم

 2 و الطفولة... األمومة رعاية و خدمات التطعيم و ضبالت التثقيفية طريق الربام 

                                                             
1

 .23-20نبيلة، اؼبرجع السابق، ص لة يكح - 

دراسة ميدانية ؼبستشفى سليمان عمَتات بتقرت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،بن دانية عائشة، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف اؼبؤسسة العمومية  - 2
االتصال، زبصص اتصال و عالقات عامة، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة قاصدي ليسانس، ميدان علوم إنسانية، قسم علوم و اإلعالم 

 .50-49، ص 2104ورقلة، بمرباح 
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معاعبة و فحص  إن اؼبستشفى يف الوقت اغبايل مل يبقى نشاطو منحصر يفو التدريب:  التعليم وظيفة-3

اؼبرض، بل توسع ليشمل التدريب و التكوين للممارسة الطبيُت، ىذه العمليات تكون عموما يف اؼبستشفات 

 اعبامعية، اؼبتخصصة....، ؼبا ربتوي على إمكانيات مادية و بشرية ىائلة و مناسبة للتأطَت اعبيد للطلبة.

ـبابر           من ربتويو ما خالل من كبَت بشكل تاؼبستشفيا تتسم :و االجتماعية الطبية البحوث وظيفة4-

 مناسبة بيئة توفَت يف مهنيا متخصصة بشرية و إطارات متنوعة مرضى و حاالت طبية و سجالت و ذبهيزات 

 الذايت و التطور التشخيص و العالج ؾباالت يف اؼبتخصصة االجتماعية الطبية و الدراسات البحوث إلجراء

 األفراد... مهاراتو  اؼبستشفى ػبدمات

 و العالج التشويو لعالج خاصا قسما العسكرية خاصة الكبَتة اؼبستشفيات زبصص :التأىيلية الوظيفة 5-

 جديدة أعمال على تدريبهم أو األصلية مهامهم مزاولة على اغباالت ىذه أصحاب لتدريب و ذلك الطبيعي

 سواء اؼبريض منها يعاٍل اليت و اؼبعنوية النفسية العوامل حىت التأىيل يبس أن و يبكن اعبديدة و حالتهم تتناسب

 1فبكنة.  سرعة بأقصى الكامل الشفاء على باؼبريض ربيط اليت و األسرية البيئية العوامل و أيضا بعده أو اؼبرض قبل

 الفرع الثالث: أصناف المستشفى

 يبكن تصنيف اؼبستشفيات وفق العديد من األسس و ىي: حسب مبط اؼبلكية، الرحبية، نوع اػبدمة و اغبجم.  

 2.اػباصة و اؼبستشفيات اغبكومية اؼبستشفيات نوعُت و ىي :الملكية نمط-6

                                                             
 . 50-49ص  بن دانية عائشة، اؼبرجع السابق، -1
2

دراسة حالة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية  ،دالل، نظام اؼبعلومات كأداة لتحسُت جودة اػبدمات الصحية باؼبؤسسة العمومية االستشفائية السويدي - 
جستَت يف علوم التسيَت، زبصص نظام اؼبعلومات و مراقبة التسيَت، قسم علوم التسيَت، كلية العلوم قلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباور بؿبمد بوضياف 

 .27-26، ص 2102ورقلة، بجامعة قاصدي مرباح  ،االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت
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كاغبكومة و مصاغبها )   هناشؤو  رعاية على تقوم رظبية ىيئات سبلكها مستشفيات ىي اغبكومية: فاؼبستشفيات-

  زىيدة. أجور مقابل اؼبواطنُت ؼبختلف صحية خدمات تقدم أو الدولة(،

 بعض أو اػباص مهبغبسا يعملون أطباء إىل تعود ملكيتها يف الغالب مستشفيات فهي اػباصة، اؼبستشفيات أما-

 .اػبَتية اؼبؤسسات

يبكن سبيز نوعُت، منها مستشفيات ال هتدف للربح ) اؼبستشفيات اغبكومية، اؼبستشفيات  الربحية:-2

 اػبَتية...(، و مستشفيات هتدف إىل ربقيق الربح تعود ملكيتها عادة إىل أفراد.

 األقسام صبيع على ربتوي اليت و ىي عامة مستشفيات إىل األساس ىذا على تقسيمها يبكن  :الخدمة نوع-3

 ؽبا ىبصص أن هبب اليت عدوى فيها وبدث قد اليت األمراض عدا األمراض أنوع صبيع فيها يعاًف أنو أي السريرية

 معنية.   أمراضا أقسامها يف تعاًف خاصة و مستشفيات خاصة، مستشفيات

 و كبَتة: و متوسطة صغَتة إىل ربدىا اليت السكنية اجملتمعات على حسب اؼبستشفيات تقسيم يبكن الحجم:-4

 عموما اؼبستشفى سعة تتجاوز ال و صغَتة سكانية منطقة زبدم اليت اؼبستشفيات ىي صغَتة:  مستشفيات-

 .البلدية اؼبستشفيات مثل سرير 100

 السريرية السعة أين السابق، النوع من أكرب  سكانية منطقة زبدم اليت اؼبستشفيات متوسطة: ىي مستشفيات-

 1 .الوالئية اؼبستشفيات مثل سرير 500 إىل 100 بُت تًتاوح
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 .27-26، ص اؼبرجع السابقدالل،  السويدي - 
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 رعاية على تسهر بواسطتها اليت و كبَتة جغرافية منطقة زبدم اليت اؼبستشفيات ىي جهوية أو كبَتة: مستشفيات-

سرير   500إمكانيات متنوعة و ىائلة، سعتها السريرية أكثر من  على ربتوي ـبتلفة مناطق سكان من كبَت عدد

 1)حسب عدد السكان لتلك اؼبنطقة ( ، مثل: اؼبستشفيات اعبامعية و اؼبراكز اعبامعية. 

 المطلب الثاني: أداء المؤسسات االستشفائية

 الفرع األول: تعريف أداء المؤسسات االستشفائية

  2تشفى على ربقيق أىدافو احملددة و اؼبسطرة."  أداء اؼبستشفى ىو: "مدى قدرة اؼبس

كما يبكن اعتبار أداء اؼبستشفى: " ىو ؿبصلة لكل من األداء الفردي و أداء الوحدات التنظيمية فضال عن 

تأثَتات البيئة االجتماعية، االقتصادية و الثقافية عليهما. فأداء الفرد يف اؼبنظمة يقاس دبجموعة متنوعة من 

تم من خالؽبا تقوَل أداءه وصوال إىل التأكد من أن أنظمة العمل و وسائل التنفيذ يف كل إدارة ربقق اؼبقاييس، ي

 أكرب قدر فبكن من اإلنتاج بأقل قدر فبكن من الكلفة و يف أقل وقت و على مستوى من اعبودة."

ألحيان، ىي مقاييس فاعلية يقاس أداء كل إدارة دبجموعة من اؼبعايَت، إال أن اؼبقاييس اليت تستخدم يف أغلب ا

اؼبنظمة الصحية للوقوف على مدى قرهبا من الفعالية، و تشمل كل من مقاييس الفعالية االقتصادية السياسية 

    3الداخلية و اػبارجية، الرقابية و البيئية.  

 

                                                             
 عيساوي نصر الدين، مراقبة التكاليف يف مؤسسة استشفائية، دراسة حالة مستشفى حي البَت بقسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف - 1

 . 024-022، ص 2115قسنطينة، باالقتصاد اؼبايل، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيَت، جامعة اإلخوة منصوري 
 .402، ص 2118فريد توفيق نصَتات، إدارة اؼبستشفيات، مكتبة جامعة الشارقة، الطبعة األوىل، األردن،  - 2
تور عمال دراسة تطبيقية يف مستشفى الدك ،بثينة راشد الكعيب، دور بطاقة األداء اؼبتوازنة يف تقوَل أداء اؼبستشفيات اغبكومية غَت اؽبادفة للربح - 3

 .45-43، ص 2011، 87قتصاد، العدد السامرائي، ؾبلة اإلدارة و اال
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 الفرع الثاني: أبعاد أداء المستشفيات و مشكالت و صعوبات قياسو

 :أبعاد أداء المستشفات 

 ىناك طبسة أبعاد تؤخذ بعُت االعتبار عند قياس و تقييم األداء الكلي للمستشفيات، و ىي:   

تعترب اإلنتاجية يف قطاع اؼبستشفيات من اؼبفاىيم اؼبعقدة اليت يصعب االتفاق على تعريفها و قياسها  اإلنتاجية:-

معية حول ما يفًتض أن تقوم بو اؼبستشفيات    بُت الباحثُت و اؼبهنيُت، و راجع ذلك إىل التوقعات الفردية و اجملت

و ىو ربسُت اؼبستوى الصحي للمجتمع اؼبخدوم. لذلك عند قياس اإلنتاجية قبد مشكلة مدى مسانبة 

 اؼبستشفيات يف ربقيق ىدف ربسُت اؼبستوى الصحي و ليس كم أيام االستشفاء اليت أنتجتها اؼبستشفيات.

اإلنتاجية الكمية ) مثال عدد اؼبرضى اؼبستفردين من اػبدمة الصحية، عدد  فيمكن سبييز بعدين لإلنتاجية،     

 اغباالت اؼبرضية لكل سرير...( و اإلنتاجية النوعية ) وجود طاقم طيب، وجود خربات...(.

 هتتم دبقاييس نسبة اؼبدخالت إىل اؼبخرجات من خالل: متوسط مدة اإلقامة، عدد العمال...   الكفاءة:-

: تشَت إىل ما كان العاملُت يتبعون مواقف اهبابية اذباه أنشطة اؼبستشفى و أعماؽبم، من خالل الوظيفيالرضا -

 مقاييس ترك العمل، التأخَت، التباطؤ يف القيام و تنفيذ العمل اؼبطلوب منهم...

    ا أن اإلبداع : تتجسد من خالل قدرة اؼبؤسسة على تبٍت و إدخال التغيَتات اؼبفروضة، كماإلبداع و التغيير-

  1و خلق التغيَت و التجديد داخل اؼبؤسسة يبنع اؽببوط يف األداء و يسمح ؽبا و يبكنها من االستمرار و العطاء.  
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 .418-417، ص اؼبرجع السابقفريد توفيق نصَتات،   - 
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 :مشكالت و صعوبات قياس أداء المستشفيات 

 أداء اؼبؤسسات االستشفائية إىل صعوبات ؽبا عالقة بطبيعة العمل ؼبثل ىذا النوع من قياس صعوبة ترجع

 اؼبنظمات، و من أىم اؼبشكالت قبد:

 الصحية. اػبدمات طبيعة 1-

 و األولويات. األىداف و تعارض تعدد 2-

 ؼبهام األجهزة الطبية. و الدقة التحديد غياب 3-

 األجهزة و القطاع الصحي. يف الروتُت 4-

 السياسية. الضغوط 5-

 اص.و اػب اغبكومي القطاعُت بُت اػبدمة نفس تقدَل يف التداخل 6-

 اؼبضلل. األداء قياس 7-

 1اؼبنافسة. غياب 8-

 الفرع الثالث: معايير تقييم أداء إدارة المستشفى

تتحمل إدارة اؼبستشفى مسؤولية القيام بالعملية اإلدارة و وظائفها، و عند القيام هبذه الوظائف تتخذ اإلدارة      

القرارات و ترسم السياسات اؼبتعلقة باستعمال و توظيف اؼبوارد اؼبتاحة. و بقدر ما تكون ىذه اإلدارة مؤىلة         

 2ق األىداف بكفاءة و فعالية.    و فاعلة بقدر ما ربسن استعمال اؼبوارد و ربقي

 
                                                             

 .44بثينة راشد الكعيب، مرجع سابق، ص  - 1
2

 .419، ص اؼبرجع السابقفريد توفيق نصَتات،  - 
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 للقيام بتقييم أداء إدارة اؼبستشفى، ىناك عناصر هبب أخذىا بعُت االعتبار، و ىي:

 التخطيط و التنظيم: -6

 : و ذلك من خالل وضع عدة تساؤالت قصد إهباد اغبلول اؼبناسبة ؽبا، و ىي:معيار خطة المستشفى - أ

 منطقة خدمة اؼبستشفى و خصائص اؼبنتفعُت ؟ىل يوجد خطة طويلة اؼبدى للمستشفى تتضمن 

 ىل يوجد خطة قصَتة اؼبدى للطوارئ أو الكوارث، دراسات التقييم الذايت... ؟

 ىل ىذه اػبطة ىي ضمن برنام  صحي متكامل و شامل ؟

: يتم ىذا الًتابط و االنسجام و التناسق من خالل عدد اللجان اؼبشًتكة ترابط و تناسق األقسام - ب

 لألقسام بالنسبة للعدد الكلي، قياس نظام االتصاالت... 

: و ذلك من خالل نظام خدمات اؼبرضى اػبارجُت و كذا ترابط المستشفى مع الوحدات الخارجية -ج

 العيادات...

 اؼبلفات الطبية، التقارير الشهرية و السنوية لألقسام...    يتجسد من خالل تسيَت نظام المعلومات: -د

 ة: تتحقق من خالل معرفة:الفاعلية و الكفاء -2

 االستخدام األمثل لألسرة. -

سهولة اؼبنال أي سهولة تلقي اؼبريض للعالج، من خالل معدل عدد الزيارات للعيادات لكل ألف من  -

  السكان، الزيارات لغرف الطوارئ...

  1 اسة معدل التكاليف.معرفة و در  -
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  األجهزة و اؼبعدات: االستخدام بالنسبة للعمر االفًتاضي، قياس فعالية نظام الطلب و الشراء، التخزين... -

: الًتكيز على إرضاء اؼبنتفعُت ) عدد الشكاوي للمرضى، فعالية اػبدمات االجتماعية(  جودة الخدمات -3

و مراقبة اعبودة ) من خالل مراقبة نسبة عدد حاالت الوفاة عند الوالدة، أثناء التخدير، ما بعد 

 اعبراحة...(

 1ية... و ربديد معدالت التوظيف، معدات االلبراط يف دورات تدريبمعرفة  القوى البشرية: -4

 المطلب الثالث: مساىمة تسيير الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائية

 الفرع األول: تقييم كفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المؤسسة:

بالنسبة  خاصة أنبية ربتل فهي منظمة، أي أداء جودة على اغبكم يف مهما معيارا الكفاءة كانت إذا       

و اؼبكان  الوقت يف عالية جودة ذات صحية خدمات بتقدَل مطالبة اهنأ اعتبار على العمومية، للمستشفيات

 ؿبدودية مع ىذا العالية، بالتكلفة فيها الصحية اػبدمات سبتاز حيث تمع،جملأفراد ا صحة على للحفاظ اؼبناسبُت،

 اؼبوجهة. اؼبوارد

 عالقة ؽبا الصحية اليت و خصوصا فيها، العاملة البشرية الًتكيبة تنوعو  بتعدد اؼبستشفيات ىذه تتميز كما      

الوظائف          تعقد مع التمريض...(، مساعدي اؼبمرضون، ) كاألطباء، و الصحية، الطبية باػبدمات مباشرة

 2 يومية.. عالجية خدمات من تقديبو يتم ما خالل من البعض، بعضها مع و تداخلها ىؤالء يبارسها اليت و اؼبهام
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 .424 -420،صمرجع سابقفريد توفيق نصَتات،   - 
2

باحث، العدد عرابة اغباج، تقييم كفاءة استخدام اؼبوارد البشرية الصحية يف اؼبستشفيات العمومية، دراسة تطبيقية على عينة من اؼبستشفيات، ؾبلة ال - 
 .333، ص 2012، 10
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 كربى  أنبية اؼبستشفيات ؽبذه اؼبتاحة الصحية البشرية اؼبوارد استخدام تقييم موضوع إعطاء يتطلب ذلك فكل  

  .هتاعمليا كفاءة مدى معرفة تسيَتىا على للقائمُت يتسٌت حىت

 : المستشفيات في األداء كفاءة -6

 اؼبادية، اؼبوارد إىل باإلضافة اؼبواطنُت إىل و الصحية العالجية اػبدمات لتقدَل الضرورية اؼبتطلبات أىم من إن      

 اؼبستشفيات يف الصحية اؼبهن صيادلة...( و ذوي أسنان، أطباء ) أطباء، الطبية اؼبهن ذوي توفر مدى ىو

 يف للعمل اؼبتخصصة البشرية الكوادر ىذه توفر عدم أن صحيُت...(، حيث مراقبُت سبريض، مساعدي فبرضُت،

  .األخَتة ىذه عمل يعيق سوف اؼبستشفيات،

 و األجهزة الوسائل مع بالتناسب اؼبوجودة، الوظائف لشغل الكايف بالعدد ىؤالء توفر فإن ذلك إىل إضافة      

 الكوادر توفَت و ىي مدى  للمستشفيات، الفرعية اؼبهام إحدى مدى حقيق على مؤشرا يعترب اؼبتوفرة، الطبية

 ىو اؼبستشفى، لوجود الرئيسي السبب أن من الرغم و على .الصحية اؼبؤسسات إلدارة الالزمة و الصحية  الطبية

 آخر. مهما ىدفا البشرية، يعترب اؼبتاحة للموارد الكفء االستخدام أن إاّل  أجلها، من وجد اليت األىداف ربقيق

 الكفاءة. ربقيق دون الطويل اؼبدى على البقاء تستطيع ال اؼبستشفى ألن

 الطاقة : نبا عنصرين على يعتمد و أن بد ال اؼبستشفى، يف الكفاءة قياس أن سبق ما خالل من يتضح و     

 من التكلفة معيار التطبيق، إذ يعترب يف الطاقة تلك استخدام كيفية أو مدى ، للمستشفى ) الكامنة ( اؼبتاحة

 احملافظة بافًتاض الكفاءة. ربسن على دليال يعترب التكاليف فتخفيض اؼبستشفى، كفاءة لقياس اؼبهمة اؼبؤشرات

    1  .الكفاءة ربسن على دليل ىو التكلفة نفس ضمن اػبدمات نوعية ربسن أن كما النوعية، على
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 : المستشفيات في الصحية البشرية الموارد استخدام كفاءة قياس مؤشرات -2

 البد أن يكون ىناك تقدير اؼبستشفيات، يف الصحية البشرية اؼبوارد الستخدام الفعلية الكفاءة قياس أجل من     

 ىيكل مقارنة على االعتماد يبكن فإنو ذلك، ربقيق لصعوبة و نظرا اؼبوارد. ؽباتو الفعلي و اإلىدار االستخدام

 يبكن .اؼبستشفيات يف الصحية البشرية اؼبوارد استخدام كفاءة لتقدير العاؼبية اؼبقاييس مع اؼبتوفرة البشرية اؼبوارد

 مؤشرات و ىي:   أربعة إىل اؼبستشفيات، يف الصحية البشرية اؼبوارد باستخدام اػباصة اؼبؤشرات تقسيم

 الطبية:    المهن ذوي إلى الصحية المهن ذوي نسبة-أ

 حصر تضمن لو، مساعدة فنية كوادر توفر مع إال يتحقق ال مثال، الطبيب لتأىيل اعبيد االستخدام بأن يفًتض

 الكفء لالستخدام و ضروري مسبق كشرط اؼبؤشر ىذا أنبية إىل العايل، و بالنظر و تأىيلو تتناسب دبهام جهوده

كل عامل من ذوي اؼبهن  مقابل الصحية الكوادر من عامال 12 توفر يعترب فقد و الصحية، الطبية اؼبهن لذوي

 النسبة ىذه و زبتلف و الصحية. الطبية اؼبهن ذوي من لكل الكفء لالستخدام أساسي كمستلزم الطبية،

 الصحية. اؼبؤسسات باختالف

  : األطباء إلى الممرضين نسبة-ب

 لتقييم اؼبعتمدة اؼبباشرة غَت العامة اؼبؤشرات من تعترب الطبية، اؼبهن ذوي إىل الصحية اؼبهن نسبة ذوي كانت إذا

 من تعترب األطباء إىل اؼبمرضُت نسبة فإن عموما، الصحية للخدمات اؼبتاحة البشرية اؼبوارد استخدام كفاءة

 1ىؤالء بو يقوم الذي الكبَت للدور نظرا و اؼبمرضُت، األطباء استخدام كفاءة لتقدير اؼبتخصصة النوعية اؼبؤشرات
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 اؼبقبولة و النسبة أخرى. جهة من إليها اغباجة و زيادة الفئات ىذه و لندرة جهة، من الصحية اػبدمات تقدَل يف

  الصحية. اؼبؤسسات باختالف زبتلف النسبة طبيب واحد، و ىذه لكل فبرضة فبرض أو 4-3 ىي أدٌل كحد

  : األطباء إلى األسرة نسبة -ج

 مؤشر أما لو، اؼبتوفرة اؼبساعدة التمريضية اػبدمات ضوء على الطبيب استخدام كفاءة إىل يشَت السابق اؼبؤشر

 الطبيب يقوم اليت األسرة عدد ضوء على اؼبستشفيات يف العاملُت األطباء استخدام كفاءة إىل فيشَت طبيب/سرير

 يكن مل ما فبكنة، غَت باؼبستشفيات العاملُت من اعبيدة االستفادة بأن االفًتاض أساس على خبدمتها، الواحد

 الواحد الطبيب بأن االفًتاض و مع .فيها يعملون اليت اؼبستشفيات يف األسرة و عدد األطباء عدد بُت توازن ىناك

 5 إىل 4  ىي اؼبستشفيات لعموم اؼبقبولة النسبة فإن األسرة، من ؿبدد عدد من أكثر بكفاءة ىبدم أن يستطيع ال

 أطفال، عقلية  اؼبستشفيات: عامة، صدرية، اختصاصات باختالف زبتلف النسبة، قد طبيب، ىذه لكل أسرة

  ...و توليد، نسائية

  : الممرضين إلى األسرة نسبة -د

 األطباء و اؼبمرضُت، استخدام كفاءة لتقييم اؼبباشرة غَت العامة اؼبؤشرات من تعترب طبيب/فبرض النسبة كانت إذا

 استخدام كفاءة لتقدير يستخدم اؼبؤشر ىذا إن .اؼبتخصصة الفرعية اؼبؤشرات من تعترب فبرض/سرير نسبة فإن

 من اعبيدة االستفادة بأن يفًتض حيث األسرة، عدد ضوء على اؼبستشفى يف العاملُت و اؼبمرضات اؼبمرضُت

 عدد مع متناسبا عددىم أو عددىن يكن مل ما فبكنة، غَت اؼبستشفيات يف عملهن يف و اؼبمرضُت اؼبمرضات

 1عدد من أكثر ىبدم أن يستطيع ال الواحد اؼبمرض أن افًتاض فيها. و مع يعملون اليت اؼبستشفيات يف األسرة
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 النسبة ىذه بأن علما فبرضة، أو فبرض لكل سريرين حبدود ىي األسرة لعموم اؼبقبولة النسبة فإن األسرة، من معُت

 1ضبيات...   و توليد، نسائية و طفولة، أمومة أطفال، عامة، :اؼبستشفيات اختصاصات باختالف زبتلف

 االستشفائيةالفرع الثاني: التسيير و التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في المؤسسة 

 التحسُت فكرة على بالًتكيز اؼبؤسسي، و ذلك األداء جودة ربقيق إىل االستشفائية اؼبؤسسات تسعى      

 على العناصر التالية: بالًتكيز االسًتاتيجي التخطيط عملية خالل من البشرية اؼبوارد ألداء اؼبستمر

 : عليها و القائم الوظيفة بين التوافق -أ

 أفضل إىل الوصول إىل يسعى بل فحسب، اإلقباز من مقبول مستوى ربقيق إىل يتطلع ال البشري اؼبورد إن

 تقدم وظيفة إىل بل إقبازىا، يستطيع وظيفة إىل حباجة ليس البشري فاؼبورد هبا، يقوم أن يبكن اليت األداء مستويات

فالتسيَت اعبيد  تفوقا، و بالتايل أكثر أداء ربقيقو  للنمو فرصة أكرب و تعطيو و مواىبو قدراتو إلظهار فرصة أكرب لو

 و بالتايل رفع أداء اؼبؤسسة.  البشري، و اؼبورد الوظيفة بُت التناسب لتحقيق و التنبؤ يقوم على التقدير اعبيد

 : العاملين لدى الحوافز منظومة تفعيل -ج

 إقناعهم و كيفية أسلوب تفكَتىم، طرق ،و االجتماعية و اؼبادية النفسية حاجاهتم العاملُت، دوافع هبب إدراك

 للمؤسسة العامة األىداف سياسة وضع أجل من إليها يسعون اليت األىداف و معرفة رضاىم و ربقيق فيهم التأثَت

 2 و العمل. األداء يف الرغبة إىل العمال بدفع اؼبرجوة، و ذلك النتائ  لتحقيق فيها، األفراد أىداف مع تتعارض ال
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 ؼبا نظرا اؼبؤسسي، أدائو على اهبايب انعكاس لو و االىتمام بو العامل ربفيز أن واضحا يبدو ىنا، و من     

 يف التحفيز فسياسة .العمل يف البشري اؼبورد سلوك على بأخرى أو بصورة ينعكس كبَت تأثَت من للحوافز

 : على اؼبؤسسات تقوم

 اإلنسانية. العالقات إقامة خالل من و الواجبات اؼبهام ألداء اعبهد أقصى ببذل و مطالبتهم العمال تشجيع -

 .القرارات و ازباذ صنع يف باؼبشاركة للعمال السماح -

 .اؼبنشودة األىداف و إقباز األداء مستوى ربسُت على يساعدىم فبا و مناقشتها، العمال مشاكل على التعرف -

     1اؼبادية.  اغبوافز جانب إىل اؼبعنوية اغبوافز تطبيق -

 :البشرية الموارد و مهارات قدرات تطوير -د

إذ  اؼبهارات، و تطوير و التدريب التعليم خالل من البشرية مواردىا تنمية االستشفائية ترتكز على إن اؼبؤسسات 

     اؼبواصفات       إىل الفعلية و مهاراتو الفرد مواصفات بتحويل تقوم بأن اؼبؤسسة يف البشرية التنمية عملية تتمثل

اؼبؤسسة. فمن أقوى العوامل اليت شكلت التغيَت يف اؼبستشفيات اذباه الطب  ألىداف و احملققة اؼبطلوبة و اؼبهارات

إىل مزيد من التخصص، اكتساب العاملُت يف الرعاية الصحية قدرات جديدة تعينهم على أداء مهامهم و على 

االىتمام بتنمية و تطوير اؼبورد البشري يسعى للحد من ف 2مواكبة التطورات اعبديدة يف تكنولوجيا اؼبعلومات.

 3تسرب الكفاءات الطبية و اهبا دالية واضحة لتقييم األداء الوظيفي اؼببٍت على التخصص و الكفاءات. 
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 : ىي رئيسية ؾباالت أربع يف اؼبؤسسة االستشفائية تكون يف  و تطوير اؼبورد البشري تنمية إن عملية

 الذىني(:  )المجال و المعلومات المعارف و تنمية تطوير -

 ذىنية مهارات إكسابو البشري و للعنصر و العقلي الذىٍت اؼبستوى و تطوير تنمية على يركز الذي اجملال ىو

اؼبهارات:  ىذه اؼبؤسسة، و أىم و متطلبات احتياجات مع يتناسب عاليا أداء مهمتو أداء على تساعد متطورة

 ...اؼبستمر و اإلبداع، و التعلم و النقد الًتكيب، التقوَلو  التحليل على قدرتو

  العلمي(: )المجال و المهارات القدرات و تنمية تطوير -

 علمية مهارات و إكسابو البشري، للعنصر و التطبيقي العلمي اعبانب و تطوير تنمية على يركز الذي اجملال ىو

اؼبهارات قبد،  ىذه و من أىم اؼبؤسسة، و متطلبات احتياجات مع يتناسب عاليا أداء مهمتو أداء على تساعده

 إنسانية.. خدماتية طبية، جراحية، تقنية، إدارية، مهارات

 الوجداني(:  و الدوافع )المجال االتجاىات و تنمية تطوير -

 و اؼبيول اذباه االذباىات من يغَت أن و وباول البشري، للعنصر النفسي الوجداٍل اعبانب على يركز الذي اجملال ىو

للمؤسسة،          و أنبيتها قيمتها و إدراك نفسيا، و قبوؽبا ذىنيا هبا و االقتناع اعبديدة العمل أساليب أو األفكار

 1عالية.  بدافعية التغيَت ؼبتطلبات االستجابة و بالتايل 

 

 

 

 
                                                             

1
 .147ص  بوحديد ليلى، اؼبرجع السابق، - 
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 السلوكي(: )المجال و المعتقدات القيم و تنمية تطوير -

جديدة       قيم انتشار على و يشجع يغرس أن الذي وباول و األخالقي، السلوكي اعبانب على يركز الذي اجملال ىو

 اػبدمات تقدَل خالل من االجتماعية باؼبسؤولية كاالىتمام اؼبؤسسة، نواحي صبيع يف العمل يف أساسية و مبادئ 

    1و ربفيزىم.    العمال بُت التعاون روح و بث الغيابات و تقليص العمال ىروب ؼبنع هبا للعمال الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .147ص  السابق، بوحديد ليلى، اؼبرجع - 
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 خالصة الفصل:  

من خالل ما مت التطرق إليو، قبد أن الكفاءات البشرية من اؼبفاىيم اغبديثة اليت تتطرق إليها العديد من         

الباحثُت، فبا خلق صعوبة يف ربديد مفهوم ؿبدد ؽبا، راجع ذلك إىل تداخل بعض اؼبصطلحات و اؼبفاىيم 

اؼبعارف، اؼبهارات و السلوك. للكفاءة البشرية اؼبتشاهبة ؽبا، إال أن مناك اتفاق حول ؿباور الكفاءات اؼبتمثلة يف 

أنبية كبَتة سواء على الفرد أو اعبماعة أو على مستوى إدارة اؼبوارد البشرية، و ذلك راجع إىل الدور اعبوىري الذي 

 تلعبو يف ربقيق األداء اعبيد.

لزم تسيَتىا بطريقة ناجحة و فعالة إن تواجد الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة و ارتباطها الوثيق باألفراد، يست       

  و كذا تنميتها و تطويرىا، من خالل االعتماد على ؾبموعة من الطرق و األساليب، خاصة التدريب و التكوين 

 و حسن اختيار الفرد اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب عند التوظيف...

و أصنافها، صغَتة أو كبَتة، من بُت و من جهة أخرى، قبد أن اؼبؤسسات االستشفائية دبختلف أنواعها       

اؼبؤسسات و اؼبنظمات اليت هبب أن تتوفر على كفاءات بشرية عالية. و ذلك لكون اؼبستشفى أنو العمود الفقري 

للنظام الصحي، فهو يبتلك القدرة على توفَت الرعاية الصحية، العالج، العناية باؼبريض...و كذا احتوائو على موارد 

 طاقم طيب عال الكفاءة و طاقم إداري متميز. بشرية متخصصة من

لذلك فإن اؼبؤسسات االستشفائية ملزمة دائما بتحسُت أدائها و تطوير مواردىا البشرية، الذي يتحقق من      

 خالل التسيَت اعبيد ؽبذه الكفاءات البشرية.
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 الفصل الثاني:

 البشرية في المؤسسة العموميةواقع تسيير الكفاءات 

 "سايح محمد" بالصبحة الشلف االستشفائية
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 :تمهيد الفصل

            ؼبعلوماتنا و تدعيما، البشرية الكفاءات لدراسة طرقنات خالل من ،يف الفصل األول جاء ما إىل استنادا     

 ال حبيث تطبيقية، صبغة الدراسة إلعطاء الفصل ىذا بإدراج قمنا اؼبطروحة، اإلشكالية عن لإلجابة و استكماال

 تطبيقية.  ميدانية دراسة تبعتها إذا إال النظرية الدراسة نتائ  إثبات يبكن

 أجل منالشلف، و ذلك  الصبحةب "سايح ؿبمد" االستشفائيةالعمومية  اؼبؤسسة الغرض ؽبذا خًتنافا     

 رفع و ربسُت أداء اؼبؤسسات االستشفائية. يف البشرية الكفاءات تنميةمسانبة تسيَت و  مدى  على الضوء تسليط

فسنحاول إعطاء حملة عن مؤسسة ؿبل الدراسة و نشأهتا، نظامها الداخلي، مصلحة ؿبل الًتبص ) مصلحة اؼبوارد 

ى أداء البشرية(، معرفة واقع تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة ؿبل الدراسة و كيف يؤثر ذلك عل

اؼبؤسسة، و يف األخَت نقدم نتائ  االستبيان مع التحليل و أىم النتائ  اليت توصلنا إليها، مع ذكر مصادر 

 اؼبعلومات و عينة الدراسة. 
 

 

 

 

 

 

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

57 
 

  محل التربص مؤسسةال تقديم :األول المبحث

 التعرف ،عليها تأطر  اليت تاالتطور  و نشأهتا ،ًتبصال ؿبل باؼبؤسسة التعريف إىل سنتطرق اؼببحث ىذا يف    

 و اؼبصلحة اليت أجرينا فيها الًتبص.نظامها الداخلي  على

 االستشفائية "سايح محمد" بالصبحة الشلف  العموميةالمطلب األول: المؤسسة 

 :و نشأتها بالمؤسسة التعريف - أ

و نتيجة لألضرار البشرية الكبَتة  1980أكتوبر  10نظرا للزلزال العنيف الذي ضرب مدينة الشلف بتاريخ      

اليت غبقت بالوالية، قررت مديرية القطاع الصحي بالوالية آنذاك إنشاء مستشفيات عرب أكبائها و من بينها 

من طرف شركة إسبانية  1981اية مستشفى الصبحة. فأنشأ مستشفى الصبحة دبقتضى قرار والئي يف بد

 .     1985"، و فتح أبوابو كمؤسسة عمومية يف شهر سبتمرب DAGADOS ""دراغادوس" 

يقع مستشفى الصبحة يف اعبهة الغربية لعاصمة الوالية، وباط من اعبهة اعبنوبية بدائرة بوقادير على الطريق       

و من اعبهة الشمالية بدائرة عُت أمران، حيث يًتبع على مساحة تقدر حبوايل أربعة ىكتارات.  04الوطٍت رقم 

مثلة يف معاعبة اؼبرضى و السهر على راحة اؼبقيمُت يقوم مستشفى الصبحة بعدة نشاطات و خدمات دائمة و اؼبت

 مستخدم من ـبتلف األسالك منها: 350دبختلف اؼبصاٌف اؼبختصة و ذلك ؼبا يقوم بو حوايل 

 و العامُت سلك اؼبمارسُت الطبيُت األخصائيُت -

  (ُتاؼبستخدمُت الشبو طبيُت ) اؼبمرضسلك  -

 1سلك القابالت  -

                                                             

وثائق اؼبؤسسة.- 1  
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 سلك اإلدارة العامة  -

 العمال اؼبهنيُتسلك  -

 مصاٌف طبية ـبتلفة متمثلة يف: 08سرير، و الذي يتكون من  180و يتسع اؼبستشفى إىل 

 مصلحة االستعجاالت -

 اؼبصلحة اإلشعاعية  -

 مصلحة اؼبخرب -

 مصلحة األمراض اؼبعدية و اؼبزمنة -

 مصلحة الطب الداخلي -

 مصلحة اعبراحة -

 مصلحة طب األطفال -

 مصلحة تصفية الدم -

 مصلحة األمومة  -

 :للمؤسسة محل التربصالتنظيم الداخلي  - ب

تعترب اؼبؤسسة العمومية االستشفائية "سايح ؿبمد"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية      

 03اؼبعنوية و االستقالل اؼبايل، يدير اؼبؤسسة ؾبلس إدارة و يسَتىا مدير و طبقا للقرار الوزاري اؼبشًتك اؼبؤرخ يف 

 1ظيم الداخلي للمؤسسات العمومية االستشفائية.الذي وبدد التن 2009أفريل  20ه اؼبوافق ل 1431ؿبرم 

 
                                                             

وثائق اؼبؤسسة.- 1
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ربت سلطة اؼبدير الذي يلحق بو مكتب عمومية االستشفائية اؼبوضوعة الداخلي للمؤسسة المل التنظيم يش  

 يلي : مكتب االتصال على ما التنظيم العام و

 و تتكون من مكتبُت:المديرية الفرعية للموارد البشرية: -6

 فيقوم ب:مكتب تسيير الموارد البشرية و المنازعات: -6-6

 لتسيَت اؼبوارد البشرية. إعداد اؼبخطط السنوي -

 عملية التوظيف. -

 الًتقية يف الدرجات و الرتب. -

 اإلحالة عن الرتب. -

 اؼبنازعات. -

 فيقوم ب: مكتب التكوين المتواصل: -6-2

 تسطَت برنام  التكوين اؼبتواصل و متابعتو.-

 :مصاٌف 04مكاتب و  03ربتوي على  فهيالمديرية الفرعية للمالية و الوسائل:   -2

 المكاتب: -2-6

 فيقوم ب:مكتب المالية و المحاسبة:  -2-6-6

 مراحل إعداد اؼبيزانية. -

 1تقييم التنفيذ. -

                                                             

  1وثائق اؼبؤسسة.-
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 : فيقوم ب:مكتب الصفقات العمومية-2-6-2

 إعداد الصفقات. -

 فيقوم ب:مكتب الوسائل العامة و الهياكل: -2-6-3

 متابعة وسائل و ىياكل اؼبؤسسة. -

 اإلجراءات اؼبتبعة من أجل ذبهيز )سبوين( اؼبؤسسة. -

 المصالح:-2-2

 مصلحة األجور-2-2-1

 مصلحة التموين و الصرف اليومي-2-2-2

 مصلحة حفظ اؼبالبس و الغسل-2-2-3

 مصلحة التحصيل -2-2-3

  :مكاتب 3ربتوي على   :المديرية الفرعية للمصالح الصحية -3

 مكتب الدخول  -3-1

 مكتب التعاقد وحساب التكاليف-3-2

 1 .مكتب تنظيم ومتابعة النشاطات الصحية و تقييمها-3-3

 

 

                                                             

  1وثائق اؼبؤسسة. -
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  :اليت ربتوي على مكتبُتالمرافقة: المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية و التجهيزات -4

 مكتب صيانة التجهيزات الطبية -4-1

 مكتب صيانة التجهيزات اؼبرافقة -4-2

 اللجان المتساوية األعضاء: -ج

تقوم ىذه اللجنة  بعد إجراء عملية انتخاب للعمال لعهدة قدرىا ثالث سنوات وىذه اللجان  ءيتم إنشا      

تضم ىذه اللجان عدد متساوي من فبثلي العمال و فبثلي اإلدارة  ،حبضور اجتماعات بطلب من رئيس اؼبستشفى

يف اؼبسائل التالية: سبديد  يهاحيث يتم الرجوع إل ،إداريون...( ،فبرضون أطباء،)  يتم اختيارىم حسب األسالك و

العقوبات  ،اإلحالة على االستيداع ،االنتداب التلقائي ،الرتبة أوالًتقية يف الدرجة  ،التمرين )فًتة الًتبص(

 قرارات تنظيمية... ،التنقالت

 لحة التربصمصالمطلب الثاني: تقديم 

دبا أن موضوعنا متعلق باؼبوارد البشرية، توجهنا إىل مصلحة اؼبوارد البشرية، فهي تعترب من أىم اؼبصاٌف يف       

اؼبؤسسة االستشفائية، كوهنا هتتم باعبانب البشري و كون اؼبؤسسة االستشفائية معقدة ربتوي على أسالك ـبتلفة. 

و عون مكتب و مستشار قانوٍل مكلف بالنزاعات، ئيس مكتب، عون إداري رئيسي فيشرف على ىذا اؼبكتب ر 

يهتم ىذا اؼبكتب دبتابعة اؼبسار اؼبهٍت للموظف اعتبارا من القيام بإجراءات توظيفو و تصنيفو و تثبيتو حىت مغادرتو 

رتبة، حالة انتداب، اإلحالة اؼبؤسسة، كما تسهر على أوضاعو اؼبهنية اؼبتعلقة بالتحويالت، ترقية يف الدرجة و ال

   1على االستيداع، التقاعد، تنظيم الدورات التدريبية التحفيز...

                                                             

  1وثائق اؼبؤسسة. -
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المبحث الثاني: واقع تسيير و تنمية الكفاءات البشرية في المؤسسة العمومية االستشفائية 

 "سايح محمد" بالصبحة الشلف

حاؽبا حال أي مؤسسة أخرى، حبيث تتم على أساس  إن عملية تسيَت اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة االستشفائية     

إتباع قواعد و خطط إسًتاتيجية، فمدير اؼبؤسسة االستشفائية ؾبرب على إتباع القواعد و التعليمات الصادرة من 

طرف وزارة الصحة و السكان و إصالح اؼبستشفيات، فتقوم مصلحة اؼبوارد البشرية بدورىا بالتطبيق و التنفيذ. 

و متابعة مسارىم اؼبهٍت، تنمية قدراهتم        العاملُت فتعمل على ضبايتهم و اغبفاظ عليهم بشىت الطرقفهي هتتم ب

 و ربفيزىم و كذا أخذ أرائهم بعُت االعتبار. 

 تسيير الكفاءات البشريةالمطلب األول: 

يكون لدا كل واحد  ل وتساعد ىذه العملية على تنظيم العمل داخل اؼبؤسسة، فمن خالؽبا يتم توجيو العما     

   منهم ملف خاص باؼبسار اؼبهٍت، فتتم ىذه العملية من خالل ؾبموعة من الوظائف أنبا: 

 التوظيف: -6

االلتحاق بالوظائف العمومية، فال يبكن أن يوظف أيا كان يف وظيفة عند ىبضع التوظيف إىل مبدأ اؼبساواة    

 عمومية ما مل تتوفر فيو الشروط اآلتية: 

 يكون جزائري اعبنسية.أن  -

 أن يكون متمتعا حبقوقو اؼبدنية. -

 1االلتحاق هبا. اؼبراد يفةالوظ ةفبارس و ىفتتنا مالحظاتية القضائ سوابقوة شهاد ربمل نأ -

                                                             

  1وثائق اؼبؤسسة. -
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 أن يكون يف وضعية قانونية ذباه اػبدمة الوطنية. -

 اكذ و ذىنيةال و نيةالبد تالقدرا(، ( سنة كاملة18السن الدنيا بثماٍل عشرة ) ) السن طشرو  فيو فرتتو  أن -

  .هبا لتحاقاال اؼبراد يفةبالوظ لاللتحاق ةلوبطاؼب التؤىاؼب

. فيتم االلتحاق بالوظائف نيو كت مستوى و إجازات و بشهادات لىيالتأ باتثإ على ةبالرتب تحاقلاالكما يتوقف 

 العمومية عن طريق:

 اؼبسابقة على أساس االختبارات. -

 بالنسبة لبعض أسالك اؼبوظفُت. اؼبسابقة على أساس الشهادات -

 الفحص اؼبهٍت. -

التوظيف اؼبباشر من بُت اؼبًتشحُت الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليو يف القوانُت األساسية لدى  -

  مؤسسات التكوين اؼبؤىلة.

 التعيين:-2

بعدما أن يتقدم اؼبًتشح لشغل وظيفة عمومية إىل اإلدارة بعد قباحو أو إسبامو للتكوين حسب اغبالة، تقدم       

لو مصلحة تسيَت اؼبوارد البشرية ؿبضر تنصيب لإلمضاء من طرف اؼبعٍت و وبتفظ اؼبعٍت بنسخة منو، تقوم ىذه 

يف بعض اغباالت للمصاٌف الوظيفية العمومية لتأشَته عليو،  األخَتة بإعداد مقرر تعيُت و تقدمو للمراقبة اؼبالية، و

 1بعدىا تتم اؼبصادقة على القرار بإمضائو من طرف السلطة اليت ؽبا سلطة التعيُت و التسيَت.

 

                                                             

  1وثائق اؼبؤسسة. -
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 التربص: -3

يعُت كل مًتشح مت يوظف يف رتبة للوظيفة العمومية بصفة مًتبص، إال أن ىناك بعض الرتب تتطلب بعض       

الت اػباصة اليت يبكن تعيُت بعض اؼبًتشحُت للتوظيف فيها بصفة مرظبُت مباشرة، فتحدد مدة الًتبص بسنة اؼبؤى

 واحدة قابلة للتجديد. ىبضع اؼبًتبص لنفس الواجبات و يتمتعون بنفس اغبقوق اليت يتمتع هبا اؼبوظفون اؼبرظبون.

 الترسيم:-4

يتم الًتسيم بعد انقضاء سنة من تعيُت اؼبوظف اؼبًتبص و بعد استفاء شرط التكوين، مت تأيت مرحلة ىل اؼبعٍت      

باألمر مؤىل أم ال، فيعرض ملف ىذا األخَت على اللجنة اإلدارية اؼبتساوية األعضاء و اليت تتخذ قرار ترسيم اؼبعٍت 

 أو إعادة ذبديد اؼبدة أو تسريح اؼبعٍت.

يف حالة اؼبوافقة على الًتسيم، تقوم مصلحة تسيَت اؼبوارد البشرية بإعداد مقرر ترسيم تقدمو إىل اؼبراقب اؼبايل      

أو ؼبصاٌف الوظيفة العمومية للتأشَت عليو، مث تتم اؼبصادقة عليو من طرف اؼبصلحة اؼبعنية باألمر، فيصبح القرار 

 اؼبوظف يف اغباالت العادية.ساري اؼبفعول من تاريخ انقضاء سنة على تعيُت 

 تقييم الموظف:  -5

ىبضع كل موظف أثناء مساره اؼبهٍت إىل تقييم مستمر و دوري يهدف إىل تقدير مؤىالتو اؼبهنية وفقا ؼبناى     

 مالئمة، فيتم من أجل:

 الًتقية يف الدرجات. -

 1الًتقية يف الرتبة. -
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 منح امتيازات مرتبطة باؼبردودية و ربسُت األداء. -

 منح األوظبة التشريعية و اؼبكافئة. -

ربدد اؼبؤسسة العمومية بعد استشارة اللجان اؼبتساوية األعضاء و موافقة اؽبيكل اؼبركزي للوظيفة العمومية     

مناى  التقييم اليت تتالءم و طبيعة نشاطات اؼبصاٌف اؼبعنية. فتبلغ نقطة التقييم إىل اؼبوظف اؼبعٍت، مث يتم االحتفاظ 

 رة التقييم يف ملفو. باستما

 النقل و التحويل:-6

عندما يكون النقل أو التحويل ذات طابع عام و دوري تعد اإلدارة جداول حركات نقل اؼبوظفُت دوريا بعد       

استشارة اللجنة اإلدارية اؼبتساوية األعضاء، و هبب أن يراعى فيها التوفيق بُت ضرورة اؼبصلحة و رغبات اؼبعنيُت       

فاءهتم اؼبهنية و أقدميتهم و وضعيتهم العائلية، ينقل اؼبوظفون اؼبسجلون يف جداول حركات التنقل بقرار أو و ك

 دبقرر من السلطة اليت ؽبا صالحية التعيُت.

يبكن أن يكون النقل إجباريا إذا استدعت ذلك ضرورة اؼبصلحة، فيأخذ رأي اللجنة اإلدارية اؼبتساوية      

و بعد صدور القرار. فيكون من حق اؼبوظف الذي مت نقلو اسًتداد نفقات التنقل أو تغيَت األعضاء وجوبا و ل

اإلقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم اؼبعمول. كما يبكن أن يكون النقل بناءا على طلب اؼبوظف، و يتم بقرار أو 

 دبقرر من السلطة اليت ؽبا صالحية التعيُت وفقا لشروط معينة.

 نهاية الخدمة:-7

 1هناية اؼبسار اؼبهٍت لكل موظف تتم عن طريق اغباالت التالية: إن  
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ىو قرار تتخذه السلطة اليت ؽبا صالحية التعيُت كعقوبة خارج إطار التأديب قصد إهناء اػبدمة  العزل: -7-6 

 للموظف فتكون يف اغباالت التالية:

 متتالية دون مربر(. 15التخلي عن اؼبنصب ) الغياب ؼبدة  -

 االلتحاق باؼبنصب بعد انتهاء فًتة اإلحالة على االستيداع.عدم  -

 عدم االلتحاق باؼبنصب بعد انقضاء فًتات العطل اؼبرضية. -

يتمثل يف وضع حد لعالقة اؼبوظف دون إرادة منو مع إحاطتو بضمانات ربمي اؼبوظف،  التسريح: -7-2

فينقسم التسريح إىل نوعُت: تسريح خارج التأديب، يتم دون أن يرتكب اؼبوظف أي خطأ، مثال عدم كفاءة 

 ارتكابو ػبطأ جسيم. العامل أو فقدانو اعبنسية. و التسريح التأدييب، الذي يكون دبثابة عقوبة تأديبية اؼبوظف عند 

يف ىذه اغبالة يقوم اؼبوظف بإرادتو إهناء عالقتو مع اإلدارة بصفة هنائية، فهي حق معًتف بو  االستقالة: -7-3

 للموظف و قبوؽبا هبعلها غَت قابلة للرجوع فيها.

كبلوغ سن   : ىو إجراء تتخذه اإلدارة إلهناء عالقة العمل إذا توفرت يف اؼبوظف بعض الشروط،التقاعد -7-4

سنة عمل. لكن يبكن سبديد سن التقاعد  15سنة بالنسبة للمرأة(، قضاء  50سنة بالنسبة للرجل و  60معُت ) 

 1سنة بطلب من اؼبوظف. 65إىل 
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 محل التربص تنمية و تطوير كفاءات الموارد البشرية بالمؤسسةالمطلب الثاني: 

سايح ؿبمد" بالصبحة الشلف إىل تطوير و تنمية قدرات يسعى مدير اؼبؤسسة االستشفائية العمومية "      

 العمال بشىت الطرق و الوسائل، توفَت ظروف عمل جيدة و مالئمة و كذا منحهم كل االىتمام كتقدَل ؽبم اغبوافز 

 بشىت أنواعها و إشراكهم يف ازباذ القرارات اؼبتعلقة باؼبؤسسة عامة و اؼبتعلقة بوضعيتهم اؼبهنية خاصة. 

 التكوين:-6

يتعُت على اإلدارة تنظيم دورات تكوينية و ربسُت اؼبستوى بصفة  من أجل تنمية و تطوير كفاءات اؼبوظفُت،     

 دائمة قصد ضمان ربسُت تأىيل اؼبوظف و ترقيتو اؼبهنية، فينقسم التكوين إىل:

االلتحاق بسلك ، عندما يشغل اؼبوظف منصب عمومي للمرة األوىل: و يكون عادة التكوين المتخصص-6-6

    ..التحضَت للمسابقات يف االمتحانات اؼبهنيُت.، عايل أو رتبة عليا

 يكون من أجل ربسُت اؼبعارف و الكفاءات األساسية للموظفُت و ضبطها.تحسين المستوى: -6-2

التغيَتات : من أجل التكييف مع وظيفة جديدة نظرا لتطور الوسائل و التقنيات أو تجديد المعلومات-6-3

 اؽبامة يف تنظيم اؼبصلحة و عملها و مهامها.

تكون أعمال التكوين يف شكل متناوب أو متواصل وفق دورات: دورات قصَتة اؼبدة ) إذا كانت اؼبدة تقل أو 

تساوي ستة أشهر(، دورات متوسطة اؼبدة ) اؼبدة تفوق ستة أشهر أو تساوي سنة واحدة( و دورات طويلة اؼبدة 

 1ق سنة واحدة أو تساوي و تقل عن ثالث سنوات(.)اؼبدة تفو 
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في التكوين: ا المؤسسةهالطرق و األساليب التي تنتهج  

تطبيق برنام  وزارة الصحة و السكان و إصالح اؼبستشفيات الذي إن اؼبؤسسة االستشفائية تعمل على       

و يشمل ىذا  ،للتكوين الشبو الطيبتعده سنويا و تشرف عليو مديرية الصحة و بالتنسيق مع اؼبعهد الوطٍت 

يشمل التكوين التعريف و التطرق إىل ـبتلف  و الشبو الطبيُت. و ، اإلداريُتالتكوين صبيع اؼبستخدمُت اؼبهنيُت

      طب النساء، طب األطفال، طب العظام، األمراض التنفسية، السكري الداء ،األمراض اؼبستعصية منها )الربو

 .التوليد...(و 

التحسُت و التوجيو داخل اؼبصاٌف  ، ناك تكوين أخر يتمثل يف التوعيةباإلضافة إىل ىذا التكوين ى      

 االستشفائية أو اؼبؤسسة من طرف األطباء و اؼبرافقُت الطبيُت.

إن واقع التكوين باؼبؤسسة انعكس على صبيع فئات اؼبستخدمُت انعكاسا اهبابيا األمر الذي أدى إىل ربسُت       

حيث أصبح اؼبمرض أو الطبيب يقدم خدمات ذات نوعية عالية  ،اػبدمات الصحية داخل اؼبصاٌف االستشفائية

ن كل ما تلقاه ىؤالء اؼبستخدمُت من طرف أساتذة و أطباء إو يف ىذا الصدد ف تتماشى مع واقع الطب اغبديث.

   ؿباضرين و أخصائيُت زاد من معارفهم و قدراهتم العلمية و اؼبهنية.  

 التحفيز:-2

تقدم اؼبؤسسة العمومية االستشفائية لعماؽبا ؾبموعة من اغبوافز مادية، معنوية و اجتماعية، قصد حثهم أكثر    

 1على القيام بالعمل:
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 الحوافز المادية:-2-6

االستشفائية يحصل عمال اؼبؤسسة األجر، اؼبكافئات، العالوات...، ف إن اغبوافز اؼبادية تشمل على كل من      

و ىذا حسب  ،و كذا الرتبة على راتب اعبزائرية حسب اؼبنصب الذي يشغلو و حسب الشهادة احملصل عليها

حيث يتكون ىذا  ،من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 06-03 من الفصل األول أمر رقم 32اؼبادة 

يستفيد اؼبوظف زيادة على ذلك من اؼبنح ذات ف، الراتب من األجر األساسي إضافة إىل العالوات و التعويضات

من منح  كذا  منح خاصة اؼبرتبطة دبمارسة بعض النشاطات و ،لعائلي اؼبنصوص عليها يف القانونالطابع ا

 اؼبردودية...

   بعمل يف األوقات  واميبعمل إضايف على العمل اؼبوكل إليو أو قو اميقعند  العالواتكما يستفيد العمل من        

لضرر مادي أو معنوي قد يلحقو من جراء ىذا العمل أو مقابل مصاريف يكون قد  ،ظروف العادية للعملو 

  % 35تعويض التأىيل و يقدر بنسبة  األطباء العامون علىمثال حصول  أنفقها يف مهمة معينة خاصة بالعمل.

 . ..من الراتب الرئيسي  % 25شًتكة تعويض اػبدمة اإلدارية اؼبعلى  اإلداريون، حصول من الراتب الرئيسي شهريا

 : الحوافز المعنوية-2-2

إن اغبوافز اؼبعنوية ؽبا أثر كبَت على نفسية العاملُت، فوجود و تطبيق ىذا النوع من اغبوافز يساعد اؼبوظفُت           

 و يدفعهم إىل العمل أكثر و يوفر ؽبم جو االستقرار يسوده االستقرار و األمن، فهي متنوعة منها:

ختلف أسالك العمال اؼبشاركة يف ازباذ القرار و ىذا تتيح اؼبؤسسة االستشفائية ؼب المشاركة في اتخاذ القرار: -

 1 .بعد تشكيل عبان متساوية األعضاء
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 .: يعترب إسناد العمل اؼبناسب للشخص اؼبناسب ىو البداية السليمة للحوافزالوظيفة المناسبة -

 .من شأنو أن يعمل على تنظيم و القيام بالعمل أكثر زيادة السلطات الوظيفيةإن : اإلثراء الوظيفي -

   معنوياً يف نفس الوقت. تعترب الًتقية حافزاً مادياً و الترقية: -

 .االمتياز شهاداتو  تقديرية جوائزتقدَل للعمال  -

 .الزمالء أمام الشكر و التشجيع اؼبدح، الثناء، -

 .االستثنائية اإلجازات -

 :الحوافز االجتماعية-2-3

ء اللجنة و يقدم إىل تقوم عبنة اػبدمات االجتماعية سنويا بتسطَت برنام  خاص يصادق عليو كافة أعضا     

 :قبد اليت تقدمها اؼبؤسسة االستشفائيةو اإلثراء.و من بُت اػبدمات االجتماعية عليو  اإلطالعاؼبدير قصد 

 تقدَل مبلغ مايل لوفاة العامل أو أحد أصولو أو فروعو.-

إجراء عملية القرعة لباقي  ،من كلفة قضاء عمرة بالنسبة للعمال اؼبتقاعدين للسنة اعبارية % 50التكفل ب -

 من كلفة إجراء عمرة. % 50العمال للتكفل ب 

 تقدَل إعانات مالية للجمعية الرياضية اليت تنشط يف إطار الرياضة و العمل.-

 مساعدة العمال يف اؼبناسبات مثل: الزواج و االختتام... -

 1الشراء بالتقسيط بالنسبة للعمال مثل أدوات  كهرومنزلية.-
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 إعداد االستبيان و تحليل نتائجو  :ثالثال المبحث 

من أجل الوصول إىل نتائ  و معلومات تفيدنا يف اقباز ىذه الدراسة، قمنا بإعداد استبيان، و سنعرض أىم       

 النتائ  اؼبتوصل إليها فيما يلي:   

 و عينة الدراسة مصادر المعلوماتالمطلب األول: 

  مصادر المعلومات 

     :عن طريقبتسيَت و تنمية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة االستشفائية مع اؼبعلومات اػباصة جب قمنا  

، فقدموا لنا مع رئيس و عمال مصلحة اؼبوارد البشرية باؼبؤسسةشخصية إجراء مقابلة اؼبقابلة الشخصية: قمنا ب -

كيفية تسيَت و الطرق اؼبستخدمة يف عملية تسيَت اؼبوارد البشرية و الوسائل اؼبعتمدة يف أىم   شرحوامعلومات و 

 تطوير و تنمية الكفاءات البشرية باؼبؤسسة كما ذكرنا سابقا. 

احتوى على ؾبموعة من األسئلة زبص موضوع  ،اؼبؤسسة على عمالان يقمنا بتوزيع استبكما   االستبيان: -

  الدراسة.

 ق من اؼبؤسسة.وثائ -

 :) العينة ) مجتمع الدراسة 

عامل يف اؼبؤسسة االستشفائية العمومية "سايح ؿبمد"  بالصبحة  35اخًتنا عينة عشوائية بسيطة، تضم      

الشلف، مكونة من ـبتلف األسالك، من طاقم إداري، طاقم طيب ) أطباء، فبرضُت،.....( و عمال مهنيُت. 

 مال. % من ؾبموع الع 10حيث سبثل 
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 تحليل نتائج االستبيانالمطلب الثاني: 

 المعلومات الشخصية:-6

 الجنس:-

 : توزيع أفراد العينة حسب اعبنس 16الشكل رقم     توزيع أفراد العينة حسب اعبنس   :16الجدول رقم 

            
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

%، و ىي أكثر من فئة  62يتبُت أن اؼبوظفُت باؼبستشفى ينتمون إىل فئة الذكور، حيث يبثلون نسبة        

 %، و ىذا راجع إىل ظروف العمل يف اؼبستشفى اليت تتميز بالضغوطات.  34اإلناث و اليت سبثل نسبة 

 العمر:-

 : توزيع أفراد العينة حسب السن   12الشكل رقم : توزيع أفراد العينة حسب السن      12الجدول رقم 

  
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:
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-40%، مث تليها الفئة  57سنة و اليت سبثل نسبة 40-25نالحظ أن معظم العمال ىم من فئة الشباب       

%، ىذا  5سنة بنسبة  25% و أخَتا فئة أقل من  12سنة بنسبة  50%، مث فئة ما فوق  23سنة بنسبة  50

راجع إىل أن اؼبدير يسعى إىل توظيف عمال شباب كوهنم يتميزون باإلبداع و التجديد و امتالكهم أفكار و طرق 

 العمل. جديدة تساعد يف

 المستوى التعليمي: -

: توزيع األفراد حسب اؼبستوى التعليمي                              13الشكل رقم توزيع األفراد حسب اؼبستوى التعليمي : 13الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

%، ؽبم مستويات عالية  63نالحظ أن معظم العمال يف اؼبؤسسة االستشفائية ىم خرجي جامعات بنسبة        

و يبتلكون معلومات و معارف تساعدىم على إقباز مهامهم بطريقة أحسن، مت يأيت عمال ؽبم مستوى ثانوي 

رين على توظيف و اكتساب خربات تساعدىم على التسيَت، و يف األخَت من لديهم %، فهم قاد 26بنسبة 

%، حبيث أنو هبب تنمية قدرات و معارف ىذا  5مستوى متوسط و ىي نسبة قليلة جدا حيث أهنا سبثل نسبة 

 النوع مثال عن طريق االلتحاق دبراكز التكوين أو القيام بدورات تدريبية لرفع اؼبستوى...
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 المهنية ) األقدمية(:الخبرة  -

 : يوضح توزيع األفراد حسب اػبربة اؼبهنية14الشكل رقمتوزيع األفراد حسب اػبربة اؼبهنية    :14الجدول رقم 

                  

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

سنوات حيث سبثل  10سنوات و بُت أكثر من  10إىل  4نالحظ تقارب بُت النسب، خاصة بُت الفًتة من     

%، ىذا يوضح أن اؼبؤسسة االستشفائية لديها تنوع يف اػبربة اؼبهنية لعماؽبا، فبا  46% و  43على التوايل 

يَت اؼبواقف الصعبة، أما الفئات اليت لديها هبعلها يف حالة توازن، فالعمال ذو أقدمية تكون لديهم القدرة على تس

 عدد سنوات خربة قليلة أي فئة الشباب، فلديها القدرة على االبتكار و اإلبداع و ربمل ضغط العمل. 
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 الرتبة: -

 : توزيع أفراد العينة حسب الرتبة15الشكل رقم : توزيع أفراد العينة حسب الرتبة     15الجدول رقم 

       
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:  

من ـبتلف األسالك، نظرا لكون أن موضوع  % 29من العمال من سلك اإلداريُت و % 71خصصنا نسبة      

 الدراسة ـبتص باإلداريُت أكثر من غَتىم.

 الكفاءات البشرية:-2

 نظرك ماذا تمثل الكفاءة البشرية ؟في  -

: الكفاءة البشرية يف نظر أفراد العينة                                16الشكل رقم : الكفاءة البشرية يف نظر أفراد العينة   16الجدول رقم 

           
 : من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيانالمصدر
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% من العمال يرون أن الكفاءة البشرية ىي صبلة كل من اؼبهارات، اػبربات، اؼبعارف          60نالحظ أن      

% ىي صبلة اػبربات فقط، كون ىذه الفئة تعتمد 14منهم يرون أهنا صبلة القدرات و %  26و القدرات، و 

 على التطبيق.

 ىل المستشفى يمتلك كفاءات بشرية متميزة و ذات خبرة ؟ -

: امتالك اؼبستشفى لكفاءات بشرية                                                                                17الشكل رقم : امتالك اؼبستشفى لكفاءات بشرية      17الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

أما البعض % من العمال يرون أن اؼبستشفى يبتلك كفاءات بشرية و خربات متميزة و عالية،  77نالحظ أن     

 % يرون أن اؼبستشفى ال يبلك كفاءات، و ىذا راجع إىل اختالف شرائح العمال.  20بنسبة 

 تسيير الكفاءات البشرية: -3

 ىل أنت راض على منصب عملك و قادر على تحمل المسؤولية ؟ -

: رضا العامل و ربمل اؼبسؤولية18الشكل رقم : رضا العامل و ربمل اؼبسؤولية             18الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:
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نالحظ أن معظم العمال راضون على مناصب عملهم و قادرين على ربمل مسؤولياهتم حبيث بلغت نسبة      

ك، و ىذا راجع إىل توفر ظروف جيدة تساعد على أداء العمل و بذل جهد % عكس ذل 17% ، و نسبة 80

أكثر ) أجر مناسب، حوافز، عالوات...(، كما أن معظم العمال متزوجُت أي أن ؽبم عدة مسؤوليات إضافية 

 إضافة إىل مسؤولية العمل، فبا يكسبهم القدرة على التحكم يف العمل أكثر.

 يجب تطويره و المحافظة عليو ؟ ىل يعتبر المدير العامل مورد -

 : اىتمام اؼبدير بالعمال19الشكل رقم  اىتمام اؼبدير بالعمال             :19الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

 15% و اإلجابة ب"ال" بلغت نسبة  80نالحظ أن معظم اإلجابات كانت ب"نعم"، حيث بلغت نسبة     

%، أي أن اؼبدير يهتم بعمالو و يوفر ؽبم الظروف اؼبناسبة للعمل و تقدَل األفضل ؽبم و ذلك للتقليل من اؽبجرة 

 إىل مؤسسات أخرى.
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  البشري في نظرك ؟ ما ىي الوسائل المستخدمة للحفاظ على المورد-

 : وسائل اغبفاظ على اؼبورد 61الشكل رقم : وسائل اغبفاظ على اؼبورد              61الجدول رقم 

               
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

نالحظ أن معظم العمال يعتربون أن التكوين اؼبستمر و التحفيز أفضل الطرق و الوسائل اؼبناسبة للحفاظ      

 % منهم يرون أنو يتم عن طريق ربسُت ظروف العمل و عدم التهميش. 34% و 60عليهم، حبيث بلغت نسبة 

 التي يلجأ إليها المسير عند تسيير األفراد ؟ما ىي الوسائل  -

: الوسائل اؼبستخدمة عند تسيَت األفراد66الشكل رقم :الوسائل اؼبستخدمة عند تسيَت األفراد 66الجدول رقم 

 

 باالعتماد على نتائ  االستبيان: من إعداد الطالبة المصدر
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نالحظ أن الوسائل اليت يلجأ إليها اؼبسَت عند تسيَت األفراد تكون حسب متطلبات العمل، فبلغت             

%،  37%، فكل عمل لو طريقة تسيَت خاصة بو، مث تليها اللوائح و التعليمات، فكانت النسبة  57نسبة 

لومات للعمال، أما اؼبهارات الشخصية فكانت نسبتها قليلة قدرت ب تستخدم ىذه الطريقة من أجل إيصال مع

 %، نفسر ذلك بأن اؼبسَت يكون ؾبرب أحيانا بأن يتبع تعليمات و قواعد ؿبددة من طرف اؼبدير أو الرئيس.  14

 ىل العمال مؤىلين و قادرين على اكتساب المعلومات و المعرف في الوقت المناسب ؟_ 

 : اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف62الشكل رقم   : اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف           62الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

نالحظ أن للمؤسسة االستشفائية أفراد قادرين على اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف يف الوقت اؼبناسب، حيث      

%، و يرجع ذلك إىل وجود نظام حوافز و اغبرص على تنمية معارفهم و حسب تسيَتىا وصوال  80بلغت نسبة 

% ، و ىنا يظهر دور اؼبسَت يف  14ة إىل الكفاءات البشرية، أما عن األفراد غَت القادرين على ذلك يبثلون نسب

 وضع نظام معلومات يلتزم بو صبيع العاملُت باؼبؤسسة.  
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 ىل يقوم المسير بالرقابة المستمرة على أداء الموظفين ؟ -

: قيام اؼبسَت بالرقابة اؼبستمرة           63رقم  الشكل: قيام اؼبسَت بالرقابة اؼبستمرة              63الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

%،  80يتضح لنا أن اؼبسَت يقوم بالرقابة اؼبستمرة على أداء اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة، حيث يقابل ذلك نسبة      

أما الفئة األخرى من اؼبسَتين الذين ال يقومون بالرقابة  ىذه النسبة تدل على حرص اؼبسَت على القيام بوظائفو،

%، فيمكن تفسَت ذلك بأن ىناك عدة أنواع من الرقابة يبارسها اؼبرؤوسُت يف  17على أداء العمال فتمثل نسبتهم 

 اؼبؤسسة، حيث زبتلف باختالف أمباط التسيَت منها الرقابة على النتائ ، الرقابة على مراحل اقباز العمل...

    ىل يتم إشراك العمال في اتخاذ القرارات ؟ -

: إشراك العاملُت يف ازباذ القرارات                64الشكل رقم : إشراك العاملُت يف ازباذ القرارات         64الجدول رقم 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:
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% إشراك العمال يف ازباذ القرارات باؼبؤسسة، و يدل ذلك على فبارسة اؼبسَت ألسلوب  66سبثل نسبة        

اؼبشاركة يف ازباذ قرار يرتبط باؼبؤسسة ألجل بعيد اؼبدى، بعد أن يكون أمامهم عدة خيارات أو بدائل ؼبسألة ما، 

بآراء و اقًتاحات موظفيو و يدرس البديل األمثل و اؼبناسب عبميع األطراف ليصل إىل قرار أمثل و سليم،  فيأخذ

% فتمثل عمال ال يشًتكون يف ذلك، و ىذا راجع إىل سوء التعامل و التصرف و ضعف التحاور  14أما نسبة 

يسعى إىل اغبصول على كفاءات دون مع العاملُت يف اؼبؤسسة، حبيث يعترب ذلك مشكل يقع أمام اؼبشَت الذي 

 مراعاة أىم متطلبات الكفاءة أال و ىي السلوك و التصرف.   

 ىل التسيير الجيد للكفاءات البشرية لو دور في تحسين أداء المؤسسة االستشفائية ؟ -

: دور تسيَت الكفاءات البشرية      65الشكل رقم : دور تسيَت الكفاءات البشرية              65الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

أكد معظم العمال أن التسيَت اعبيد للكفاءات البشرية لو دور كبَت يف ربسُت أداء اؼبؤسسة االستشفائية،       

%، فحرص اؼبسَت على تسيَت الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة يساعد على ربقيق  التنسيق  83بة ذلك  فبلغت نس

و االنسجام بيت األقسام و إبراز وظيفة كل عامل و اؼبهام اؼبوكلة إليو، و ىذا وبفزه و يساعده على أداء عملو 

 على أحسن وجو، و بالتايل ربسُت أداء اؼبؤسسة. 
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 البشرية:تنمية الكفاءات  -4

 ىل ىناك تبادل للمعلومات و المعارف بين المسير و الموظفين ؟ -

: تبادل اؼبعلومات بُت اؼبسَت و العمال 66الشكل رقم : تبادل اؼبعلومات بُت اؼبسَت و العمال  66الجدول رقم 

 
 باالعتماد على نتائ  االستبيان : من إعداد الطالبةالمصدر

%، و ىي دليل  74يتنب لنا أن اؼبسَت يتبادل اؼبعارف و اػبربات مع موظفيو باؼبؤسسة، حيث سبثل نسبة        

على كفاءة اؼبسَت من خالل قيامو بتوظيف مهاراتو و قدراتو الشخصية من أجل تنمية اؼبورد البشري دبؤسستو 

% من اؼبسَتين ال يقومون بذلك مع  14تطورات اغباصلة باؼبؤسسة، و نسبة ليستطيع العامل أن يواكب ال

 موظفيهم، و ىذا ما نفسره بقلة اىتمامهم باؼبورد البشري، و ىنا يظهر نوع اؼبسَت األوتوقراطي. 

 _ ىل يسعى المسير إلى تنمية كفاءات الموارد البشرية في المؤسسة ؟

البشرية الكفاءاتسعي اؼبسَت إىل تنمية  :67الشكل رقم       الكفاءات: سعي اؼبسَت إىل تنمية 67الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:
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االستشفائية عن طريق اػبربة، كما يدل نالحظ أن اؼبسَت يسعى إىل تنمية كفاءات اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة       

 80ذلك على خططو التنموية للموارد البشرية، إرساء النظرية اإلهبابية كبو سلوك أحسن، و يقابل ذلك نسبة  

 % سبثل بعض اؼبسَتين الذين ال يسعون إىل تنمية مهارات موظفيهم. 14%، أما النسبة الباقية 

 الكفاءات البشرية في المؤسسة ؟ما ىي الوسائل المستخدمة في تنمية  -

 : وسائل تنمية الكفاءات البشرية             68الشكل رقم : وسائل تنمية الكفاءات البشرية            68الجدول رقم 

            

                     

 

                     

 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان. المصدر:

نالحظ أن كل من تنظيم دورات تدريبية و منح اغبوافز ) خاصة اغبوافز اؼبادية ( للعمال مقابل القيام       

نسب شبو متقاربة حيث بعملهم، ىي من الوسائل اؼبستخدمة يف تنمية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة، فكانت ال

 يًتتبحبيث  معلوماهتم و معارفهم زيادة% ، فالتكوين يساعد العمال على  49% و  51بلغت على التوايل 

كما أن   .مؤسستهم أىداف و أىدافهم ربقيق بغية بأدائهم االرتقاء أجل من مهاراهتم و قدراهتم ربسُت عنها

أفضل بالشكل الذي  يزيد من كفاءة أدائهم ألعماؽبم على كبو أكرب وبتحريك قدراهتم اإلنسانية فبا التحفيز يقوم 

   وبقق أىداف اؼبنظمة. أىدافهم و وبقق ؽبم حاجاهتم و

 

 %النسبة  وسائل تنمية الكفاءات البشرية 
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 ىل سبق و أن قمت بدورات تدريبية ؟ -

: قيام العمال بدورات تدريبية                                69الشكل رقم              : قيام العمال بدورات تدريبية69الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

% فهي زبص اإلداريُت  60نالحظ أن أغلب العمال يف اؼبؤسسة ىبضعون إىل برام  تدريبية، فكانت النسبة      

أشهر و الشبو الطبيُت على مستوى مدرسة التكوين  03الذين يقومون بدورات تكوينية ربضَتية قبل الًتبص مدهتا 

، فهذا راجع إىل عدم قيامهم بدورات تدريبية، % ىم الذين أجابوا ب "ال" 29شبو الطيب بالشطية، أما نسبة  

 فاألطباء ال يقومون يف الغالب بًتبصات بل يقتصر األمر على بعض اؼبلتقيات الدولية اليت تنظمها وزارة الصحة. 

 ىل تنمية الكفاءات البشرية تساىم في تحسين و تطوير أداء المؤسسة االستشفائية ؟ -

: دور تنمية الكفاءات البشرية              21الشكل رقم دور تنمية الكفاءات البشرية        :21الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:             

60% 

  نعم 29%

 ال

86% 

14% 

 نعم
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 ال نعم  قيام العمال بدورات تدريبية

 29 60 النسبة  %

 ال نعم دور تنمية الكفاءات البشرية 

 14 86 النسبة %
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% أن تنمية الكفاءات البشرية تساىم يف ربسُت أداء اؼبؤسسة االستشفائية، ألن  86أكد العاملون بنسبة       

 ذلك يساىم يف إثراء الرصيد اؼبعريف للعمال و سبكينهم من التحكم يف التكنولوجيا و تنمية قدراهتم. 

 توظيف الكفاءات البشرية: -5

 الستشفائية ؟كيف يتم توظيف الكفاءات البشرية في المؤسسة ا -

 توظيف الكفاءات البشرية :26الشكل رقم توظيف الكفاءات البشرية                  :26الجدول رقم 

 
 : من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيانالمصدر

تتم يف اؼبؤسسة االستشفائية إما على أساس الشهادة أو عن طريق مسابقة التوظيف،  إن عملية التوظيف     

%، فاألطباء و بعض من سلك اإلداريُت ىم  49% ،  57فنالحظ أن ىناك تقارب يف النسبة على التوايل 

 تخصصُت.خرجي جامعات. كما قبد ىناك طريقة أخرى و ىي التوظيف اؼبباشر، ىبص بالدرجة األوىل األطباء اؼب
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 ىل يتم احترام مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب عند توظيف الكفاءات البشرية ؟ -

 مبدأ اختيار الشخص اؼبناسب  :22الشكل رقم : مبدأ اختيار الشخص اؼبناسب           22الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

نالحظ أنو يتم احًتام الشخص اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب عند توظيف الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة،        

%، فاؼبدير حريص على اختيار موظفيو و امتالك موارد بشرية ذات كفاءة و قدرات عالية لضمان  77بلغت نسبة

% يرون العكس، ىذا راجع إىل الطريقة اليت مت توظيفهم هبا  17ربسُت أداء اؼبؤسسة، أما النسبةسَت العمل و 

 باؼبؤسسة، ففي بعض اغباالت يتم اختيار و تعُت العمال من قبل وكاالت التوظيف و ليس من قبل اؼبدير.  

 تقييم الكفاءات البشرية: -6

 ىل ىناك تقييم مستمر ألداء العمال بالمؤسسة ؟ -

 التقييم اؼبستمر ألداء العمال :23الشكل رقم : التقييم اؼبستمر ألداء العمال              23الجدول رقم 

          
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان. المصدر:

77% 

17% 
 نعم 

 ال

63% 

 نعم 29%

 ال

 ال نعم  احًتام اؼببدأ عند التوظيف

 17 77 النسبة %

 ال نعم التقييم اؼبستمر ألداء العمال 

 29 63 النسبة %



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

87 
 

% و ىذا راجع للدور الذي  63نالحظ أن ىناك تقييم مستمر ألداء العمال يف اؼبؤسسة، فكانت النسبة        

يقوم بو اؼبسَت من فبارسة وظائفو التوجيهية و ذلك من أجل اؼبساعدة على التقييم اؼبستمر ألداء العاملُت باؼبؤسسة 

% فهي تعرب عن عدم وجود تقييم مستمر  29 و تنمي كفاءاهتم لغرض قيادة اؼبؤسسة كبو األفضل، أما نسبة 

 ألداء العمال، راجع ذلك إىل طبيعة العمل، فبعض األعمال ال تستدعي تقييم مستمر.    

 كيف يتم ىذا التقييم ؟-

 : طريقة تقييم أداء العمال24الشكل رقم  : طريقة تقييم أداء العمال                       24الجدول رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:                           

يتبُت أن التقييم اؼبستمر ألداء العمال يف اؼبؤسسة االستشفائية يتم على أساس اغبضور و الوظائف اؼبنجزة،      

% ىذا راجع إىل طبيعة و نوع العمل اؼبنجز،  40% و  49فكانت النسب شبو متقاربة فبلغت على التوايل 

 ل اؼبنجز.فهناك عمل يتطلب اغبضور اليومي و البعض اآلخر يتطلب مستوى العم

 

 

 

 

49 % 
40 %   

0

20

40

60

على أساس 
 الحضور

على أساس 
الوظائف 
 المنجزة

على أساس 
 الحضور

على أساس 
الوظائف 

 المنجزة

 النسبة % اء العمالطريقة تقييم أد

 49 على أساس اغبضور

 40 على أساس الوظائف اؼبنجزة



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

88 
 

 ىل أنتم راضون على طريقة تقييمكم ؟-

 : رضا العمال على طريقة التقييم25الشكل رقم             : رضا العمال على طريقة التقييم25الجدول رقم 

           
 نتائ  االستبيان: من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر

% فهذه العملية من شأهنا  69نالحظ أن معظم العمال راضون على طريقة تقييمهم ألدائهم، فبلغت نسبة      

% غَت راضون، و ذلك راجع  29ربفيز العامل على اإلبداع و التجديد من أجل كسب رضا اؼبرؤوس، و نسبة  

 لقيام باؼبهام و ال التقييم ألدائهم.إىل طبيعة العمال فالبعض ال وببون اؼبراقبة أثناء ا

 ىل يساعد التقييم في تحسين و تطوير أداء الكفاءات البشرية في المؤسسة ؟ -

 : مساعدة التقييم يف ربسُت األداء 26الشكل رقم : مساعدة التقييم يف ربسُت األداء    26الجدول رقم 

       
 من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائ  االستبيان المصدر:

معظم العمال يؤكدون أن التقييم اؼبستمر يساعد يف ربسُت أداء الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة ، فبلغت نسبة       

% ، فعندما يكن ىناك تقييم و رقابة على أداء العامل، فهذا األخَت يعمل دائما على اقباز عملو على أكمل  83

 از الوظائف اؼبوكل إليو يف الوقت اؼبناسب.وجو و يسعى إىل اكتشاف و استخدام طرق تساعده على إقب
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 خالصة الفصل:

البشرية و بُت ربسُت  الكفاءاتتسيَت و تنمية  ُتب وجودةاؼب العالقة معرفة يداٍلاؼب الفصل ذاى يف حاولنا لقد    

للموارد ن التسيَت اعبيد و من خالل اؼبقابالت الشخصية و االستبيان توصلنا إىل، إ ،االستشفائية ؤسسةاؼبأداء 

البشرية من شأنو أن يؤدي إىل تنظيم العمل و خلق جو يسوده االستقرار، فبا يساعد العمال على العمل أكثر يف 

هبب على الرئيس كما راحة نفسية عالية، و بالتايل يؤدي إىل ربسُت أداء اؼبؤسسة و ربقيق األىداف اؼبسطرة.

اتو و مهاراتو من خالل تنظيم دورات تدريبية، و ذلك من در ق يلىتأ على العملاحملافظة على اؼبورد البشري و 

و اغبصول على معلومات و معارف جديدة تساعده يف القيام دبهامو بطريقة  تطورةاؼب التكنولوجيا مع ؤموتالأجل 

 جيدة، و ىذا يؤدي بدوره إىل الرفع من أداء اؼبؤسسة. 

 اؼبناصب متطلبات و اؼبوظفُت كفاءات بُت التناسب إحداث إىل الكفاءات تقييم عملية من اؼبؤسسةهتدف     

 أكمل على وظيفتو إلسبام اؼبطلوبة و الالزمة الكفاءات يبتلك اؼبوظف أن من بالتأكد تسمح حيث ،وهنايشغل اليت

 .وجو

كما هبب على اؼبسؤول اؼبكلف بتوظيف القوى العاملة باؼبؤسسة، اغبرص يف اختيار اؼبوظف اؼبناسب لشغل    

 الوظيفة اؼبناسبة، الذي تكون تتوفر فيو كفاءات متميزة و يبتلك قدرات عالية.

ل يف ازباذ القرارات هبب االىتمام باؼبورد البشري و عدم هتميشو، فتقدَل اغبوافز دبختلف أنواعها و إشراك العما  

و األخذ بآرائهم و مقًتحاهتم من شأنو أن يشعرىم بالوجود و أن ؽبم مكانة يف اؼبؤسسة، فيكون ىناك اتصال 

 داخلي و تبٌت عالقة جيدة بُت اؼبدير و بُت اؼبرؤوسُت.    

 



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

90 
 

 

     

  



 تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائيةو يير دور تس

 

91 
 

 خالل فمن ،البشرية اؼبوارد بتسيَت اؼبتعلقة و حداثة اؼبواضيع أحد معاعبة لدراسةا هىذ خالل من حاولنا لقد     

 اؼبيدان يف اؼبستعملة الفرد يبتلكها اليت السلوكيات و اؼبعارف منصبلة  ىي البشرية الكفاءات أن إال توصلنا دراسةال

 حيزا سبثل أصبحت إذ للمؤسسة، األساسية و اإلسًتاتيجية اؼبوارد أىم أحد سبثل اهنأ كما معُت، ىدف ربقيق بغية

 .الفعالية و النجاعة من أعلى مستوى ربقيق يف الراغبُت اىتمام من ىاما

تسيَت ىذه الكفاءات البشرية ىي عملية تتم وفق إتباع خطط إسًتاتيجية و قواعد  أن إىل أيضا توصلنا كما     

وم هبا ؿبددة تضعها اؼبؤسسة لتنظيم و توجيو موظفيها، أما تنمية الكفاءات البشرية فهي خطوة ضرورية و مهمة تق

 اؼبؤسسة بغية تطوير معارف و قدرات العمال بشىت الطرق اؼبمكنة، و ىذا يؤكد صحة الفرضية الثانية.

كما اتضح أن اؼبؤسسة االستشفائية ىي مؤسسة إدارية خدماتية تتميز بالتعقيد، كون أهنا ربتوي على العديد      

شرية مقسمة إىل شرائح ـبتلفة منها السلك اإلداري، من اؼبصاٌف، فعددىا مرتبط حبجم اؼبؤسسة، كما سبلك موارد ب

السلك الطيب و العمال اؼبهنيون. فنجد أن ىذه اؼبوارد البشرية سبتلك كفاءات و مهارات عالية ألن الزبون اؼبتعامل 

 معو ىو اؼبريض، و الذي بدوره وبتاج إىل رعاية صحية و اىتمام كبَت.فهذه الكفاءات البشرية تعترب من العناصر

اؼبهمة و األساسية اليت ينبغي إدارهتا و تسيَتىا و العمل على تنمية قدراهتا بالشكل السليم الذي يبكن من 

استغالل الطاقة اؼبتاحة لديها، فهي األصل الوحيد اؼبالك و القادر على امتالك اؼبعارف و ربسُت أداء اؼبؤسسة 

 االستشفائية، و ىذا ما تؤكده الفرضية الثانية.

 التساؤالت على اإلجابة إىل توصلنا التطبيقية و منها النظرية اؼبوضوع جوانب ألىم التطرق خالل من     

 :يلي فيما اؼبسجلة النتائ  إبراز يبكن حيث اؼبطروحة

إن تسيَت الكفاءات البشرية تضم يف طياهتا العديد من اػبطوات، فهي سبثل تصميم، تنفيذ و متابعة خطط  -

 اؼبوارد البشرية و استخدامها بطريقة مثلى بغية ربقيق أىداف اؼبؤسسة.عمل متجانسة، توظيف 
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تتمثل تنمية الكفاءات البشرية يف أهنا ؾبموعة األنشطة اؼبتخصصة يف تطوير و ربسُت قدرات و معارف  -

األفراد و اعبماعات بطريقة معينة، من أجل دفع أداء اؼبؤسسة كبو األفضل. فهذه العملية ال تقتصر على 

كوين و التدريب فقط، و إمبا تتعدى إىل االىتمام باعبانب اؼبعنوي للموظفُت، كوضع نظام حوافز للعمال الت

        و إشراكهم يف ازباذ القرارات....

إن التسيَت اعبيد للكفاءات البشرية و العمل على تنمية قدراهتا و معارفها، هبعل اؼبؤسسة قادرة على امتالك  -

 موارد بشرية تتمتع خبربات و قدرات عالية تقود اؼبنظمة إىل التميز و ربقيق أىدافها اؼبسطرة و الرفع من أدائها.  

 رعاية يف تساىم خدمات من تقدمو ؼبا تمع،اجمل يف غةبال أنبية ذات منظمات ىيإن اؼبؤسسات االستشفائية  -

فهي ربتوي  صبيعا، اؼبنظمات من غَتىا عن تنظيمها و تركيبها حيث من تتميز، فهي ماهتحي صون و األفراد

، ىبتلف حجمها اهتم، إداريُت...مهار  و اختصاصاهتم موارد بشرية ذات كفاءة عالية، من أطباء دبختلفعلى 

  السكان اؼبنطقة اؼبتواجدة فيو اؼبؤسسة، صغَتة اغبجم، متوسطة و كبَتة.باختالف عدد 

 ىذا و تسيَتىا، بطريقة و البشرية اهتالكفاء كبَتا اىتماما تويلإن اؼبؤسسة العمومية االستشفائية"سايح ؿبمد"  -

 فهي فعالة، بطريقة سَت إذا قوبق أن يبكن الذي العائد و البشري العنصر أنبية إىل مسؤوليها إدراك بسبب

 .البشرية ءاهتالكفا اؼبالئمة و اؼبناسبة العمل بيئة توفَت إىل تسعى

يركز مدير اؼبؤسسة على تنمية قدرات موظفيو من خالل تنظيم الربام  التكوينية و كذا شراك عمالو يف ازباذ  -

 القرارات.

تسيَت و تنمية الكفاءات البشرية يف ىذه اؼبؤسسة يتم بنفس الطريقة اليت تتم على مستوى أي واقع إن  -

قوم بالرقابة و التقييم اؼبستمرة يؿبددة و موحدة، و خطط مؤسسة أخرى، فاؼبسَت يقوم فقط بإتباع قواعد 

 و استخدام الوسائل اؼبناسبة لتمديد أفكار و قدرات اؼبوظفُت. ألداء العمال
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 .اؼبعلومات تدفق و لتحسُت وسيلة باعتبارهالداخلي باؼبؤسسة  االتصال تشجيعل على العم -

 الصراع و االختالف ىذا من االستفادة و اؼبختلفة النظر وجهات عن بالتعبَت السماح و االختالف ربمل -

 .جديدة أفكار و آراء على اغبصول يف التنظيمي
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 .0996اإلداري، القاىرة، الطبعة األوىل، 

 .2118فريد توفيق نصَتات، إدارة اؼبستشفيات، مكتبة جامعة الشارقة، األردن، الطبعة األوىل، -2

، 5رعاية الصحية، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، األردن، الطبعة فريد توفيق نصَتات، إدارة منظمات ال-4

2104. 

ديوان   ، وظائف اؼبسَت و تقنيات اؼبسَت2ؿبمد رفيق الطيب، مدخل للتسيَت، أساسيات وظائف تقنيات اعبزء -5

 .2102، 2اؼبطبوعات جامعة بن عكنون، الطبعة 

 .2112 البشرية، القاىرة،ؿبمد سعيد أنور سلطان، إدارة اؼبوارد -6

وليد يوسف صاٌف، إدارة اؼبستشفيات و الرعاية الصحية و الطبية، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة -7

 .2100األوىل، 

 :المجالت 

بوحديد ليلى، التخطيط االسًتاتيجي كمدخل لتحسُت أداء اؼبوارد البشرية يف اؼبستشفيات العمومية اعبزائرية  -0

 .2104اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية، العدد األول، ديسمرب 
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للربح، دراسة  راشد الكعيب بثينة، دور بطاقة األداء اؼبتوازنة يف تقوَل أداء اؼبستشفيات اغبكومية غَت اؽبادفة-2

 .2100، 87تطبيقية يف مستشفى الدكتور عمال السامرائي، ؾبلة اإلدارة و االقتصاد، العدد 

 .2101، 7عرابة اغباج، ازدواجية السلطة يف اؼبستشفيات: اؼبفهوم و اإلشكالية، ؾبلة الباحث، العدد -2

عرابة اغباج، تقييم كفاءة استخدام اؼبوارد البشرية الصحية يف اؼبستشفيات العمومية، دراسة تطبيقية على عينة -4

 .2102، 01من اؼبستشفيات، ؾبلة الباحث، العدد 

 :المذكرات 

، تنمية كفاءات األفراد و دورىا يف دعم اؼبيزة التنافسية للمؤسسات، دراسة حالة بنك أبو قاسماغبمدي  -1

مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف إدارة األعمال   ،م 2115-0999حة و التنمية الريفية باألغواط الفال

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، قسم علوم التسيَت، فرع إدارة األعمال، جامعة اعبزائر  

2114. 

السويدي دالل، نظام اؼبعلومات كأداة لتحسُت جودة اػبدمات الصحية باؼبؤسسة العمومية االستشفائية   -2

دراسة حالة اؼبؤسسة العمومية االستشفائية ؿبمد بوضياف بورقلة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف 

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية علوم التسيَت، زبصص نظام اؼبعلومات و مراقبة التسيَت، قسم علوم التسيَت

 .2102و علوم التسيَت جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 

بن جدو ؿبمد األمُت، دور إدارة الكفاءات يف ربقيق إسًتاتيجية التميز، دراسة حالة مؤسسة عنًت تراد  -2

Condor    يف علوم التسيَت، زبصص اإلدارة اإلسًتاتيجية  اسًتبربج بعريري ، مذكرة مقدمة لنبل شهادة اؼب 

 .2102، 0كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة سطيف 
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بن دانية عائشة، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال يف اؼبؤسسة العمومية، دراسة ميدانية ؼبستشفى سليمان  -4

دان علوم إنسانية، قسم علوم و اإلعالم االتصال عمَتات بتقرت، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس، مي

 .2104زبصص اتصال و عالقات عامة، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 

 يف تسيَت الكفاءات البشرية باؼبؤسسات الصغَتة و الكبَتة، دراسة حالة ؾبموعة دور اؼبسَت بوزيد نذيرة، -5

 يف علوم التسيَت، زبصص تسيَت اسًتَتة و اؼبتوسطة، مذكرة مقدمة لنبيل شهادة اؼبمسَتين للمؤسسات الصغ

اؼبؤسسات و اؼبتوسطة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت،  قسم علوم التسيَت، جامعة قاصد 

 .2102مرباح بورقلة، 

العمومية اعبزائية، دراية حالة جامعة  أضبد  تيشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة اؼبوظفُت باإلدارة -6

بوقرة ببومرداس، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلوم االقتصادية، زبصص تسيَت اؼبنظمات، كلية العلوم 

 .2101االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة أضبد بوقرة ببومرداس، 

ٍت، دراسة حالة اؼبؤسسة الوطنية للتبغ و الكربيت، وحدة خروب جبلي فاتح، الًتقية الوظيفية و االستقرار اؼبه -7

قسم   بقسنطينة، مذكرة مقدمة لنبل شهادة اؼباجستَت يف علم االجتماع، زبصص تنمية و تسيَت اؼبوارد البشرية

نة، علم االجتماع و الديبوغرافيا، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة منصوري بقسنطي

2116. 

حامي صبيلة، تطوير الكفاءات من منطلق التسيَت التقديري، دراسة حالة بنك بدر سيدي ػبضر، مذكرة  -8

ليسانس يف العلوم االقتصادية، زبصص إدارة و تسيَت اؼبؤسسات، كلية العلوم االقتصادية شهادة مقدمة لنيل 

 .2104اًل، و التجارية و علوم التسيَت، جامعة عبد اغبميد بن باديس دبستغ
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حساين يبينة، أثر زبطيط اؼبسار الوظيفي على رفع كفاءات األفراد، دراسة حالة اؼبديرية اعبهوية لإلنتاج  -9

ؼبؤسسة سوناطراك حباسي مسعود، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ليسانس يف علوم التسيَت، زبصص إدارة 

و علوم التسيَت،  جامعة قاصدي مرباح بورقلة أعمال، قسم علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

2102. 

سالمي فتيحة، دور تسيَت الكفاءات يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، دراسة حالة اؼبديرية العملياتية التصاالت  -01

سًت يف علوم التسيَت، زبصص إدارة األعمال اإلسًتاتيجية، كلية ل شهادة اؼبااعبزائر بالبويرة، مذكرة مقدمة لني

 .2104العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة أكلي ؿبند أوغباج بالبويرة، 

ظباليل وبضية، أثر التسيَت االسًتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على اؼبيزة التنافسية للمؤسسة  -00

دخل اعبودة و اؼبعرفة، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، زبصص التسيَت، كلية العلوم االقتصادية، م

 .2114االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اعبزائر، 

دراسة  ،مسانبة الكفاءات البشرية يف التشخيص االسًتاتيجي يف اؼبؤسسة االقتصادية، طالب أضبد دنيا -02

   يف علوم التسيَتاسًتمذكرة مقدمة لنبل شهادة اؼب ،بسكرةبأوماغن  حالة مؤسسة اؼبطاحن الكربى للجنوب

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم زبصص التسيَت االسًتاتيجي للمنظمات ،فرع تسيَت اؼبنظمات

     .2104التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر ببسكرة، 

الكفاءات البشرية يف خلق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة شيكو  طاير مراد، دور -02

سًت أكاديبي، زبصص تسيَت اسًتاتيجي دويل، كلية العلوم مقدمة لنيل شهادة ما ليكس، مذكرة زبرج

 .2102و التجارية و علوم التسيَت، قسم علوم التسيَت، جامعة مستغاًل،  صاديةاالقت
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مذكرة زبرج لنيل شهادة  ،ستغاًلدب دراسة حالة الشركة سونلغاز ،تسيَت الكفاءات يف اؼبؤسسة، عزي أظباء -04

قسم العلوم ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت  ،زبصص إدارة و تسيَت اؼبؤسسة ،ليسانس

 .2104، ستغاًلدبجامعة عبد اغبميد بن باديس  ،االقتصادية

ستشفائية، دراسة حالة مستشفى حي البَت االؤسسة اؼبعيساوي نصر الدين ، مراقبة التكاليف يف  -05

بقسنطينة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف االقتصاد اؼبايل، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيَت 

 . 2115جامعة اإلخوة منصوري بقسنطينة، 

 َتمذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستالشاملة يف اؼبؤسسات الصحية، كحيلة نبيلة، تطبيق إدارة اعبودة  -06

التخصص تسيَت اؼبوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، مدرسة الدكتوراه اقتصاد 

 .2119ماناصبنت، جامعة منصوري بقسنطينة، 

مزوزي ربيع، دور تسيَت الكفاءات البشرية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، دراسة حالة اؼبؤسسة األوراس أريس  -07

سًت يف علوم التسيَت، فرع تسيَت اؼبنظمات، زبصص تسيَت اؼبوارد البشرية، كلية مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼبا

 . 2104سيَت، جامعة ؿبمد خيذر بسكرة، العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، قسم علوم الت

مكي دواجي نادية، تسيَت الكفاءات يف اؼبؤسسة اؼبصرفية، دراسة حالة البنك الوطٍت اعبزائري، مذكرة  -08

سًت أكاديبي، زبصص إدارة و تسيَت اؼبؤسسات، كلية العلوم االقتصادية و التجارية     امقدمة لنيل شهادة م

 .2102ميد بن باديس دبستغاًل،  و علوم التسيَت، جامعة عبد اغب
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 :الملتقيات 

يل السابع اؼبلتقى الدو  ،مدخل لتعزيز اؼبيزة التنافسية للمنت  التأميٍت ، تنمية الكفاءات البشرية،مصنوعة أضبد -0

كلية   بة بن بوعلي الشلف،جامعة حسي حول الصناعة التأمينية، الواقع العملي و أفاق التطور، ذبارب الدول،

 .4/02/2102-2يومي  صادية و التجارية و علوم التسيَت،العلوم االقت

  :الروابط اإللكترونية 

-07، تاريخ اإلطالع: 2017-2015 مستشفى اؼبلك اؼبؤسس عبد اهلل اعبامعي، اػبطة اإلسًتاتيجية لألعوام -1

     pdf-http://www.kauh.jo/2015.2017 ،18:08: على الساعة، 02-2016

:  على الساعة، 2017-02-11منظمة الصحة العاؼبية اؼبكتب اإلقليمي لشرق اؼبتوسط، تاريخ اإلطالع:  -2

07:24،   ttp://applications.emro.who.int/docs/EM_RC56_5_ar.pdfh 

, تاريخ  tayyem@windowslive.comyazanيزن تيم، إدارة اؼبوارد البشرية، أساليب اإلدارة اغبديثة، -3

 .16:33على الساعة:  ، 2016-11-26اإلطالع:  
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 Questionnaire     : استبيان

 مستغاًل -جامعة عبد اغبميد بن باديس

التجارية و علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية  

 قسم علوم التسيَت

اؽبياكل االستشفائية إدارةزبصص   

و بعد: ربية طيبة    

ر زبصص  إدارة اؽبياكل االستشفائية  استيف ىذا العمل للتحضَت لنيل شهادة اؼبيف اقباز مسانبتكم سرنا ت      

" وذلك  من دور تسيير و تنمية الكفاءات البشرية في تحسين أداء المؤسسات االستشفائية ربت عنوان " 

 ( يف اػبانة اؼبناسبة. X) عالمة البوضع  ،اؼبرجوة األىدافجل ربقيق أالذكر من  آتية األسئلةعلى  اإلجابةخالل 

 البحث العلمي.  إال إلغراضستبقى سرية ولن يتم استخدامها  إجابتكم أنليكن يف علمكم  و

 لتعاونكم.شكرا                                               

 المعلومات الشخصية:  

           أنثى            : ذكر الجنس 

                 50ما فوق           50-40بُت            40 -25بُت             25: أقل من   العمر

 أرمل)ة(              مطلق)ة(             : أعزب )ة(           متزوج )ة(     الحالة الجتماعية

 متوسط          ثانوي          جامعي   المستوى التعليمي:

 سنوات 4-2        سنوات 2أقل من  الخبرة المهنية:)األقدمية(

 سنوات 10أكثر من     سنوات       10-4من                             
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 الرتبة:.........................................  

 الكفاءات البشرية:

 يف نظرك ماذا سبثل الكفاءة البشرية ؟-

 الكل                  صبلة القدرات          صبلة اؼبعارف            صبلة اػبربات       صبلة اؼبهارات 

 نعم              ال      ىل اؼبستشفى يبتلك كفاءات بشرية متميزة و ذات خربة  ؟-

 تسيير الكفاءات البشرية:  

 نعم              ال     ىل أنت راض على منصب عملك و قادر على ربمل اؼبسؤولية ؟-

 ال              نعم            رد هبب تطويره و احملافظة عليو ؟ىل يعترب اؼبدير العامل مو -

 ما ىي الوسائل اؼبستخدمة للحفاظ على اؼبورد البشري يف نظرك ؟  .....................................-

 ما ىي الوسائل اليت يلجأ إليها اؼبسَت عند تسيَت األفراد ؟-

 حسب متطلبات العمل          التعليماتمهارات شخصية          اللوائح و 

 نعم              ال    ىل العمال مؤىلُت و قادرين على اكتساب اؼبعلومات و اؼبعارف يف الوقت اؼبناسب ؟-

 ال      نعم               ىل يقوم اؼبسَت بالرقابة اؼبستمرة على أداء اؼبوظفُت ؟-

 نعم              ال               ىل يتم إشراك العمال يف ازباذ القرارات ؟ -

 نسبيا           ال نعم        ىل التسيَت اعبيد للكفاءات البشرية لو دور يف ربسُت أداء اؼبؤسسة االستشفائية ؟-

 تنمية الكفاءات البشرية:

 نعم              ال     َت و اؼبوظفُت ؟ىل ىناك تبادل للمعلومات و اؼبعارف بُت اؼبس-

 نعم              ال    ىل يسعى اؼبسَت إىل تنمية كفاءات اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة ؟-
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 ما ىي الوسائل اؼبستخدمة يف تنمية ىذه الكفاءات البشرية يف مؤسستكم ؟-

 .ال      ، ما نوعها.........................     عم منح اغبوافز اؼبادية/ اؼبعنوية للعمال مقابل القيام بعملهم: ن

 نعم             ال تنظيم دورات تدريبية:

 .....اؼبكان/ اؼبدة: ............................       ال        نعم ىل سبق و أن قمت بدورات تدريبية ؟-

 نسبيا ال         نعم   اؼبؤسسة االستشفائية ؟ ىل تنمية الكفاءات البشري تساىم يف ربسُت و تطوير أداء-

 توظيف الكفاءات البشرية:

 كيف يتم توظيف الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة االستشفائية ؟-

 .....طريقة أخرى:.................................       مسابقة التوظيف على أساس الشهادة        

 ال    نعم     اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب عند توظيف الكفاءات البشرية ؟ىل يتم احًتام مبدأ الشخص -

 تقييم الكفاءات البشرية:

 نعم           ال ىل ىناك تقييم مستمر ألداء العمال يف اؼبؤسسة ؟-

 على أساس اغبضور        على أساس الوظائف اؼبنجزة   كيف يتم ىذا التقييم ؟-

 ال          طريقة تقييمكم ؟ نعم و ىل أنتم راضون على-

 ..........................................................ما ىي الطريقة اؼبناسبة................... 

 ال   نعم           ىل يساعد التقييم يف ربسُت و تطوير أداء الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسة ؟-

 ..................................................................................إذا كان ال ؼباذا ؟ 
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 :الملخص

إن مصطلح الكفاءة يعترب بعدا جديدا فرضتو اؼبتغَتات االقتصادية، التنظيمية و االجتماعية، فهو يرتبط ارتباطا     

 ؤسسة. وثيقا بالعنصر البشري، الذي يعترب عنصر مهما بالنسبة للم

فاؼبؤسسات االستشفائية حاؽبا حال أي  مؤسسة، تعمل جاىدة للحصول على كفاءات بشرية ذات خربة      

عالية، ؼبا ؽبا من تأثَت كبَت على أداء ىذه اؼبؤسسات، فمن أجل تأكيد ىذه العالقة، قمنا بدراسة تطبيقية على 

الشلف، فالحظنا أنو كلما كان ىناك تسيَت جيد  مستوى اؼبؤسسة العمومية االستشفائية "سايح ؿبمد" بالصبحة

   للموظفُت و العمل على تطوير قدراهتم من خالل الًتبصات، الدورات التكوينية، كلما كان ىناك رضا للعاملُت، 

 و بالتايل تقدَل أفضل مالديهم، فبا يؤدي بدوره إىل الرفع من أداء اؼبؤسسة.    

 الكفاءات البشرية، أداء اؼبؤسسات االستشفائية.تسيَت، تنمية   الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

économiques, nsion imposée par les variables L'efficacité à long terme est une nouvelle dime 

organisationnelles et sociales, il est étroitement lié à l'élément humain, qui est considéré comme 

  important pour l'institution.  un élément 

L'hôpital des institutions inchangé si une institution, travaille dur pour obtenir l'efficacité de  

l'homme avec très expérimenté, en raison de l'impact significatif sur les performances de ces 

ier et de confirmer cette relation, nous avons appliqué une étude sur le institutions, afin de clarif

niveau hôpital d'institution publique, « Sayeh Mohammed » au Sebha Chlef, on a vue que 

chaque fois qu'il ya un bon fonctionnement du personnel et du travail à développer leurs 

és à travers des stages, des séances de formation, chaque fois qu'il ya la satisfaction des capacit

employés, et fournir ainsi le meilleur, ce qui à son tour conduire à la levée de la performance de 
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l'organisation.      

Gouvernance, développement des ressources humaines, la performance des  clés:-Mots

institutions hospitalières. 

 




