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 الممخص
 
 
 

في توفير يد عاممة تعد وظيفة التكوين في المؤسسات من أىم مقومات التنمية التي تعتمدىا 

مؤىمة قادرة عمى مواجية التحديات الداخمية والخارجية، كون المورد البشري المحرك األساسي 

 لضمان السير الحسن لممؤسسةـ

كما أن االىتمام بعممية التكوين المستمر في المؤسسة ييدف إلى تنمية وتثمين اليد العاممة 

انتماء ووالء الفرد لممؤسسة وكذلك الوصول لتحقيق واالرتقاء بمستوى األداء، األمر الذي يعزز 

 احتياجاتو وأىداف المؤسسة ـ

ومنو جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى العالقة بين المطمب التكويني أي ما تتطمبو 

العممية التكوينية ككل، والفعل التكويني والذي يتجسد من خالل األداء الجيد لمموظفين، إرساء 

وتفعيل العممية االتصالية في المؤسسة ككل، وىذا من أجل التعرف عمى كيفية أداء  اليوية المينية،

الموظفين لمياميم بعد االستفادة من الدورات التكوينية ومدى اىتمام المؤسسة االستشفائية بتنمية 

وتطوير ميارات وقدرات األفراد ، وتكييفيا حسب التطورات والتغيرات الحديثة ، وباعتباره نشاطا 

حيويا في المؤسسة وبمثابة عجمة التقدم الدافعة إلى زيادة معدل األداء وكذا تحسين الخدمات 

 المقدمة ـ

وقد تم إجراء الدراسة الميدانية في المؤسسة االستشفائية العمومية بخميس مميانة ـــ والية عين 

المنيجية منيا الدفمى ـــ باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، وبتطبيق مجموعة من األدوات 

" مبحوث موزعة عمى فئتين " الطبي "و"شبو طبي  801االستمارة، المقابمة عمى عينة مكونة من " 

 " حيث توصمنا إلى النتائج التالية : 

 



أن التكوين لو دور جد ميم لموصول بأداء األفراد إلى المستوى المطموب والتزود بالميارات 

 والخبرات الجديدة ـ

لحوافز في المؤسسة سواء المادية أو المعنوية يؤثر عمى أداء الموظفين، ــ أن غياب ا

فاالىتمام بيذا الجانب يعزز والء وانتماء األفراد لممؤسسة وكذلك يزيد من معدل أدائيم ببذل 

 مجيودات أكبر ـ

ــ أن التكوين يساعد األفراد عمى التحكم في منصب عمميم الحالي ومعرفة التطورات في 

 يم، وقميال ما يعمل عمى تييئة األفراد من أجل تقمد مناصب أعمى " الترقية " ـمجال عمم

ــ أن االتصال في المؤسسة أمر ميم وضروري من أجل ضمان سير العمل لذلك يجب 

إعطائو األىمية و توفيره سواء كان االتصال الصاعد، أو النازل أو األفقي ألنو المحرك األساسي 

 في المؤسسة ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

  La formation est un facteur de développent très important pour 

l’établissement, en fournissant une main d'œuvre qualifiée capable de 

relever les défis internes et externes, du fait que le principal moteur pour 

assurer la bonne gestion de l'établissement est les ressources humaines. 

La formation du personnel permet aux établissements d'accroître la 

compétence et la productivité de leur main-d’œuvre tout en augmentant la 

qualité de leurs produits et services, ce qui favorise l'appartenance et La 

fidélisation du personnel envers l'établissement ainsi que la réalisation des 

objectifs. 

L’objectif de cette étude est de mettre la lumière sur la relation entre la 

demande formative et le fait formatif, qui se traduit par la bonne 

performance des employés, l’instauration de l'identité professionnelle, et 

activer le processus de communication dans l'entreprise. 

Tout cela afin d'apprendre la façon dont les employés font leurs 

fonctions après les sessions de formation et l'importance que donne 

l'établissement hospitalier au développement des compétences et les 

capacités de l'individus et les adapte aux évolutions et aux changements 

modernes. 

Cette étude a été menée au sein d'un 'établissement hospitalier public à 

Khemis Miliana, Wilaya de Ain Defla, en utilisant la méthode d'analyse 

descriptive, et l'application d'un ensemble d'outils méthodologiques, y 

compris le questionnaire, et l'entretien, sur un échantillon de 108 employés 

distribués sur deux catégories :«médical» et «paramédicale » d'où nous 

parvenons aux résultats suivants: 

  - La formation a une grande importance pour atteindre la 

performance souhaitée des individus et à acquérir les nouvelle compétences 

et expertises. 



   -  L'absence des stimulants, que ce soit matériels ou moraux, au sein 

de l'établissement influence sur les performances du personnel. L'intérêt 

pour cet aspect renforce l'appartenance et la fidélisation du personnel 

envers l'établissement ainsi que l'augmentation de leurs performances en 

fournissant plus d'efforts. 

   - La formation favorise l’adaptation des employés à leur poste de 

travail ainsi que leur maintien dans l’emploi, et leur Permet d’acquérir une 

qualification plus élevée « promotion ». 

   - La communication (vers le haut, vers le bas ou horizontal) au sein 

de l’établissement joue un rôle très important et assure la stabilité. 

 


