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 "1التدزيب أثناء الخدمت"إزشاداث 

مثل هزا  في هلل اإلاعشفت واإلاهاساث إلالذمي الخذمت الزًً لم ًخللى إ أثناء الخدمت الخذٍسبظخفادة مً ًمىً ؤلاإ

أو لخيشُؽ معشفت ومهاساث ملذمي الخذمت الحالُين الزًً ًلىمىن بخلذًم خذماث  ,قبل الخدمتالخذٍسب 

يبغي أن  (.مً جشهُب وئصالت الشخمُت اللىالبب ما ًخعلمجىـُم ألاظشة )وخاصت  اإلالشس لهزا الىىع اإلاىهج  ًيىنإٍو

ب آخش هخائج الخجاسب وألابدار باإلطافت ئلي  ألاخذر ا مع العُاظاث واإلاعاًير اللىمُتمخماشُ مً الخذٍس

إلظمان أعلي معخىي مً الجىدة واإلاماسظاث اللُاظُت. ,إالعاإلاُت

 

 معايير اختياز املتدزب

جخىافش الششوغ , ًيبغي أن وفي العمىم اإلاخذسبين؛الخخُاس  وواضحت البذ أن ًخم ئعذاد وجؼبُم معاًير دكُلت

ب  يناإلاشاسهول مً اإلاخذسبين الخالُت في  إعلي جشهُب أو ئصالت اللىالب:في دوساث الخذٍس

الخاص أو هؼاق العمل  مً الخىصُف الىؿُفي احضءاإلاخذسب أن جيىن اإلاهاساث التي ظِخذسب عليها  (1

 به.

, أي أن ملذم الخذمت ًلىم بالخعامل مع اللىالب بشيل أن ًخؼلب ميان عمله مثل هزه اإلاهاساث (2

 .جلذًم الخذمتسوجُني في ميان 

باللىالب, )مجهض لخلذًم الخذماث اإلاخعللت بشيل حُذ مهُأ  باإلاشاسنأن ًيىن ميان العمل الخاص  (3

..التي جظمً العالمت والجىدة في واإلاعخلضماثالخجهيزاث همُت مىاظبت مً العاملين وإبعذد واف مً 

 .(ألاداء

ً واإلاششفين( في العملبذعم سؤظاءاإلاخذسب أن ًخمخع  (4 بُت ه )اإلاذًٍش في  وكىاعتهم بأهمُت الذوسة الخذٍس

ذ مً اإلاعشفت واإلاهاساث  خُث أهه دون رلً الذعم, ظُصبذ أزش الخذٍسب دون  -ه لُعئطفاء اإلاٍض

 .خىكعاإلاعخىي اإلا

 

  

                                                           
ب أهىاع عذة, مً بُنها:  1 جين الجذد مً ألاػباء " Pre-service Training – جدزيب ما قبل الخدمت"للخذٍس ب الزي ًخللاه الخٍش  مهامهم كبل مباششة إمثال , وهى الخذٍس

ب التي ًخم جىفُزها بعذما ًبذأ  "In-service Training  – التدزيب أثناء الخدمت"وهىان  في الىخذاث الصحُت.   عمله.  مباششة إ ملذم الخذمتوهى أخذ أهىاع الخذٍس

ب الزي ًخم أزىاء جلذًم الخذمت, وإ"On-the-job Training   – التدزيب علي زأس العمل"وهىان أًظا  إفي ميان العمل. بشيل ػبُعي هى رلً الخذٍس
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 جقليل وقت التدزيب

ب أنهم ًظؼشوا لترن ميان جلذًم الخذمت  ًبرص مً بين الشياوي اإلاخىشسة إلالذمي الخذمت بخصىص الخذٍس

لت  بُت التي جخم بين خين وآخش في للمشاسهتلفتراث ػٍى , ألامش الزي ًدعبب في جىكفهم عً الذوساث الخذٍس

فترة جللُل  عليجلذًم الخذماث. وللخغلب علي هزا ألامش, ًمىً اللجىء ألخذ الحلٌى الخالُت التي ظدعاعذ 

إغُاب ملذم الخذمت عً العُادة.

  ب "ٌعاعذ  في الحصٌى علي اإلاهاساث الالصمت أزىاء أداء اإلاهام اإلاعخادة." علي سأط العملالخذٍس

 الخعلُم عً بعذ باظخخذام ؤلاهترهذ, أو الخىاصل مع جباع اإلاىهجُاث الخعلُمُت اإلابخىشة, مثل ئ

ذ ؤلالىترووي مثال(  بُت اإلاشاسهين )باظخخذام البًر فهم بأهذاف وعىاصش الذوسة الخذٍس كبل مىعذ لخعٍش

 . اإلاخؼؽ بذءال

  ليل منهم جدلُم  ًمىًختي ًيبغي جللُل عذد اإلاخذسبين  هىان طشوسة لعلذ دوساث حماعُت,ئرا وان

إ.والخفاعلمً الاظخفادة  معخؼاعأهبر كذس 

 

 جدزيب مقدمي الخدمت الجدد مقابل التدزيب التنشيطي

بُت إلالذمي الخذمت الجذدمً الجذًش بالزهش أن ؤلاإ ب ألٌو مشة–إخخُاحاث الخذٍس جخخلف  –الزًً ًخللىن الخذٍس

با جيشُؼُا. نإخذمت الزًً ًخللىإبملذمي الجلً الخاصت عً  إجذٍس

  ٌإالبذ أن ٌشخمل جذٍسب ملذمي الخذمت الجذد علي ول ألاظاظُاث التي ًجب معشفتها  :خى

o )مهاساث الخعامل مع اللىالب )جشهُب وئصالت. 

o مهاساث اإلاشىسة. 

o مهاساث مىع اهدشاس العذويإ. 

دُت اإلاع إهما ظُدخاج اإلاخذسبىن الجذد أًظا ئلي وكذ واف مع  ب ختي  خصُصا ذةالىمارج الدشٍش للخذٍس

إاإلاهاساث ألاظاظُت للخفىق كبل الخعامل اإلاباشش مع اإلاىخفعاث.ًدصلىا علي 

  ب الخيشُؼي علي لىً  ,ول اإلاعلىماث ألاولُت عً اللىالبفي العمىم, ال ًجب أن ًدخىي الخذٍس

 في مثل هزه الحالت ن لً ًدخاحىاياإلاخذسبهما أن الترهيز علي ول ما هى حذًذ ومدذر.  ًخمباألخشي 

ب العملي؛ وفي بعع  ل في الخذٍس ب العملي  ألاخُانلىكذ ػٍى ًمىً جللُل الىكذ اإلاخصص للخذٍس

ن علي كذس عاٌ مً الىفاءة, يعلي أماهً جلذًم الخذمت, أو أن اإلاخذسب اطعُف اجشدد هىان ئرا ما وان

 أو أن الخدذًثاث اإلاعخجذة مدذودة. 

 بُت بدُث جلبي ؤلاإ ن ًخم جصمُمًيبغي أ بُت الذوساث الخذٍس  ةفئت )معخىي( واخذليل خخُاحاث الخذٍس

ب. مشةمً اإلاخذسبين في ول  تأو مخلاسب  عليفلؽ )الزي ًشهض  وبزلً, ال ًمىً لهزا الىىع مً الخذٍس

أو ئشباع مخؼلباتهم  سجلاء بمهاساتهمالجذد في ؤلاإملذمي الخذمت ذعم أن ً (ةاإلاعخجذ اإلاىطىعاث

وباإلاثل, ال ًمىً طم اإلاشاسهين أصحاب الخبراث الىبيرة خذمت آمىين.  ىإملذم ًصبدىااإلاعشفُت ختي 



Page 4 of 6 

بُت الخاصت باإلابخذئين, خُث  ب( ئلي الذوساث الخذٍس ئهذس  بمثابت ظُيىن رلً)بهذف جللي الخذٍس

ً باالظدُاء وكتهم وئصابتهم باإلالل جظُِعوإ ,اإلاىاسد  .خباغو ؤلاإأ, وئصابت آلاخٍش

 

 جنميت املهازاث

 دُت وجمثُل ألادواس ب العملي باظخخذام الىمارج الدشٍش   جخؼلب جىمُت اإلاهاساث كعؼا وافُا مً الخذٍس

بُت.  ( بالخأهذ مً جىافش همُاث  وأظالُب اإلاداواة خالٌ الذوساث الخذٍس لزلً, ًلىم اإلاذسب )اإلاعئٌى

دُت واإلاعخلضماث ألاخشي التي جظمً ئجاخت الفشصت )اإلاماسظت العملُت(  وافُت مً الىمارج الدشٍش

جىاحذ أهثر مً  ألامشإالجُذة والىكذ اليافي ليل مخذسب علي خذي. هما ًمىً أن ًخؼلب مثل هزا 

ىاء العذد اللائم مً اإلاخذسبين والاظخجابت لدعاؤالتهم وطمان ختي ًمىً اخخ ,مذسب في هفغ الىكذ

 الحذ ألادوي مً الخفاعل.

  .لزلً, البذ أن جخمخع وإجخؼلب جىمُت اإلاهاساث أًظا الخعامل ؤلاولُيُيي مع اإلاىخفعاث في العُاداث

جأدًت  هتهاج مثلها أزىاءئهزه العُاداث بخلذًم خذماث همىرحُت راث حىدة عالُت ًمىً للمخذسبين 

 .عملهم

 

 إزشاداث للتدزيب علي مهازاث التعامل مع اللوالب أثناء جدزيب ما قبل العمل

ب ما كبل الخذمتبًيبغي أن ًخم جىعُت ألاػباء  . وحشمل هزه مهاساث الخعامل مع اللىالب خالٌ جلليهم جذٍس

وخذماث جىـُم  ,وئحشاءاث مىع اهدشاس العذويإ ,فدص الحىض :الخىعُت: اإلاهاساث ألاظاظُت اإلادىسٍت, مثل

ب أًظا وإألاظشة بما فيها مهاساث اإلاشىسة  اإلاعلىماث ألاظاظُت الخاصت باللىالب. هما ًمىً أن ًخظمً الخذٍس

دُت. إحلعاث عملُت علي جشهُب وئصالت اللىالب باظخخذام الىمارج الدشٍش

 فحص الحوض وجسكيبللمتدزبين الرين اشتطاعوا اكتصاب مهازاث  وبشكل حصسي  فقطيتم الصماح 

بمباشسة العمل مع يتم الصماح لهم  علي النماذج التشسيحيتبأمان  وقاموا بتطبيقها بكفاءة اللوالب

 !املنتفعاث في أماكن جقديم الخدمت

ئال  ما كبل العملليل ملذمي الخذمت في دوساث اإلاىاظب ئدساج مهاساث الخذٍسب علي اللىالب  غيرإ مًهما أهه 

إ:مً خالٌ البرامج التي جخىافش فيها الششوغ الخالُت

  مً الخىصُف الىؿُفي الخاص بهزا اإلاخذسب. اجشهُب وئصالت اللىلب حضءًمثل 

 في أماهً  معـم اإلاخذسبىن ظُلىمىن بخؼبُم )مماسظت( اإلاهاساث التي ظُدصلىن عليها بشيل دوسي

ئرا وان هىان عذد مدذود مً اإلاخذسبين الزًً ظُلىمىن بزلً, ًيبغي أن ًخم  وفي خاٌ ما. عملهم

ب اإلاماسظين وجلذًم اإلاهاساث الالصمت لهم خصشإ  أزىاء الخذمت. مً خالٌ هـام الخذٍس

  دُت واإلاعذاث واإلاعخلضماث ت إلهعاب هىان وكذ وعذد وهمُاث وافُت مً الىمارج الدشٍش الظشوٍس

 إلاهاساث الالصمت لخلذًم الخذماث بشيل آمً ومالئم وفعاٌ. ول اإلاخذسبين ا
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  ٌهىان أعذاد وافُت مً أماهً جلذًم خذماث جشهُب وئصالت اللىالب عالُت الجىدة, وهىان جشدد عا

 .للمخذسبينطمان فشص مماسظت وافُت  )مً اإلاىخفعاث( علي هزه ألاماهً, ختي ًمىً

 

 املنتفعاث أثناء التدزيبمل مع اعتال

ت"ًجب أن جبلي خلىق اإلاىخفعاث  ٌ الىكذ وخصىصا أزىاء اعخباس ػىإعلي كمت ؤلاإ "مً الخصىصُت والعٍش

ب. وحعاعذ اإلاماسظاث أزىاء الجلعاث  دائمطمان مشاعاة خلىق اإلاىخفعاث بشيل  في الخالُت )ؤلاحشاءاث( الخذٍس

إؤلاولُيُىُت.

 وئحشءاث الفدص الؼبي. (الخذمتخصىصُت ) الخصىصُت الجعذًت خترام خمئ 

 ت اإلاعلىماث ئ خ اإلاشض يجلذًم أزىاء خترام خم ظٍش وجىفُز ئحشاءاث الفدص  اإلاشىسة وحسجُل الخاٍس

جب ػمأهت اإلاىخفع ٌإ اثالؼبي. ٍو ت ول ما  خى به مً معلىماث وخصىصُت ول ما  ًلمً باإلدالءظٍش

 ًدصلً علُه مً خذماث.

 ت اإلاعلىماث جدذًا أزى جىفُز هزلً أزىاء وإت الذساظخاالث مىاكشت اء ٌشيل الحفاؾ علي ظٍش

راث الصلت.  الللاءاثوخالٌ مع اإلاىخفعاث  (مباششبشيل علي سأط العمل )جلعاث ؤلاولُيُىُت ال

ال جمىً أي  - جخمخع بالخصىصُتحشاءاث واإلاىاكشاث في أماهً زلً, البذ مً اللُام بمثل هزه ؤلاإل

إبالذاخل اختراق ما ًذوسإ( مً جمً باقي العاملين أو اإلاىخفعاث )بالخاسإ ظم ئظخخذام ئال ًيبغي هما ,

 اإلاىخفعت أزىاء مثل هزه الللاءاث والجلعاث. 

  عىذ الحصٌى على اإلاشىسة أو الخظىع لفدص ػبي, ًيبغي ئعالم اإلاىخفعت عً الذوس الزي ًلعبه ول

م اإلاعاعذ أو شخص مىحىد فى اإلايان, مثل   .خثيناإلاششفين أو الباأو اإلاخذسبين الفٍش

 حشاءاث ئحشاء الفدص الؼبي أو غيره مً ؤلاإأزىاء  , أو غيرهم,بالشغم مً أهمُت وحىد اإلاخذسبين

)هجضء مً الخذٍسب علي سأط العمل مثال(, ًجب الحصٌى على ئرن معبم مً اإلاىخفعت كبل العماح 

لم جأرن )جشغب( اإلاىخفعت في وحىد أي وفي خاٌ ما اإلاشىسة أو الفدص الؼبي. لهم بالذخٌى ئلي ميان 

جأحُل دوسها في الحصٌى علي الخذمت شخص غير ملذم الخذمت )الؼبِب اإلاعالج(, ال ًيبغي أن ًخم 

ومشاعاة ول  لمىطىعُتل اليامل خدشيإال معخشمانها مً الحصٌى علي الخذماث التي جدخاج ئليها, أو 

 .تعالحلىق ألاخشي للمىخف

  يىن دوما علي أهبت ؤلاإ ػىاٌ فترة اؤلاولُيُيي مخىاحذًيبغي أن ًيىن اإلاذسب ب ٍو ظخعذاد الخذٍس

 في خالت عذم اسجُاح. هاالشعىس بأي خؼش ًمغ ظالمت اإلاىخفعت أو أن ًجذللخذخل في خاٌ 

  ذ مً ؤلاإًجب علي اإلاذسب وئبذاء الخعلُلاث علي جىصُل اإلاعلىمت  لىُفُتهدباه ؤلاولُيُيي أن ًىلي اإلاٍض

يبغي علُأداء اإلاخذسبين أمام اإلاىخفعت.  أن ًدصش حعلُلاجه الخصحُدُت في خذود الظشوسة ه أًظا ٍو

عمه  والحىىت الحىمت ًفُع مىهوبشيل  وعذم الجهش, خُث أهه مً اإلاشجح أن جإدي  الذعمَو

, ظُإدي جماما وبالعىغخذسب. واإلا ئلي كلم أو اظدُاء هال مً اإلاىخفعت اإلاعلىت الخعلُلاث الخصحُدُت



Page 6 of 6 

ػمأهت هال مً اإلاىخفعت الخعلُم والىلذ الظمني البىاء, باظخخذام هبرة صىث ولغت حعذ مىاظبت, ئلي 

 واإلاخذسب علي خذ ظىاء.

  لظمان مىاظبتهً ألغشاض الخذٍسب ؤلاولُيُيي. فعلي باإلاشوهت ًخميزن ًجب اخخُاس اإلاىخفعاث الالحي

ب أزىاء وحىد مىخفعاث ًخصفً بالغلـت أو ل خظعىاًأن  ينذسبخلمًمىً لظبُل اإلاثاٌ, ال  لخذٍس

 حشاءاث.لي دسحت مً الخميز في اللُام باإلإع ينذسبخإلااهإالء ًدصل  ئال بعذماالشذة 

 إذهاحاىإأزىاء ج )اإلاىخفعت( أي مىاكشت جذوس خٌى الحالت ب, ًجب أن جشخب  ,وخاصت فى مشاهض الخذٍس

إ. الىكذٌ اتها ػىإومشاسه التهاخاذمب

 

 

 

 

 املسجع:

 

Reference: Maximizing Access & Quality Initiative (MAQweb) 

 

 

Translated and adapted by the SSDURH project at the Family Planning Sector, 

Ministry of Health, Egypt. 
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