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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين
– دراسة حالة جامعة عباس لغرور خنشلة-
الملخص:

أ.مانع سبــــــرينة -جامعة خنشلة -الجزائر

في إطار معالجة مشكلة ضغوط العمل لدى الموظفين ودور االستراتيجية التدريبية في

التقلي ل منها ،قامت الباحثة بدراسة حالة جامعة عباس لغرور "خنشلة" ،حيث كان عدد
الموظفين اإلداريين فيها  304موظفا إداريا ،بالتالي تم اعتماد عينة المسح الشامل .وقد
اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على االستمارة (االستبيان) ،حيث تم توزيع  304استمارة
استرجع منها  265واستبعد  5فكان عدد االستمارات القابلة للتحليل اإلحصائي  260استمارة،

كما اعتمدت الباحثة برنامج  spssفي التحليل اإلحصائي .من أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة أن االستراتيجية التدريبية تشكل آلية هامة للتقليل من ضغوط العمل لدى الموظفين في
الجامعة محل الدراسة ،لكن هناك بعض العوامل التي تقلل من فاعليتها نذكر :روتينية العمل
في الجامعة محل الدراسة يشكل مصد ار لضغوط العمل لدى الموظفين ،عدم إتاحة الفرص

للموظفين إلظهار إمكانياتهم الوظيفية واستغاللها يشكل مصد ار لضغوط العمل لديهم ،عدم
مقارنة أداء الموظفين المتدربين قبل وبعد العملية التدريبية وتقييمه لتحديد مدى فعالية البرامج
التدريبية يؤثر على فعالية االستراتيجية التدريبية ،كما أن الجامعة ال تولي اهتماما بتقصي أراء
الموظفين المتدربين حول مدى رضاهم واستفادتهم من البرامج التدريبية ،كما ال تولي اهتماما
بالتحديد الجيد للبرامج التدريبية وبالتالي غياب التغطية الجيدة لالحتياجات التدريبية ،هذا يقلل
من فعالية االستراتيجية التدريبية في التقليل والحد من ضغوط العمل لدى الموظفين.

Abstract :
For studying professional pressure on university administrative workers and the role of
Training Strategy in reducing it, the researcher studied the case of Abbas Leghrour University
at Khenchela, where a sample survey was conducted to 304. The researcher has adopted the
form (questionnaire) to collect data. Where it is distributed to 304 administrative workers,
among them 265 questionnaires are recovered and 05 are canceled. Consequently, the number
of forms susceptive to analysis is 260 forms. Moreover, the software SPSS has been applied in
the statistical analysis.
As a result, this study finds that Training Strategy is an important mechanism to reduce the
professional pressure on university workers under study. However, there are some factors,
which reduce the effectiveness of training strategy such as: first, routine of the work at the
university that causes stress among employees. Second, Lack of opportunities for employees to
show their potential training strategy and talents. Third, the absence of evaluating the
performance of trained employee before and after the training process may not show the
effectiveness of training programs. Besides, the university does not pay attention to investigate
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أ .مانع سبرينة
the opinions of trained workers about how are they satisfied and benefit from training
programs, it also does not identify training programs well.
Thus, the university does not pay attention specifically for training programs and therefore
the absence of good coverage of training needs, which reduce the effectiveness of training
programs to diminish work stress among administrative workers.

مقدمة:
تعتبررر ضررغوط العمررل مررن أخطررر المشرراكل الترري وجرردت المؤسسررات اليرروم نفسررها مضررطرة

لمواجهتهررا ،حيررث تمررس بالدرجررة الولررى المررورد البشررر فيهررا ،مررن خررالل الت ر ثير فرري صررحته
النفسية والجسمية معترضة بذلك سبيله فري القيرام بمهامره بالكفراءة الالزمرة ،هرذر الخيررة ناتجرة
عررن ت رراكم الضررغوط بمصررادرها المختلفررة ،ممررا يفرررض عليهررا البحررث فرري إيجرراد أنجررع السرربل
للتعامل معها بفاعلية .وقد اتجهت في سبيل ذلك إلى تردريب مواردهرا البشررية واالسرتثمار فيهرا
ك حد أهم أساليب الحد من اآلثار السرلبية لهرذر المشركلة الخطيررة .لرذلك ارت ينرا طررإل اإلشركالية
التالية :هل تشكل االستراتيجية التدريبية آلية هامة يمكن تبنيها للتقليل من ضرغوط العمرل لردى

موظفي جامعة عباس لغرور "خنشلة"؟
 .1تساؤالت الدراسة :لإلجابة على التساؤل الرئيسي تم طرإل السئلة الفرعية التالية:

 هررل يمكررن اعتب ررار االسررتراتيجية التدريبيررة آلي ررة هامررة للرفررع مررن مه ررارات ومع ررار وخبر رراتالموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور "خنشلة"؟
 هررل يشرركل كررل مررن غمرروض الرردور ،ص ررال الرردور ،عبررل العمررل ،قلررة فرررص التقرردم والنمرروال رروظيفي ،ظ رررو

العم ررل مص رراد ار لخل ررم ض ررغوط عم ررل ل رردى م رروظفي جامع ررة عب رراس لغ رررور

"خنشلة"؟
 هل تعمل االستراتيجية التدريبية في جامعة عباس لغررور "خنشرلة" علرى التقليرل مرن ضرغوطالعمل لدى موظفيها؟
 .2فرضيات الدراسـة :اشتملت الدراسة على ثالث فرضيات هي:

 تش رركل االس ررتراتيجية التدريبي ررة آلي ررة هام ررة للرف ررع م ررن مه ررارات ومع ررار وخبر ررات الم رروظفيناإلداريين بجامعة عباس لغرور "خنشلة".

 تتمثل أهم مصادر ومسببات ضغوط العمل لردى المروظفين اإلداريرين بجامعرة عبراس لغررور"خنشررلة" فرري غمرروض الرردور ،ص ررال الرردور ،عبررل العمررل ،قلررة فرررص التقرردم والنمررو الرروظيفي
وظرو
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

 تعتبر االستراتيجية التدريبية في جامعة عباس لغرور "خنشلة" آلية هامة للتقليل من ضرغوطالعمل لدى موظفيها.
 .3أهمية الدراسة:

تحاول هذر الدراسة دراسة ضغوط العمل لدى المروظفين نظر ار لمرا لهرا مرن تر ثير سرلبي علريهم

وما تسببه من شعور بالتر ر ر روتر واإلجر ر ر رهاد النفسر ر ر ري لهم؛ إذ أن تجاهرل ضغر ر ر ر ر ر روط العمرل يرؤد
إلى التقليل من فاعلية المورد البشر وكفاءته ،بالتالي تتمثل أهمية هذر الدراسة في:

 معرفررة خصررائص وأسررباب ومصررادر ضررغوط العمررل لرردى المرروظفين ،ممررا يسرراعد علررى فهررموتحليل وتفسير البعاد واآلثار الناجمة عنها وكيفية التعامل معها؛
 تر ر تي أهمي ررة هر ررذر الد ارس ررة مر ررن أهمي ررة االسرررتراتيجية التدريبير ررة فر رري حير رراة المؤسس ررات علر ررىاختالفهررا .وأثره را الواضررح علررى نجاحهررا وتحقيقهررا لهرردافها بشرركل فعررال ومتميررز ،أيضررا علررى

مدى ارتباطها بالسلوك التنظيمي الذ له دور هام في توجيه الموظفين الوجهة الصرحيحة ،أو
التقر ر ر رليل مرن سلوكير ر ر ر راتهم السرلبية كههمرال العمررل أو الشع ر ر ر رور الر ر ر ردائم بالفشرل ،القلرم ،اإلحبرراط
وعدم االتزان النفسي؛
 شررعور الباحثررة ب هميررة هررذين المتغي ررين -االسررتراتيجية التدريبيررة وضررغوط العمررل -ومحاولررةمعرفة ت ثير االستراتيجية التدريبية في الجامعة على ضغوط العمل لدى موظفيها؛
 .4أهداف الدراسة :تهد

هذر الدراسة إلى توضيح جملة من النقاط يمكن إجمالها فيما يلي:

 -تحديد مستويات ضغوط العمل لدى الموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور خنشلة؛

 تحديد دور االستراتيجية التدريبية بالجامعة في التقليل من ضغوط العمل لدى موظفيها؛ التعر على مصادر ضغوط العمل عموما وفي الجامعة محل الدراسة خصوصا؛ .5أسباب الدراسة :يمكن حصرها في النقاط التالية:

 قلة الدراسات في هذا الموضول ،التي تناولت المتغيرين معا االسرتراتيجية التدريبيرة وضرغوطالعمل؛
 إهمررال المؤسسررات الجامعي ررة للجوانررب النفس ررية واالجتماعيررة لموظفيه ررا ،ممررا ق ررد يررؤد إل ررىتدهور أدائهم نتيجة لتدهور العامل النفسي لديهم ،بسبب ما يحيط بهم من ضغوط العمل؛
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 إغفال الجامعة لضغوط العمل التي تعترض موظفيها ،بالتالي توجيه اهتمامها إلى مثرل هرذرالمشراكل الخطيررة وتركيررز اهتمامهررا علررى االسررتراتيجية التدريبيررة واعتبارهررا آليررة للحررد أو التقليررل
منها.
 .6منهج الدراسة:

اعتمرردت الباحثررة المررنهج الوصررفي التحليلرري فرري اإلطررار النظررر لهررذر الد ارسررة ،كمررا اعتمرردت

مرنهج د ارسرة الحالرة للتعرر علرى واقرع التردريب فري جامعرة عبراس لغررور خنشرلة ومردى تر ثير
االس ررتراتيجية التدريبي ررة ف رري التقلي ررل م ررن ضغر ر ر ر رروط العم ر ر ررل لر رردى موظفيهر ررا ،حي ررث ترررم اعتمررراد

االستبيان ك داة لجمع البيانات ونظام  spssفي التحليل اإلحصائي.
أوال :ضغوط العمل :مدخل عام

ترتبط الضغوط ارتباطا وثيقا بالعمل ،تجعل الفرد يعيش حالة فزل ،قلم ،توتر وانفعال ،هرذا

مررا تررنعكس آثررارر علررى مهامرره الوظيفيررة ،صررحته النفسررية ،الجسرردية وحتررى علررى عالقاترره مررع
العاملين معه.
 .1مفهوم ضغوط العمل:

حرراول الكثيررر مررن البرراحثين تعري ر

ضررغوط العمررل ،مررن بيررنهم مصررطفى محمررد أبررو بكررر

الررذ بررين أن ضررغوط العمررل يمكررن تعريفهررا وفررم مررداخل ثررالث تمثلررت فيمررا يلرري (:مصررطفى
محمود أبو بكر ، 2004 ،ص -ص)133 ،132 :
 مــن حيــل حالــة الفــرد :تعررر ضررغوط العمررل وفررم هررذا المرردخل علررى أنهررا "الحالررة النفسررية
والجسمانية التي يقوم فيهرا الفررد بررد فعرل لتعرضره لمجموعرة مرن المسرببات المتواجردة فري بيئرة

العمل".
 من حيل المسببات :تعرر ضرغوط العمرل وفرم هرذا المردخل علرى أنهرا "مجموعرة المثيررات
التي تتوفر فري بيئرة العمرل ،ينرتج عنهرا سرلوك معرين للفررد كررد فعرل لتر ثير هرذر المثيررات علرى

حالته النفسية والجسمانية".

 من حيل النتائج :تعر ضغوط العمل وفم هذا المدخل على أنها "مجموعة سلوكات الفرد
الناتجة عن حالته النفسية والجسمانية كرد فعل للمثيرات التي يواجهها في بيئة العمل".
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

وعليه فمعالجة موضرول ضرغوط العمرل يتضرمن بيئرة العمرل ومرا فيهرا مرن مثيررات يتفاعرل
معها الفرد ،الحالة النفسية والجسمانية للفرد كرد فعرل لتلرك المثيررات وسرلوكيات الفرراد الناتجرة
عن الحالة النفسية والجسمانية.
 .2أهمية دراسة ضغوط العمل:

نذكر فيما يلي أهم الجوانب التي تظهرر فيهرا أهميرة د ارسرة ضرغوط العمرل وذلرك علرى النحرو

التالي (:محسن أحمد الخضير ( ،س غ م)  ،ص-ص)16-15 ،

 حمايررة متخررذ الق ررار ومررن ثررم المؤسسررة مررن اتخرراذ ق ررار خرراطل نرراجم عررن انفعرراالت اللحظررةوالت ثير العاطفي والوجداني ،أو الناجم عرن ردود الفعرل العصربية للمواقر

متخذ القرار؛

 -ترروفير الظرررو

الصرعبة التري تواجره

والجررو الصررحي المناسرربين فرري بيئررة العمررل بالمؤسسررة ،بالشرركل الررذ يجعررل

لكرل مرردير جررو عمررل أفضررل ممررا يمكنرره مرن اتخرراذ القر اررات وممارسررة سررلطاته ومهامرره اإلداريررة
بشكل أفضل؛

 زيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية بتبسيط دوافرع متخرذ القررار فري المؤسسرة ،عرن طريرم رفرعقدراتهم على مواجهة ضغوط العمل والمواق

الصعبة؛

 تنميررة مهررارات التعامررل الفعررال مررع الضررغوط الداخليررة والخارجيررة الترري تواجرره متخررذ الق ررار،بالتررالي تنميررة مهررارات التخطرريط ،التنظرريم ،التوجيرره والرقابررة ،فرري ظررل سرريادة جررو مررن الضررغوط
على متخذ القرار في المؤسسة؛

 س رريادة روإل الفري ررم والتع رراون ب ررين الرؤس رراء والمرؤوس ررين وزي ررادة ال ررتفهم والمش رراركة اإليجابي ررةوالبنرراءة ،بمررا يسرراهم فرري رفررع الررروإل المعنويررة للعرراملين واحساسررهم بالمشرراركة الفعالررة فرري صررنع
حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي بالمؤسسة؛
 -تحقيررم الرقابررة الفعالررة والمتابعررة الحثيثررة للسررلوكيات اإلداريررة للمررديرين فرري كافررة المسررتويات

اإلداريررة ( عليررا ،وسررطى وتنفيذيررة) ،بشرركل يؤكررد تنفيررذ الخ ررطط الموضرروعة وتجنررب الخطرراء
الناجمة من أ ضغط على متخذ القرار؛
 تقليررل المنفررم علررى العررالج الصررحي ،س رواء النفسرري أو غيررر النفسرري ،النرراجم عررن ضررغوطالعمل المدمرة والمؤثرة على توازن الفرد النفسي والعاطفي؛
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 -تجنب المؤسسة تكالي

اتخاذ قررار غيرر سرليم ،كرذا تكرالي

مرا ترترب علرى هرذا القررار غيررر

السليم ،الناجم عن وقول متخذ القرار تحت ضغط عمل مدمر؛
 ت كي ررد ربحي ررة المؤسس ررة وتحقي ررم أه رردافها بالش رركل الس ررليم ووفق ررا لم ررا ه ررو مخط ررط وموض ررولبالبرامج التنفيذية؛
 -حماي ررة المنف ررذين م ررن عشر روائية القر ررار وم ررن ارتجالي ررة السياس ررات وم ررن التخ رربط واالزدواجي ررة،

وضريم دائرتهرا أمرام متخررذ القررار ،نتيجرة سريطرة الضرغوط

الناجمة عن قصور الرؤية وضع

والوساوس القهرية عليه؛
 زيادة العمرر اإلنتراجي للفررد العامرل ،بالترالي تحقيرم أقصرى اسرتفادة ممكنرة مرن المروال الترياستثمرت وأنفقت على تدريبهم ،إعدادهم واكسابهم الخبرة والمهارة خالل عمرهم الوظيفي؛
 .3مصــادر ضغوط العمل:
اختل

الكتاب والباحثون في تحديد مصادر ضرغوط العمرل نظر ار لتعرددها واختالفهرا وتنرول

مسرربباتها ،إال أنهررم اشررتركوا فرري إب رراز أهمهررا فرري مختل ر
فيما يلي إعطاء شرإل تفصيلي لمختل

الد ارسررات النظريررة والميدانيررة ،نحرراول

هذر المصادر:

 :1-3عبـــ العمـل :ينرتج عرن عبرل العمرل بعرض المظراهر نرذكر منهرا (:مصرطفى محمرود
أبو بكر ،2004 ،ص)140

 زيادة محتوى الوظيفة وأهدافها عن القدرات الذهنية للفرد؛ ارتفال متطلبات أعباء الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها عن إمكانية الفرد؛ عدم كفاية الوقت المخصص لداء العمل ،من ثرم االضرطرار لسراعات عمرل إضرافية دونالقدرة على الوفاء بمتطلبات الوظيفة؛

 عرردم كفايررة الجهررد المبررذول فرري أداء مه ررام الوظيفررة والوفرراء بمتطلباتهررا ،رغررم القيررام بجهرردإضافي غير عاد .
وعليرره فررهن ترروفر ووجررود كررل أو بعررض المسررببات المررذكورة أعررالر ينررتج عنهررا مررا يعررر بع ربء

العمل.

 :2-3صــراع الدور :يعر صرال الدور على أنره " ينشر إذا تناقضرت واختلفرت الدوار التري
يتوقع أن يقوم بها الفرد في موق
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

ص ررال الرردور بعررض المظرراهر نررذكر منهررا (:مصررطفى محمررود أبررو بكررر ، 2004 ،ص -ص،
)138 -137
 تداخل أو تعارض واجبات الوظيفة التي يشغلها الفرد مع واجباته ومسؤولياته السرية؛ -تداخل أو تعارض واجبات الوظيفة التي يشغلها الفرد مع اهتماماته وهواياته الشخصية؛

 إحسرراس الفرررد أنرره يررؤد مهررام وظيفررة معينررة غيررر محببررة إلررى نفسرره ،لكونهررا تتعررارض مررعميوله واتجاهاته وطموحاته ،من ثم يشعر باالستياء وعدم االستمتال ب دائها؛
 تلقرري الفرررد توجيهررات وأوامررر عديرردة م رن مصررادر متعررددة ومررن قيررادات مختلفررة ،ينررتج عنهرراتكليفات ومهام متداخلة أو متعارضة .

وعليه يمكرن القرول أن صررال الدوار يرؤد إلرى حالرة مرن التروتر العراطفي والوجرداني ،ممرا

يؤد إلى انخفاض الرضا عن العمل ومن ثم زيادة رغبة الفرد ونيته في ترك العمل.
 :3-3غمــوض الدور:

يعررر غمرروض الرردور علررى أنرره "عرردم الت كررد فيمررا يتعلررم بمرراذا يعمررل الفرررد ،متررى وكي ر ،

ويمكررن أن يوجررد الغمرروض فرري أ مررن المجرراالت التاليررة :مسررؤولية الفرررد -القواعررد -مصررادر
السلطة وتقييم المشر لداء العمل -التغيرات التنظيميرة -المران الروظيفي .وهنراك احتمراالت
أكثر لحدوث الغموض في المؤسسات كبيرة الحجم"(.راوية حسن محمد ، 2001 ،ص .)405

وينررتج عررن غمرروض الرردور بعررض المظرراهر نررذكر منهررا (:مصررطفى محمررود أبررو بكررر،2004 ،

ص )137
 -عدم مالئمة إمكانية الفرد وقد ارتره لظررو

ومتطلبرات الوظيفرة التري يؤديهرا ،سرواء بزيرادة أو

نقصان ،أو عدم توافم هذر اإلمكانيات والقدرات مع متطلبات العمل في الوظيفة؛

 عرردم كفايررة المعلومررات والبيانررات الترري تترروفر للفرررد عررن وظيفتر رره أو عملرره ،س رواء مررن حيررثالواجبات أو العالقات أو نتائج العمال التي يؤديها؛
 عدم استيعاب الفرد لجوانب وظيفته ودورها وأهميتها في المؤسسة؛ -توتر عالقة الفرد مع الط ار

الخرى في العمل.

 :4-3قلــة فــرص التقــدم والنمــو الــوظيف  :إن العمررل بالنسرربة للفرررد وسرريلة ت رؤد إلررى صررقل
معارفره ومها ارترره وقد ارترره ،بالتررالي يكررون مهيئررا القتنراص فرررص التقرردم واثبررات الوجررود ،فررهذا فقررد
الفرد المل في التقدم مهنيا ،أصبح العمل مصدر ضغط يومي لديه.
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ثانيا :االستراتيجية التدريبية ودورها ف التقليل من ضغوط العمل

يعد التدريب من أهم استراتيجيات تنمية الموارد البشررية فري المؤسسرات ،ولره تر ثير كبيرر فري

نجاحها واستمرارها وعامال مهما يمكنها من تكيي

مواردها البشرية مع التغيرات الحاصلة.

 .1تعريف التدريب:

يعررر الترردريب علررى أنرره":عمليررة فنيررة متكاملررة تهررد

عمليررة فيم ررا يتعل ررم برف ررع اإلنتاجي ررة وخف ررض التك ررالي

فرري نهايررة المررر إلررى تحقيررم نتررائج

وتعظ رريم الرب رراإل" (.كام ررل برب ررر،

2008

 ،)257،كمررا يعررر علررى أنرره" :إج رراء مررنظم مررن ش ر نه أن يزيررد مررن مهررارات اإلنسرران لتحقيررم
هد

محدد" (.مصطفى نجيب شاويش ،2000 ،ص )233

وعلير رره فالتر رردريب يعمر ررل علر ررى صر ررقل مهر ررارات وخب ر ررات المر رروظفين وتثمينهر ررا والرفر ررع مر ررن

مس ررتوياتها ،ف رري ح رردود ض ررمان الرف ررع م ررن اإلنتاجي ررة وتخف رريض التك ررالي

وبالت ررالي الرف ررع م ررن

الرباإل.
 .2المبادئ األساسية ف التدريب:

قرردم "بررن عنتررر عبررد الرحمرران" المبرراد الشررمل والقررب للمنطررم إلنجرراإل العمليررة التدريبيررة

ووضعها في إطارها القانوني ،هرذر المبراد يجرب مراعاتهرا فري جميرع م ارحرل العمليرة التدريبيرة
وهي (:بن عنتر عبد الرحمان ، 2010 ،ص) 95

 الشــــرعية :يجر ررب أن ير ررتم التر رردريب وفر ررم الق ر روانين والنظمر ررة والل ر روائح المعمر ررول بهر ررا داخر ررل
المؤسسة.

 المنطقيــــة :يج ر رب أن ير ررتم التر رردريب بنر رراء علر ررى فهر ررم منطقر رري وواقعر رري ودقير ررم لالحتياجر ررات
التدريبية.

 الهادفيـــة :أن تكررون أهرردا
دقيقا؛

الترردريب واضررحة ،موضرروعية ،قابلررة للتطبيررم ومحررددة تحديرردا

 الشــمولية :يجررب أن يشررمل الترردريب علررى جميررع أبعرراد التنميررة البش ررية مررن قرريم ،اتجاهررات،
معار ومهارات؛

 التدريجيـة :يجرب أن يبرردأ التردريب بمعالجرة الموضرروعات البسريطة ثرم يترردرج بصرورة منظمررة
إلى الكثر تعقيدا؛
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

 االستمرارية :يبدأ التدريب مع بدايرة الحيراة الوظيفيرة للفررد ويسرتمر معره خطروة بخطروة طيلرة
مشوارر الوظيفي؛

 المشاركة :فمشاركة المتدرب في عملية التدريب تؤد إلى رسوخ ما تعلمه لفترة أطول؛
 المعلومــات لالتغةيــةع العكســية :يحتراج المترردرب إلررى المعلومررات المرترردة عررن نتيجررة سررلوكه
للوقو

على مدى فعالية التدريب.

 .3مراحل بناء االستراتيجية التدريبية:

 :1-3مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:

يتم تحليل االحتياجات وفم ثالث مستويات وهي:

 تحليل االحتياجـات علـم مسـتوى المؤسسـة :مرن طرر إدارة المروارد البشررية ،التري تقروم
ب ررهجراء تحلي ررل له رردا

المؤسس ررة وموارده ررا وخططه ررا والم ارح ررل الزمني ررة الالزم ررة لبل رروغ تلرررك

اله رردا  .م ررن خ ررالل االس ررتعانة بع رردة مؤشر ررات كمع رردالت اإلنتاجي ررة ،تكلف ررة العم ررل ،الغي رراب
والت خر ،دوران العمل ،الحوادث الخ
 تحليــــل الوظائــــف :مررن خررالل د ارسررتها ووصررفها بدقررة للتع ررر علررى المه ررارات والمع ررار

والقرردرات المطلوبررة لدائهررا علررى وجرره التحديررد ،ذلررك لمسرراعدة مختصرري الترردريب علررى تحديررد

محتويات برامج التدريب المناسبة(.مازن فارس رشيد ،2001 ،ص .)691

 تحليـل الفـرد :يتم فيها قياس أداءر في عمله ،أين تحدد مدى حاجته للتدريب ،نول التردريب
وأهررم برامجرره ،أيضررا تحديررد طريقررة أداءر لواجباترره فرري وظيفترره ،كررذا أن روال المهررارات والمعررار

الواجر ررب تنميتهر ررا فير رره والسر ررلوك الر ررالزم تبنير رره حتر ررى يصر رربح قر رراد ار علر ررى أداء وظيفتر رره الحالير ررة
والمستقبلية.
 :2-3مرحلة تحديد أهداف التدريب:

بعررد نجرراإل المؤسسررة فرري التحديررد الرردقيم الحتياجاتهررا التدريبيررة ،تعمررل علررى ترجمتهررا إلررى

أهدا

زمنية ،مكانية ونوعية محددة ،مما يساعدها على ترشيد جهودها التالية للتردريب ،حيرث

يجب تحديد هذر الهدا

بصورة واضحة وقابلة للقياس ،حتى تتمكن فيما بعرد مرن تقيريم مردى

نجاإل عمليتها التدريبية أو العكس ( مازن فارس رشيد.)693 ، 2001 ،
 :3-3مرحلة تصميم وتنفية البرامج التدريبية
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حيررث يررتم تحديررد محترروى الترردريب ،اختيررار السرراليب التدريبيررة ،المرردربين ،مرردة البرنررامج،
مكانه وتكاليفه .ومن ثم تنفيذ البرامج.
 :4-3مرحلة متابعة وتقييم التدريب:

هر ي مجموعررة العمليررات الترري تررتم أثنرراء تنفيررذ م ارحررل الخطررة التدريبيررة للت كررد مررن أنهررا تسررير

حسب الخطة الموضوعة والوقت والميزانية المخصصين من أجلهرا بغررض( :سرعد الردين خليرل

عبد اهلل ،2007 ،ص )159

 التدخل الفور إلزالة أ معوقات قد تعترض سيرها.
 لتدخل للتعديل أو التطوير وفقا لمتطلبات الظرو
ه رري الت ك ررد م ررن م رردى تحقي ررم تل ررك البر ررامج لعه رردا

إمكانية تشخيص المعوقرات بهرد

الطارئة.
والنت ررائج المتوقع ررة منه ررا ،...،بالت ررالي

إزالتهرا وتطروير البررامج التدريبيرة فري المسرتقبل ( .نجرم عبرد

اهلل العزاو  ،عباس حسين جواد ،2010 ،ص .)269
ثالثا :المجاالت الت ينميها التدريب ف الموظفين للتقليل من ضغوط العمل لديهم

يعمررل الترردريب علررى تنميررة مجموعررة مررن الن رواحي لرردى المرروظفين ،يمكررن إبرازهررا مررن خررالل

الجدول رقم (:)01
جــدول رقــمل01ع :المجــاالت التـ ينميهــا التــدريب فـ المــوظفين للتقليــل مــن ضــغوط العمــل
لديهم

المصدر :إعداد الباحثة
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

قراءة تحليلية للجدول:

إن التدريب في المجاالت الثالث سالفة الذكر يعمل وبشكل فعال في التقليل من كل أنوال

الضغوط التي قد تواجه الموظ

في حياته الوظيفية ونبرز ذلك حسرب كرل مجرال علرى النحرو

التالي:
 المجـــال األول :إن تنمي ررة المعرف ررة والمعلوم ررات ل رردى الموظر ر

تجعل رره يع رري جي ررد متطلب ررات

وظيفته فيتخلص من غمروض الردور الرذ يؤديره فري وظيفتره ،كمرا تمكنره مرن التمييرز والفصرل

بين ما يطلب منه من مهام فيتخلص بذلك من صرال الدور لديه.
 المجــال الثــان  :اكتسرراب الفرررد مهررارات لداء الوظررائ

المختلفررة والدوريررة فرري العمررل تجعلرره

يررتخلص مررن مشرركل صرررال الرردور وغموضرره ،كررذا اكتسررابه مهررارات فرري التعبيررر والنقرراش وادارة

الندوات واالجتماعات تخلصه من مشكل طبيعة العمل والتوتر في العالقات ،واكتسابه مهارات
قيادية وقردرة علرى اتخراذ القر اررات وحرل المشركالت ترزيح مرن أمامره الضرغوط الصرادرة عرن قلرة

التقرردم والنمررو الرروظيفي وبالتررالي إمكانيررة شررغل مناصررب أعلررى لترروفرر علررى المهررارات الالزمررة
واكتسررابه مهررارات القرردرة علررى تنظرريم العمررل واإلفررادة مررن الوقررت تهررون وتقلررل عليرره عبررل العمررل
الذ يصدر في أغلبه من سوء إدارة الوقت واتبال أسلوب الولوية الترتيبية في أداء المهام.
 المجــال الثالــل :إن تنميررة كررل مررن االتجاهررات اإليجابيررة للعمررل ،ولت ييررد سياسررات وأهرردا

المؤسسة ،وكذا تنمية الدافع للعمرل والرغبرة فيره ،وحرب التعراون برين الفرراد وتنميرة روإل الفريرم
والشررعور بالمسررؤولية وحررب التميررز فرري العمررل والرغبررة فرري النفررع واالسررتنفال ،إنمررا هرري دالالت

لحررب الفرررد عملرره والنجرراإل فيرره ،وأفضررل سرربيل يررذلل ويقلررل مررن كررل أن روال الضررغوط الترري قررد
تواجهرره فرري وظيفترره مررن صررال الرردور ،غمرروض الرردور ،عبررل العمررل ،قلررة فرررص التقرردم والنمررو
الرروظيفي وأخي ر ار الترروتر فرري العالقررات ،وبهررذا يكسررب مفرراتيح النجرراإل الررثالث وهرري الرضررا فرري
العمل ،والشعور باالنتماء الذ يعزز ويقو االنتماء.

رابعــا :دور االســتراتيجية التدريبيــة ف ـ التقليــل مــن ضــغوط العمــل لــدى المــوظفين ا داريــين
بجامعة عباس لغرور خنشلة

.1إجراءات وأدوات الدراسة الميدانية:
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في إطار الكش

عرن مصرادر ضرغوط العمرل لردى المروظفين ودور االسرتراتيجية التدريبيرة فري

التقليرل منهرا ،قامررت الباحثرة بد ارسررة حالرة المروظفين اإلداريررين لجامعرة عبرراس لغررور "خنشررلة"،
الرذين بلرع عرددهم  304موظفرا إداريرا ،بالترالي اعتمردت الباحثرة عينرة المسرح الشرامل ،حيرث ترم
اعتمرراد االسررتبيان فرري جمررع البيانررات مررن مجتمررع الد ارسررة ،تررم تصررميمه ليشررمل ج رزأين الول
يحررو البيانررات الشخصررية للمبحرروثين أمررا الثرراني فيحتررو علررى محررورين ،المحررور الول حررول
واقع التدريب في الجامعة محل الدراسة والمحور الثاني حول مصادر ومسببات ضغوط العمرل

لدى الموظفين بالجامعة محل الدراسة؛ أين تم توزيع  304استمارة استرجع منهرا  265اسرتمارة،
قامت الباحثة باستبعاد  05استمارات بسبب ع ر ر رردم جدية المبح ر ر رروثين فري اإلجابرة عرن أسرئلتها،
ليصرربح عر ر ر رردد االستمر ر ر ررارات القابلررة للتحليررل اإلحصررائي  260اسررتمارة ،نبرررز فرري الجرردول رقررم

( )02إجراءات تحديد عدد االستمارات القابلة للتحليل اإلحصائي:

جدول رقم ل02ع :إجراءات تحديد عدد االستمارات القابلة للتحليل ا حصائ

المصدر :إعداد الباحثة

وقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيرة ( )SPSSلتحليرل بيانرات هرذر

الدراسة ،حيث استخدمت الساليب اإلحصائية التالية:
 معامل الثبات :اعتمدت الباحثة معامل الثبات ألفا كرومباخ.
 معامل الصدق :يحسب عن طريم حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات.
 التك اررات والنسب المئوية :لوص

خصائص أفراد عينة الدراسة.

 المتوسـط الحسـاب  :اسرتخدم للحصرول علرى متوسرط إلجابرات المبحروثين علرى أسرئلة
االستبيان.

 المتوسط الحسطبي النظطي ::بمرا أن المتوسرط الحسرابي مرن تردرج خماسري حسرب سرلم
ليكرارت ،فرهن قيمرة المتوسرط الحسرابي النظرر لإلجابرات المقترحرة هرو (،3=5/)5+4+3+2+1
حي ررث اعتمر رردت الباحثر ررة علر ررى ثر ررالث مس ررتويات للمتوسر ررطات الحسر ررابية للحكر ررم علر ررى إجابر ررات
المبحوثين في كل عبارة حيث( :أقل من  03ضعيفة ،تساو  03متوسطة وأخي ار أكبر من 03

عالية).

 االنحراف المعياري :لمعرفة مدى التشتت المطلم بين أوساطها الحسابية.
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

 معامـل االخـتفف :مرن مقراييس التشرتت يسرتخدم لقيراس مردى االنسرجام برين إجابرات
المبحوثين.

إذا كان معامل االختال

أقل من ) (%50دل ذلك على اتفام في إجابات المبحروثين ،أمرا

إذا كران أكبرر مرن ) (%50دل ذلرك علرى اخرتال
االختال

= االنح ار

) عردم اتفرام( فري إجاباتهم(.معامرل

المعيار ضرب  100قسمة المتوسط الحسابي للمتغير).

 .2ثبات أداة الدراسة:

ترم اسرتخدام معامرل الثبرات الفرا كرونبراخ الختبرار ثبرات أسرئلة االسرتبيان ،النترائج مبينرة فري

الجدول رقم (:)03
جدول رقم ل03ع :اختبار الثبات والصدق

المصدر :إعداد الباحثة باعتماد مخرجات برنامج spss

نالحرظ مرن الجردول رقرم ( )03أن قيمرة معامرل ألفرا كرومبراخ ومعامرل الصردم بالنسربة

(للمقياس ككل) تساو على التوالي ( )0.726و ( ،)0.852وهي قيم مرتفعة مما يؤكد أن أداة

الد ارسرة تتمترع بدرجرة عاليرة مرن الثب ر ر ر ر رات والصردم ،وعليره فالمقيراس يقريس مرا وجرد لقياسره
ويمكن الوثوم بنتائجه وتعميمها.
 .3عرض وتحليل بيانات الدراسة:

 :1-3وصف وتحليل البيانات الشخصية للمبحوثين:

العدد السادس عشر -ديسمبر 2014
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جدول رقم ل04ع :التك اررات والنسب المئوية للبيانات الشخصية للمبحوثين

المصدر :إعداد الباحثة باعتماد مخرجات برنامج spss
من خالل تحليل نتائج الجدول رقم ( )04نجد أن:

 تتبن ررى جامع ررة عب رراس لغ رررور "خنش ررلة" سياس ررة توظيفي ررة تق رروم عل ررى توزي ررع ع ررادل لحظ رروظالتوظي ر

بررين الذك ر ر ررور واإلنرراث ،حيررث بلغررت نسرربة الررذكور %49.6أمررا اإلنرراث فبلغررت نسرربتهم

 %50.4وهما نسبتين متقاربتين جدا.

 جامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" هرري جامعررة فتيررة حيررث أن أعمررار المرروظفين لررديها تنحصرررغالبررا بررين [ ،]40 - 20أ بنسرربة  %77.3والبرراقي أ مررا نسرربته  %22.7ف عمررارهم  40سررنة
ف كثر ،مما يردل علرى أن أبرواب التوظير

لرديها مفتوحرة ،وبالترالي ففئرة ذو الخبررة المنخفضرة

[ [5 -0كرران لهررا أكبررر نسرربة  ،% 40.4تليهررا فئررة الخب ررة المتوسررطة [ [10 -5بنسرربة

%31.5

وأخي ار ذو الخبرة المرتفعة والموزعة بين الفئة [[15 -10بنسربة % 13.8والفئرة  15فر كثر بنسربة

.%14.2

 تركز جامعة عباس لغرور "خنشلة" في توظيفها على حملة الشهادات الجامعيرة ،حيرث بلرعع رردد حمل ررة ش ررهادة الليس ررانس نس رربة  % 75.0أم ررا أص ررحاب الم ررؤهالت الخ رررى فبلغ ررت نس رربتهم
 %25.0هذا من شأنه الرفع من مستويات األداء الوظيفي لهم ومن ثم األداء اإلداري للجامعة.
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

 :2-3عرض وتحليل بيانات محاور االستبيان

 :1-2-3عـــرض وتحليــــل عبــــارات المحــــور األول لالتـــدريب فــــ جامعــــة عبــــاس لغــــرور
"خنشلة"ع

جـدول رقـم ل05ع :المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة جابـات المبحـوثين حـول
واقع التدريب ف جامعة "خنشلة"

المصدر :إعداد الباحثة باعتماد مخرجات برنامج spss

االنحرفرات المعياريرة ومعرامالت االخرتال
ا
يبرين الجردول رقرم ( )05المتوسرطات الحسرابية و
لعبرارات المحرور الول (واقرع التردريب فري الجامعرة) والرذ حقرم متوسرطا حسرابيا عامرا قيمتره
( )3.26وانح ارفرا معياريرا عامرا قيمتره ( )1.09ومعامرل اخرتال

عامرا قيمتره ( (%33.43وبدرجرة

عالية.

وفي ما يلي سيتم ترتيب العبارات ترتيبا تنازليا وفم وسطها الحسرابي والرذ سريتم مقارنتره مرع

المتوسط الحسابي النظر والذ حدد بر ( )03حسب سلم ليكارت الخماسي ر
العدد السادس عشر -ديسمبر 2014
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جراءت العبرارة رقرم ( )1فري الترتيرب الول وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو
 3.75وهو أكبر من المتوسط الحسابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  ،27.46وهرذا مؤشرر

يعكس اهتمام الجامعة بالتدريب واعتبارر أداة للرفع من مهارات ومعار وخبرات موظفيها.
جاءت العبرارة رقرم ( )9فري الترتيرب الثراني وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو
 3.70وهرو أكبرر مررن المتوسرط الحسرابي النظررر  ،ومعامرل اخرتال

يسرراو  31.08وهرذا مؤشررر

يعكررس اتفررام المبحرروثين علررى اعتبررار الترردريب أداة تحفيزيررة نظ ر ار للمهررارات والمررؤهالت الترري

يكتسبونها من خالله.
جاءت العبارة رقم ( )10في الترتيب الثالث وبدرجة عالية ،حيث المتوسط الحسابي يساو
 3.53وهررو أكبررر مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال

يعكس اتفام المبحوثين على أهمية التدريب في تقريب ثقافة الموظ

يسرراو  31.44وهررذا مؤشررر
من ثقافة الجامعة.

جراءت العبرارة رقرم ( )5فري الترتيرب ال اربرع وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو
 3.36وهرو أكبرر مررن المتوسرط الحسرابي النظررر  ،ومعامرل اخرتال

يسرراو  31.84وهرذا مؤشررر

يعكررس اتفررام المبحرروثين علررى أن الجامعررة تقرروم بوضررع ب ررامج تدريبيررة تسرراعد المرروظفين علررى
استخدام التكنولوجيات الحديثة واكتساب مؤهالت جديدة.

جاءت العبارة رقم ( )7في الترتيب الخامس وبدرجة عالية ،حيث المتوسط الحسرابي يسراو

 3.32وهرو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال
يعكررس اتفررام المبحرروثين علررى أن الجامعررة اهتمامهررا ضررعي

يسرراو  32.83وهررذا مؤشررر

بتقصرري أراء المرروظفين المترردربين

حول مدى رضاهم واستفادتهم من البرامج التدريبية.

جاءت العبارة رقم ( )6في الترتيب السادس وبدرجة عالية ،حيث المتوسط الحسرابي يسراو

 3.20وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  34.06وهرذا مؤشرر

يعك ررس اتف ررام المبح رروثين عل ررى أن الجامع ررة ت رردرب الم رروظفين باعتم رراد أس رراليب وط رررم حديث ررة
مساعدة على الرفع من المهارات والمعار الوظيفية.

جاءت العبارة رقم ( )4فري الترتيرب السرابع وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو

 3.13وهو أكبر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  37.38وهرذا مؤشرر

يعكس اتفام المبحوثين على أن هناك عدالة في استفادة كل المروظفين الرذين لرديهم احتياجرات
تدريبية من البرامج التدريبية الموضوعة.
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

جاءت العبارة رقم ( )2في الترتيرب الثرامن وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو
 3.05وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  35.73وهرذا مؤشرر

يعكرس اتفرام المبحرروثين علرى أن الجامعرة تقرروم بتقيريم موضروعي لداء موظفيهررا ممرا يسرراعدها
على التحديد الجيد الحتياجاتهم التدريبية.

جراءت العبررارة رقررم ( )3فرري الترتيرب التاسررع وبدرجررة متوسررطة ،حيررث المتوسررط الحسررابي

يسرراو  3.00وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال
مؤشررر يعكررس اتف ررام المبحرروثين عل ررى أن الجامع ررة اهتمامه ررا ضررعي

يسرراو  38.66وهررذا

بالتحدي ررد الجي ررد للبر ررامج

التدريبية بما يضمن التغطية الجيدة لالحتياجات التدريبية.

جرراءت العبررارة رقررم ( )8فرري الترتيررب العاشررر والخيررر وبدرجررة ضررعيفة ،حيررث المتوسررط

الحسابي يساو  2.56وهو أقل من المتوسط الحسابي النظر  ،ومعامل اختال
وهذا مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أن الجامعة اهتمامها ضرعي

يسراو

37.5

بمقارنرة أداء المروظفين

المتدربين قبل وبعد العملية التدريبية ،وتقييمه لتحديد مدى فعالية البرامج التدريبية.
 :2-2-3تحليــل عبــارات المحــور الثــان لمصــادر ومســببات ضــغوط العمــل لــدى المــوظفين
بالجامعةع

جـدول رقـم ل06ع :المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة جابـات المبحـوثين حـول
مصادر ومسببات ضغوط العمل لدى الموظفين بالجامعة

المصدر :إعداد الباحثة باعتماد مخرجات برنامج spss
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االنحرفرات المعياريرة ومعرامالت االخرتال
ا
يبين الجدول رقم ( )06المتوسطات الحسابية و
لعبررارات المحررور الول (مصررادر ومسررببات ضررغوط العمررل ل رردى الم روظفين بالجامعررة) وال ررذ
حقم متوسطا حسابيا عاما قيمته ( )2.95وانحرافا معياريا عاما قيمتره ( )1.08وبدرجرة ضرعيفة،
كذا معامل اختال

عاما قيمته (. (%36.61

وفي ما يلي سيتم ترتيب العبارات ترتيبا تنازليا وفم وسطها الحسرابي والرذ سريتم مقارنتره مرع

المتوسط الحسابي النظر والذ حدد بر ( )03حسب سلم ليكارت الخماسي.

جراءت العبرارة رقرم ( )11فري الترتيرب الول وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو
 3.38وهررو أكبررر مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ( ،)3ومعامررل اخررتال
مؤشر اتفام المبحوثين على أن وقت العمل المخصص غير كا

يسرراو  ،33.43وهررذا

لداء كل العمل المطلوب.

جاءت العبارة رقم ( )12في الترتيب الثاني وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو

يس رراو  31.25وه ررذا

 3.36وه ررو أكب ررر م ررن المتوس ررط الحس ررابي النظ ررر  ،ومعام ررل اخ ررتال

قدرت واستعدادات الموظفين أقل من كم العمل الملقرى
مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أن ا
على عاتقهم.
جاءت العبارة رقم ( )21في الترتيب الثالث وبدرجة عالية ،حيث المتوسط الحسابي يساو

يس رراو  38.19وه ررذا

 3.22وه ررو أكب ررر م ررن المتوس ررط الحس ررابي النظ ررر  ،ومعام ررل اخ ررتال

مؤشر يعكس اتفام المبحوثين علرى أن تكروين المروظفين يشرعرهم بالثقرة فري قردراتهم علرى أداء
مهامهم
جاءت العبارة رقم ( )20في الترتيرب ال اربرع وبدرجرة عاليرة ،حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو

 3.20وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال
يعك ررس اتفرررام المبح رروثين عل ررى أن ظ رررو

يسراو  38.43وهرذا مؤشرر

العم ررل غي ررر مش ررجعة علر ررى العم ررل وتش رركل لر رردى

الموظفين ضغوط نفسية.
جرراءت العبررارة رقررم ( )17فرري الترتيررب الخررامس وبدرجررة عاليررة ،حيررث المتوسررط الحسررابي

يساو  3.13وهو أكبر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  35.14وهرذا

مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على قلرة الفررص المتاحرة أمرامهم للتردريب وتعلرم مهرارات جديردة
في وظيفتهم.
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

جراءت العبرارة رقرم ( )18فري الترتيرب السرادس وبدرجرة ضرعيفة ،حيرث المتوسرط الحسرابي
يسرراو  2.88وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال

يسرراو  34.02وهررذا

مؤشر يعكس اتفام المبحروثين علرى أن الجامعرة ال تتريح الفررص لموظفيهرا إلظهرار إمكانيراتهم
الوظيفية واستغاللها.

جراءت العبرارة رقرم ( )13فري الترتيرب السرابع وبدرجرة ضرعيفة ،حيرث المتوسرط الحسرابي

يساو  2.83وهو أقل من المتوسرط الحسرابي النظرر  ،ومعامرل اخرتال

يسراو  38.51وهرذا

مؤشر يعكرس اتفرام المبحروثين علرى أن العمرل روتينري وال جديرد فيره ممرا يخلرم لرديهم ضرغوط
وقلم وتوتر.

جراءت العبرارة رقرم ( )19فري الترتيرب الثرامن وبدرجرة ضرعيفة ،حيرث المتوسرط الحسررابي

يسرراو  2.67وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال

يسرراو  38.95وهررذا

مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أنهم يفكرون في عمل آخر يتيح لهم فرص الترقي.
جرراءت العبررارة رقررم ( )14فرري الترتيررب التاسررع وبدرجررة ضررعيفة ،حيررث المتوسررط الحسررابي

يسرراو  2.64وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ،ومعامررل اخررتال

يسرراو  38.63وهررذا

مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أنهم يتلقون أوامر متعارضة من أكثر من شخص.
جرراءت العبررارة رقررم ( )16فرري الترتيررب العاشررر والخيررر وبدرجررة ضررعيفة ،حيررث المتوسررط
الحس ررابي يس رراو  2.59وه ررو أق ررل م ررن المتوس ررط الحس ررابي النظ ررر  ،ومعام ررل اخ ررتال

يس رراو

 37.83وه ررذا مؤش ررر يعك ررس اتف ررام المبح رروثين عل ررى أنهررم مت ك ررد تمام ررا مررن ق رردراتهم عل ررى أداء

مهامهم.

جاءت العبارة رقم ( )15في الترتيب الحاد عشر والخير وبدرجة ضعيفة ،حيث المتوسرط
الحس ررابي يس رراو  2.54وه ررو أق ررل م ررن المتوس ررط الحس ررابي النظ ررر  ،ومعام ررل اخ ررتال

يس رراو

 40.94وهر ررذا مؤشر ررر يعكر ررس اتفر ررام المبحر رروثين علر ررى أنهر ررم ال يكلف ر رون بمسر ررؤوليات دون تر رروفر
الصالحيات الكافية لتنفيذها.

 .4تحليل الفرضيات:

الفرضية األولم" :تشكل االسرتراتيجية التدريبيرة آليرة هامرة للرفرع مرن مهرارات ومعرار وخبررات
الموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور "خنشلة"".
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من خالل تحليل بيانات المحور الول لالستبيان تبين أن الجامعة تهتم بتدريب موظفيها،
وأن التدريب في كثير من جوانبه ساهم في الرفع من مهرارات ومعرار وخبررات المروظفين ،إال
أن عدم التحديد الجيد للبرامج التدريبيرة بمرا يضرمن التغطيرة الجيردة لالحتياجرات التدريبيرة وكرذا
روتينيررة العمررل وعرردم االهتمررام بمقارنررة أداء موظفيهررا قبررل وبعررد الترردريب وأيضررا تقصرري التغذيررة
الراجعة حرول مردى االسرتفادة مرن البررامج التدريبيرة قلرل نوعرا مرا مرن فاعليرة التردريب .وهرذا مرا

يؤكد التحقم الجزئي للفرضية الولى.

الفرضـــية الثانيـــة" :تتمث ررل أه ررم مص ررادر ومس ررببات ض ررغوط العم ررل ل رردى الم رروظفين اإلداري ررين
بجامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" فرري غمرروض الرردور ،ص ررال الرردور ،عبررل العمررل ،قلررة فرررص

التقدم والنمو الوظيفي وظرو

العمل".

تب ررين م ررن تحلي ررل بيان ررات المح ررور الث رراني أن الم رروظفين بجامع ررة عب رراس لغر ررور خنش ررلة ال
يعانون من غموض في أدوارهم وأن أدوارهم واضحة حيث يعرفون تفاصيل واجباتهم فيها ،كما
أنهررم ال يشررتكون مررن كث ررة العمررل الررذ قررد يشرركل عبئررا علرريهم ،وأيضررا يؤكرردون علررى أن فرررص

الترقرري فرري مسررا ار تهررم الوظيفيررة غيررر متاحررة كثي ر ار ممررا يشرركل لررديهم ضررغط وقلررم ،كمررا أنهررم
يؤكرردون علررى أن ظرررو

العمررل غيررر مواتيررة لهررم وتعتبررر مصررد ار هامررا لخلررم ضررغوط لررديهم،

باإلضررافة إلررى أن الجامعررة ال تترريح الفرررص لموظفيهررا إلظهررار إمكانيرراتهم الوظيفيررة واسررتغاللها
شكل هذا ضغطا عليهم .وهذا ما يؤكد التحقم الجزئي للفرضية الثانية.
الفرضــية الثالثــة" :تعتبررر االسررتراتيجية التدريبيررة فرري جامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" آليررة هامررة
للتقليل من ضغوط العمل لدى موظفيها".

من خالل مقارنة مستوى رضا الموظفين عن التدريب الذ يخضرعون لره ،كرذا المسرتويات

المنخفضة للضغوط التي يعانون منها وقلرة مصرادرها يظهرر الردور الكبيرر للتردريب فري التقليرل
من ضغوط العمل لديهم وهذا ما يؤكد تحقم الفرضية الثالثة.
الخاتمة:

 نتائج الدراسة:

يشرركل الترردريب آليررة هامررة للتقليررل مررن ضررغوط العمررل لرردى المرروظفين ،لكررن هنرراك بعررض

العوامل التي تقلل من فاعليته في الجامعة محل الدراسة نذكر منها:
-
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االستراتيجية التدريبية كآلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفين– دراسة حالة جامعة عباس
لغرور خنشلة-

-

أن الجامعر ررة مح ر ررل الد ارس ر ررة ال تت ر رريح الف ر رررص لموظفيه ر ررا إلظه ر ررار إمكاني ر رراتهم الوظيفي ر ررة

واستغاللها؛
-

الجامع ررة مح ررل الد ارس ررة ال ت ررولي اهتمام ررا بمقارن ررة أداء الم رروظفين المت رردربين قب ررل وبع ررد

العملية التدريبية ،وتقييمه لتحديد مدى فعالية البرامج التدريبية؛
-

الجامعة ال تولي اهتماما بتقصي أراء الموظفين المتدربين حول مدى رضراهم واسرتفادتهم

من البرامج التدريبية؛
-

أن الجامعة ال تولي اهتماما بالتحديرد الجيرد للبررامج التدريبيرة بمرا يضرمن التغطيرة الجيردة

لالحتياجات التدريبية؛
-

إن عدم التحديد الجيد لعهدا

التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها من خالل تبنيها لبرامج

تدريبيررة ،تعررود أساسررا إلررى عرردم االطررالل علررى مررا يعانيرره الف رراد فعررال ،هررذا مررا يجعررل الترردريب
غير فعال في النهوض بكفراءة ومهرارات الفرراد ممرا يحرول دون التقليرل مرن مصرادر الضرغوط
لديهم.
 توصيات الدراسة:

وفيم ررا يل رري نق رردم بع ررض التوص رريات الت رري ن م ررل أن تفي ررد مؤسس رراتنا ف رري التقلي ررل م ررن معان رراة

موظفيها:
-

ال يكف رري المؤسس ررات أن تتبن ررى العملي ررة التدريبي ررة للنه رروض بموارده ررا وكفاءاته ررا البشر ررية

وحسب؛ بل البد أن تعمل جاهدة على جعرل هرذا التردريب فعراال بصرفة دائمرة ومسرتمرة ،وحترى
يتحق ررم ذل ررك الب ررد أن يبن ررى ويق رروم عل ررى أس رراس تغيي ررر أس ررلوب الداء والس ررلوك والتفكي ررر نح ررو
الفضررل ،شرررط أن يكررون متطررو ار فرري مادترره وأسررلوبه ،ويعكررس احتياجررات العمررل والف رراد مررن
المهررارات والقرردرات ،ويعمررل علررى إشررباعها إشررباعا صررحيحا ،مررع وجرروب تروافر ظرررو

مناسرربة

تمكن الفراد من تطبيم ما تعلمور من التدريب وتحفيزهم على ذلك؛
-

يجب على المؤسسة الجزائرية أن تعطي أهمية أكثر لما يعانيه أفرادها مرن ضرغوط ،لن

ه ررذر الض ررغوط ه رري ال ررداء ال ررذ يتغلغ ررل بسر ررية ف رري كيانه ررا ،ونتائج رره ثقيل ررة ج رردا عل ررى أداءه ررا

ومردوديتها وحتى العمر الزمني لموظفيها؛
-

عنررد تبنرري اسررتراتيجية تدريبيررة ال بررد مررن التحديررد الجيررد لالحتياجررات التدريبيررة للمرروظفين،

والتي تعبر أساسا على ما يعانيه أفرادها من ضغوط ب نواعها؛
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-

حتررى يقلررل الترردريب مررن ضررغوط العمررل لرردى المرروظفين ،ال بررد أن تشررمل فاعليترره علررى

التخطرريط الجيررد والررذ يسررمح بق رراءة واضررحة الحتياجررات الفرررد التدريبيررة فرري مسررارر المهنرري،
فاعليررة التنظرريم ،الديمومررة واالسررتمرار ،شررامال لجميررع ن رواحي القصررور الترري يعانيهررا الفرررد وهررو
يؤد وظيفته ونشاط يستوعب التقدم التكنولوجي.
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