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 آلية للتقليل من الضغوط المهنية لدى الموظفينك ةالتدريبي االستراتيجية
 -دراسة حالة جامعة عباس لغرور خنشلة –
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 ملخص:ال         
في إطار معالجة مشكلة ضغوط العمل لدى الموظفين ودور االستراتيجية التدريبية في    
ل منها، قامت الباحثة بدراسة حالة جامعة عباس لغرور "خنشلة"، حيث كان عدد التقلي

تم اعتماد عينة المسح الشامل. وقد  موظفا إداريا، بالتالي 304الموظفين اإلداريين فيها 
استمارة  304اعتمدت الباحثة في جمع البيانات على االستمارة )االستبيان(، حيث تم توزيع 

استمارة،  260فكان عدد االستمارات القابلة للتحليل اإلحصائي  5تبعد واس 265استرجع منها 
من أهم النتائج التي توصلت إليها  .في التحليل اإلحصائي spssكما اعتمدت الباحثة برنامج 

تشكل آلية هامة للتقليل من ضغوط العمل لدى الموظفين في الدراسة أن االستراتيجية التدريبية 
روتينية العمل : لكن هناك بعض العوامل التي تقلل من فاعليتها نذكر الجامعة محل الدراسة،

في الجامعة محل الدراسة يشكل مصدرا لضغوط العمل لدى الموظفين، عدم إتاحة الفرص 
واستغاللها يشكل مصدرا لضغوط العمل لديهم، عدم  الوظيفية همإمكانياتللموظفين إلظهار 

 البرامج فعالية مدى لتحديد وتقييمه التدريبية العملية وبعد قبل المتدربين الموظفين أداء مقارنة
 أراء بتقصيال تولي اهتماما  الجامعةيؤثر على فعالية االستراتيجية التدريبية، كما أن  التدريبية
 ، كما ال تولي اهتماماالتدريبية البرامج من واستفادتهم رضاهم مدى حول المتدربين الموظفين
، هذا يقلل التدريبية لالحتياجات وبالتالي غياب التغطية الجيدة التدريبية جللبرام الجيد بالتحديد

 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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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:

مررن أخطررر المشرراكل الترري وجرردت المؤسسررات اليرروم نفسررها مضررطرة تعتبررر ضررغوط العمررل      
تمرررس بالدرجرررة الولررى المرررورد البشرررر  فيهرررا، مررن خرررالل التررر ثير فررري صرررحته  حيرررثلمواجهتهررا، 

النفسية والجسمية معترضة بذلك سبيله فري القيرام بمهامره بالكفراءة الالزمرة، هرذر الخيررة ناتجرة 
مرررا يفررررض عليهرررا البحرررث فررري إيجررراد أنجرررع السررربل مالضرررغوط بمصرررادرها المختلفرررة،  عرررن ترررراكم

وقد اتجهت في سبيل ذلك إلى تردريب مواردهرا البشررية واالسرتثمار فيهرا  .للتعامل معها بفاعلية
لرذلك ارت ينرا طررإل اإلشركالية السرلبية لهرذر المشركلة الخطيررة.  اآلثارك حد أهم أساليب الحد من 

كل االستراتيجية التدريبية آلية هامة يمكن تبنيها للتقليل من ضرغوط العمرل لردى هل تش :التالية
 موظفي جامعة عباس لغرور "خنشلة"؟

 طرإل السئلة الفرعية التالية: تمإلجابة على التساؤل الرئيسي ل تساؤالت الدراسة: .1
بررررات هرررل يمكرررن اعتبرررار االسرررتراتيجية التدريبيرررة آليرررة هامرررة للرفرررع مرررن مهرررارات ومعرررار  وخ -

 الموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور "خنشلة"؟
هررل يشرركل كررل مررن غمرروض الرردور، صرررال الرردور، عبررل العمررل، قلررة فرررص التقرردم والنمررو  -

الررروظيفي، ظررررو  العمرررل مصرررادرا لخلرررم ضرررغوط عمرررل لررردى مررروظفي جامعرررة عبررراس لغررررور 
 "خنشلة"؟

" علرى التقليرل مرن ضرغوط هل تعمل االستراتيجية التدريبية في جامعة عباس لغررور "خنشرلة -
 العمل لدى موظفيها؟

 :اشتملت الدراسة على ثالث فرضيات هي فرضيات الدراسـة:.  2

تشررركل االسررررتراتيجية التدريبيرررة آليررررة هامررررة للرفرررع مررررن مهررررارات ومعرررار  وخبرررررات المرررروظفين  -
 اإلداريين بجامعة عباس لغرور "خنشلة". 

فين اإلداريرين بجامعرة عبراس لغررور تتمثل أهم مصادر ومسببات ضغوط العمل لردى المروظ -
"خنشررلة" فرري غمرروض الرردور، صرررال الرردور، عبررل العمررل، قلررة فرررص التقرردم والنمررو الرروظيفي 

 وظرو  العمل.
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تعتبر االستراتيجية التدريبية في جامعة عباس لغرور "خنشلة" آلية هامة للتقليل من ضرغوط  -
 العمل لدى موظفيها.

 .  أهمية الدراسة:3
دراسة ضغوط العمل لدى المروظفين نظررا لمرا لهرا مرن تر ثير سرلبي علريهم راسة هذر الدتحاول  

وط العمرل يرؤد  ررررررررررررري لهم؛ إذ أن تجاهرل ضغرررررررهاد النفسررررررروتر واإلجررررررروما تسببه من شعور بالت
 ، بالتالي تتمثل أهمية هذر الدراسة في:إلى التقليل من فاعلية المورد البشر  وكفاءته

، ممررا يسرراعد علررى فهررم لرردى المرروظفين ضررغوط العمررلومصررادر أسررباب و معرفررة خصررائص  -
 ؛وتحليل وتفسير البعاد واآلثار الناجمة عنها وكيفية التعامل معها

علررررى  ؤسسرررراتفرررري حيرررراة الم تدريبيررررةالاالسررررتراتيجية ترررر تي أهميررررة هررررذر الدراسررررة مررررن أهميررررة  -
علررى أيضررا هرردافها بشرركل فعررال ومتميررز، الواضررح علررى نجاحهررا وتحقيقهررا ل اوأثرهرر. اختالفهررا

الوجهة الصرحيحة، أو  الموظفينبالسلوك التنظيمي الذ  له دور هام في توجيه  امدى ارتباطه
دائم بالفشرل، القلرم، اإلحبرراط رررررررور الرررررررراتهم السرلبية كههمرال العمررل أو الشعيرررررررررليل مرن سلوكرررررررالتق

 ؛وعدم االتزان النفسي
ومحاولررة  -االسررتراتيجية التدريبيررة وضررغوط العمررل -حثررة ب هميررة هررذين المتغيرررينشررعور البا -

 في الجامعة على ضغوط العمل لدى موظفيها؛ االستراتيجية التدريبية ت ثيرمعرفة 
 تهد  هذر الدراسة إلى توضيح جملة من النقاط يمكن إجمالها فيما يلي:. أهداف الدراسة: 4
 الموظفين اإلداريين بجامعة عباس لغرور خنشلة؛ تحديد مستويات ضغوط العمل لدى -
 لدى موظفيها؛ التقليل من ضغوط العمل فيالجامعة بالتدريبية  ستراتيجيةاال دورتحديد  -
 ؛خصوصا التعر  على مصادر ضغوط العمل عموما وفي الجامعة محل الدراسة -
 يمكن حصرها في النقاط التالية:. أسباب الدراسة: 5
االسرتراتيجية التدريبيرة وضرغوط التي تناولت المتغيرين معا ، ا الموضولقلة الدراسات في هذ -

 العمل؛
، ممرررا قرررد يرررؤد  إلرررى موظفيهررراللجوانرررب النفسرررية واالجتماعيرررة ل يرررةالجامعالمؤسسرررات إهمرررال  -

 العمل؛تدهور أدائهم نتيجة لتدهور العامل النفسي لديهم، بسبب ما يحيط بهم من ضغوط 
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التي تعترض موظفيها، بالتالي توجيه اهتمامها إلى مثرل هرذر  العملضغوط إغفال الجامعة ل -
المشراكل الخطيرررة وتركيررز اهتمامهررا علررى االسررتراتيجية التدريبيررة واعتبارهررا آليررة للحررد أو التقليررل 

 منها.
 . منهج الدراسة:6
اعتمرردت الباحثررة المررنهج الوصررفي التحليلرري فرري اإلطررار النظررر  لهررذر الدراسررة، كمررا اعتمرردت   

راسرة الحالرة للتعرر  علرى واقرع التردريب فري جامعرة عبراس لغررور خنشرلة ومردى ترر ثير مرنهج د
االسررررتراتيجية التدريبيررررة فرررري التقليررررل مررررن ضغررررررررررروط العمرررررررل لرررردى موظفيهررررا، حيررررث تررررم اعتمرررراد 

 في التحليل اإلحصائي. spssاالستبيان ك داة لجمع البيانات ونظام 
 : مدخل عام: ضغوط العملأوال
يعيش حالة فزل، قلم، توتر وانفعال، هرذا  فردال تجعلارتباطا وثيقا بالعمل،  ضغوطالترتبط    
آثرررارر علرررى مهامررره الوظيفيرررة، صرررحته النفسرررية، الجسررردية وحترررى علرررى عالقاتررره مرررع  ترررنعكسمرررا 

 .  العاملين معه
 :مفهوم ضغوط العمل .1
مررد أبررو بكررر حرراول الكثيررر مررن البرراحثين تعريرر  ضررغوط العمررل، مررن بيررنهم مصررطفى مح     

الررذ  بررين أن ضررغوط العمررل يمكررن تعريفهررا وفررم مررداخل ثررالث تمثلررت فيمررا يلرري:) مصررطفى 
 (133، 132ص:  -ص ،  2004محمود أبو بكر، 

 :تعررر  ضررغوط العمررل وفررم هررذا المرردخل علررى أنهررا "الحالررة النفسررية  مــن حيــل حالــة الفــرد
المسرببات المتواجردة فري بيئرة  والجسمانية التي يقوم فيهرا الفررد بررد فعرل لتعرضره لمجموعرة مرن

 ."العمل
 :تعرر  ضرغوط العمرل وفرم هرذا المردخل علرى أنهرا "مجموعرة المثيررات  من حيل المسببات

التي تتوفر فري بيئرة العمرل، ينرتج عنهرا سرلوك معرين للفررد كررد فعرل لتر ثير هرذر المثيررات علرى 
 ."حالته النفسية والجسمانية

 :هذا المدخل على أنها "مجموعة سلوكات الفرد  تعر  ضغوط العمل وفم من حيل النتائج
 ."الناتجة عن حالته النفسية والجسمانية كرد فعل للمثيرات التي يواجهها في بيئة العمل
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معالجة موضرول ضرغوط العمرل يتضرمن بيئرة العمرل ومرا فيهرا مرن مثيررات يتفاعرل ف وعليه     
تلرك المثيررات وسرلوكيات الفرراد الناتجرة معها الفرد، الحالة النفسية والجسمانية للفرد كرد فعرل ل

  عن الحالة النفسية والجسمانية.
  :أهمية دراسة ضغوط العمل .2
نذكر فيما يلي أهم الجوانب التي تظهرر فيهرا أهميرة دراسرة ضرغوط العمرل وذلرك علرى النحرو   

 (15-16ص، -، ص ) محسن أحمد الخضير ، )س غ م(:التالي
مررن اتخرراذ قرررار خرراطل نرراجم عررن انفعرراالت اللحظررة  ؤسسررةحمايررة متخررذ القرررار ومررن ثررم الم -

والت ثير العاطفي والوجداني، أو الناجم عرن ردود الفعرل العصربية للمواقر  الصرعبة التري تواجره 
 ؛متخذ القرار

بالشرركل الررذ  يجعررل ؤسسررة، ترروفير الظرررو  والجررو الصررحي المناسرربين فرري بيئررة العمررل بالم -
اتخرراذ القرررارات وممارسررة سررلطاته ومهامرره اإلداريررة  مررا يمكنرره مرنم لكرل مرردير جررو عمررل أفضررل

 ؛بشكل أفضل
، عرن طريرم رفرع ؤسسرةزيادة اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية بتبسيط دوافرع متخرذ  القررار فري الم -

 ؛قدراتهم على مواجهة ضغوط العمل والمواق  الصعبة
خررذ القررررار، تنميررة مهررارات التعامررل الفعررال مررع الضررغوط الداخليررة والخارجيررة الترري تواجرره مت -

بالتررالي تنميررة مهررارات التخطرريط، التنظرريم، التوجيرره والرقابررة، فرري ظررل سرريادة جررو مررن الضررغوط 
 ؤسسة؛على متخذ  القرار في الم

وزيرررادة الرررتفهم والمشررراركة اإليجابيرررة  سررريادة روإل الفريرررم والتعررراون برررين الرؤسررراء والمرؤوسرررين -
حساسررهم بالمشرراركة الفعالررة فرري صررنع بمررا يسرراهم فرري رفررع الررروإل المعنويررة للعرراملين  والبنرراءة، وا 

 ؤسسة؛حاضرهم ومستقبلهم الوظيفي بالم
تحقيررم الرقابررة الفعالررة والمتابعررة الحثيثررة للسررلوكيات اإلداريررة للمررديرين فرري كافررة المسررتويات  -

) عليرررا، وسرررطى وتنفيذيرررة(، بشررركل يؤكرررد تنفيرررذ الخررررطط الموضررروعة وتجنرررب الخطررراء  اإلداريرررة
 ؛متخذ القرارالناجمة من أ  ضغط على 

تقليرررل المنفرررم علرررى العرررالج الصرررحي، سرررواء النفسررري أو غيرررر النفسررري، النررراجم عرررن ضرررغوط  -
 ؛العمل المدمرة والمؤثرة على توازن الفرد النفسي والعاطفي
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تكالي  اتخاذ قررار غيرر سرليم، كرذا تكرالي  مرا ترترب علرى هرذا القررار غيررر  مؤسسةتجنب ال -
 ؛تحت ضغط عمل مدمر السليم، الناجم عن وقول متخذ القرار

وتحقيرررم أهررردافها بالشررركل السرررليم ووفقرررا لمرررا هرررو مخطرررط وموضرررول  ؤسسرررةت كيرررد ربحيرررة الم -
 ؛بالبرامج التنفيذية

 ،حمايرررة المنفرررذين مرررن عشررروائية القررررار ومرررن ارتجاليرررة السياسرررات ومرررن التخررربط واالزدواجيرررة -
ة سريطرة الضرغوط الناجمة عن قصور الرؤية وضع  وضريم دائرتهرا أمرام متخررذ القررار، نتيجر

 ؛والوساوس القهرية عليه
بالترالي تحقيرم أقصرى اسرتفادة ممكنرة مرن المروال التري  ،زيادة العمرر اإلنتراجي للفررد العامرل -

كسابهم الخبرة والمهارة خالل عمرهم الوظيفي  ؛استثمرت وأنفقت على تدريبهم، إعدادهم وا 
  :مصــادر ضغوط العمل .3

مصادر ضرغوط العمرل نظررا لتعرددها واختالفهرا وتنرول  تحديد اختل  الكتاب والباحثون في    
مسرربباتها، إال أنهررم اشررتركوا فرري إبررراز أهمهررا فرري مختلرر  الدراسررات النظريررة والميدانيررة، نحرراول 

 فيما يلي إعطاء شرإل تفصيلي لمختل  هذر المصادر: 
ود ) مصرطفى محمر:ينرتج عرن عبرل العمرل بعرض المظراهر نرذكر منهرا  :عبـــ  العمـل: 3-1

  (140ص ،2004أبو بكر، 
 ؛زيادة محتوى الوظيفة وأهدافها عن القدرات الذهنية للفرد  -
 ؛ارتفال متطلبات أعباء الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها عن إمكانية الفرد  -
داء العمل، من ثرم االضرطرار لسراعات عمرل إضرافية دون ل مخصصعدم كفاية الوقت ال  -

 ؛يفةالقدرة على الوفاء بمتطلبات الوظ
عررردم كفايرررة الجهرررد المبرررذول فررري أداء مهرررام الوظيفرررة والوفررراء بمتطلباتهرررا، رغرررم القيرررام بجهرررد   -

 إضافي غير عاد .
 بءوعليرره فررهن ترروفر ووجررود كررل أو بعررض المسررببات المررذكورة أعررالر ينررتج عنهررا مررا يعررر  بعرر

  .العمل
ت الدوار التري ينشر  إذا تناقضرت واختلفر " يعر  صرال الدور على أنره :صــراع الدور: 3-2

ينرتج عرن حيرث  ،(168،  ) علي السرلمي، )س غ م(".يتوقع أن يقوم بها الفرد في موق  معين
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ص،  -ص،  2004صرررال الرردور بعررض المظرراهر نررذكر منهررا:) مصررطفى محمررود أبررو بكررر، 
137- 138) 

 ؛تعارض واجبات الوظيفة التي يشغلها الفرد مع واجباته ومسؤولياته السرية وأتداخل   -
 ؛اخل أو تعارض واجبات الوظيفة التي يشغلها الفرد مع اهتماماته وهواياته الشخصيةتد -
لكونهررا تتعررارض مررع  ،إحسرراس الفرررد أنرره يررؤد  مهررام وظيفررة معينررة غيررر محببررة إلررى نفسرره -

 ئها؛ميوله واتجاهاته وطموحاته، من ثم يشعر باالستياء وعدم االستمتال ب دا
ن مصررادر متعررددة ومررن قيررادات مختلفررة، ينررتج عنهررا تلقرري الفرررد توجيهررات وأوامررر عديرردة مرر -

 .تكليفات ومهام متداخلة أو متعارضة 
الوجرداني، ممرا و حالرة مرن التروتر العراطفي يرؤد  إلرى وعليه يمكرن القرول أن صررال الدوار    

 يؤد  إلى انخفاض الرضا عن العمل ومن ثم زيادة رغبة الفرد ونيته في ترك العمل. 
 :غمــوض الدور :3-3
عرردم الت كررد فيمررا يتعلررم بمرراذا يعمررل الفرررد، متررى وكيرر ، " يعررر  غمرروض الرردور علررى أنرره   

مصررادر  -القواعررد -ويمكررن أن يوجررد الغمرروض فرري أ  مررن المجرراالت التاليررة: مسررؤولية الفرررد
المران الروظيفي. وهنراك احتمراالت  -التغيرات التنظيميرة -السلطة وتقييم المشر  لداء العمل

  .(405، ص  2001.)راوية حسن محمد، "موض في المؤسسات كبيرة الحجمأكثر لحدوث الغ
، 2004ينررتج عررن غمرروض الرردور بعررض المظرراهر نررذكر منهررا:) مصررطفى محمررود أبررو بكررر، و  

 (137ص 
عدم مالئمة إمكانية الفرد وقدراتره لظررو  ومتطلبرات الوظيفرة التري يؤديهرا، سرواء بزيرادة أو  -

 يات والقدرات مع متطلبات العمل في الوظيفة؛نقصان، أو عدم توافم هذر اإلمكان
المعلومررات والبيانررات الترري تترروفر للفرررد عررن وظيفترررره أو عملرره، سررواء مررن حيررث  عرردم كفايررة -

 الواجبات أو العالقات أو نتائج العمال التي يؤديها؛
 استيعاب الفرد لجوانب وظيفته ودورها وأهميتها في المؤسسة؛ عدم -
 .طرا  الخرى في العملتوتر عالقة الفرد مع ال -
صررقل  ؤد  إلررىترر وسرريلةإن العمررل بالنسرربة للفرررد  :قلــة فــرص التقــدم والنمــو الــوظيف  :3-4

ثبررات الوجررود، فررهذا فقررد ، معارفره ومهاراترره وقدراترره بالتررالي يكررون مهيئررا القتنراص فرررص التقرردم وا 
 المل في التقدم مهنيا، أصبح العمل مصدر ضغط يومي لديه.الفرد 
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 ودورها ف  التقليل من ضغوط العمل  ستراتيجية التدريبيةاال: ثانيا
ولره تر ثير كبيرر فري  ،يعد التدريب من أهم استراتيجيات تنمية الموارد البشررية فري المؤسسرات  

 .التغيرات الحاصلةمع يمكنها من تكيي  مواردها البشرية  امهم نجاحها واستمرارها وعامال
 :تعريف التدريب .1 

عمليررة فنيررة متكاملررة تهررد  فرري نهايررة المررر إلررى تحقيررم نتررائج ":ريب علررى أنررهيعررر  التررد     
 2008) كامرررل بربرررر، ".عمليرررة فيمرررا يتعلرررم برفرررع اإلنتاجيرررة وخفرررض التكرررالي  وتعظررريم الربررراإل

إجررراء مررنظم مررن شرر نه أن يزيررد مررن مهررارات اإلنسرران لتحقيررم كمررا يعررر  علررى أنرره: " ،(257،
 (233 ، ص2000) مصطفى نجيب شاويش، ".هد  محدد

وعليررررره فالتررررردريب يعمرررررل علرررررى صرررررقل مهرررررارات وخبررررررات المررررروظفين وتثمينهرررررا والرفرررررع مرررررن     
مسرررتوياتها، فرررري حررردود ضررررمان الرفرررع مررررن اإلنتاجيررررة وتخفررريض التكررررالي  وبالترررالي الرفررررع مررررن 

 الرباإل. 
 :المبادئ األساسية ف  التدريب .2

رب للمنطررم إلنجرراإل العمليررة التدريبيررة قرردم "بررن عنتررر عبررد الرحمرران" المبرراد  الشررمل والقرر    
ووضعها في إطارها القانوني، هرذر المبراد  يجرب مراعاتهرا فري جميرع مراحرل العمليرة التدريبيرة 

 ( 95ص ، 2010) بن عنتر عبد الرحمان، :وهي
 يجررررب أن يررررتم الترررردريب وفررررم القرررروانين والنظمررررة واللرررروائح المعمررررول بهررررا داخررررل الشــــرعية :

 المؤسسة.
 ــــة ب أن يررررتم الترررردريب بنرررراء علررررى فهررررم منطقرررري وواقعرررري ودقيررررم لالحتياجررررات : يجررررالمنطقي

 التدريبية.
 :أن تكررون أهررردا  التررردريب واضرررحة، موضرروعية، قابلرررة للتطبيرررم ومحرررددة تحديررردا  الهادفيـــة

 ؛دقيقا
 يجررب أن يشررمل الترردريب علررى جميررع أبعرراد التنميررة البشرررية مررن قرريم، اتجاهررات، الشــمولية :

 ؛معار  ومهارات
 يجرب أن يبرردأ التردريب بمعالجرة الموضرروعات البسريطة ثرم يترردرج بصرورة منظمررة التدريجيـة :

 ؛إلى الكثر تعقيدا
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 يسرتمر معره خطروة بخطروة طيلرة و : يبدأ التدريب مع بدايرة الحيراة الوظيفيرة للفررد االستمرارية
 ؛مشوارر الوظيفي

 :؛ترة أطولرسوخ ما تعلمه لف تؤد  إلىفمشاركة المتدرب في عملية التدريب  المشاركة 
 يحتراج المترردرب إلررى المعلومررات المرترردة عررن نتيجررة سررلوكه المعلومــات لالتغةيــةع العكســية :

 .للوقو  على مدى فعالية التدريب
 :التدريبيةالستراتيجية مراحل بناء ا .3
 مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:: 3-1
 يتم تحليل االحتياجات وفم ثالث مستويات وهي:  
   التري تقروم  ،إدارة المروارد البشررية مرن طرر  :ياجـات علـم مسـتوى المؤسسـةتحليل االحت

بررررهجراء تحليررررل لهرررردا  المؤسسررررة ومواردهررررا وخططهررررا والمراحررررل الزمنيررررة الالزمررررة لبلرررروغ تلررررك 
االسررررتعانة بعررردة مؤشرررررات كمعررردالت اإلنتاجيررررة، تكلفرررة العمررررل، الغيرررراب  مررررن خرررالل الهررردا .

 الخ والت خر، دوران العمل، الحوادث
  دراسرررتها ووصرررفها بدقرررة للتعرررر  علرررى المهرررارات والمعرررار   مرررن خرررالل :تحليــــل الوظائــــف

والقرردرات المطلوبررة لدائهررا علررى وجرره التحديررد، ذلررك لمسرراعدة مختصرري الترردريب علررى تحديررد 
 .(691، ص 2001مازن فارس رشيد، ).محتويات برامج التدريب المناسبة

  مله، أين تحدد مدى حاجته للتدريب، نول التردريب في ع رقياس أداء : يتم فيهاتحليـل الفـرد
وأهررم برامجرره، أيضررا تحديررد طريقررة أداءر لواجباترره فرري وظيفترره، كررذا أنرروال المهررارات والمعررار  
الواجررررب تنميتهررررا فيرررره والسررررلوك الررررالزم تبنيرررره حتررررى يصرررربح قررررادرا علررررى أداء وظيفترررره الحاليررررة 

 والمستقبلية.
  :مرحلة تحديد أهداف التدريب: 3-2
بعرررد نجررراإل المؤسسرررة فررري التحديرررد الررردقيم الحتياجاتهرررا التدريبيرررة، تعمرررل علرررى ترجمتهرررا إلرررى    

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 

 (. 693،  2001ا التدريبية أو العكس ) مازن فارس رشيد، نجاإل عمليته
 البرامج التدريبية وتنفية مرحلة تصميم: 3-3
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تحديرررد محتررروى التررردريب، اختيرررار السررراليب التدريبيرررة، المررردربين، مررردة البرنرررامج،  حيرررث يرررتم    
  .البرامج ثم تنفيذومن  مكانه وتكاليفه.

 مرحلة متابعة وتقييم التدريب:: 3-4
ي مجموعررة العمليررات الترري تررتم أثنرراء تنفيررذ مراحررل الخطررة التدريبيررة للت كررد مررن أنهررا تسررير هرر   

)سرعد الردين خليرل  حسب الخطة الموضوعة والوقت والميزانية المخصصين من أجلهرا بغررض:
 (159، ص 2007عبد اهلل، 

 .التدخل الفور  إلزالة أ  معوقات قد تعترض سيرها 
 ا لمتطلبات الظرو  الطارئة.لتدخل للتعديل أو التطوير وفق 
هررري الت كرررد مرررن مررردى تحقيرررم تلرررك البررررامج لعهررردا  والنترررائج المتوقعرررة منهرررا،...، بالترررالي    

نجرم عبرد  إمكانية تشخيص المعوقرات بهرد  إزالتهرا وتطروير البررامج التدريبيرة فري المسرتقبل. )
 . (269، ص 2010اهلل العزاو ، عباس حسين جواد، 

 لديهم للتقليل من ضغوط العمل موظفينينميها التدريب ف  ال ت المجاالت الثالثا: 
، يمكرررن إبرازهرررا مرررن خرررالل مررروظفينيعمررل التررردريب علرررى تنميرررة مجموعرررة مرررن النررواحي لررردى ال 

    :(01رقم )الجدول 
 للتقليــل مــن ضــغوط العمــل مــوظفينع: المجــاالت التــ  ينميهــا التــدريب فــ  ال01جــدول رقــمل

 لديهم

 
 د الباحثة: إعداالمصدر    
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 :قراءة تحليلية للجدول
إن التدريب في المجاالت الثالث سالفة الذكر يعمل وبشكل فعال في التقليل من كل أنوال     

في حياته الوظيفية ونبرز ذلك حسرب كرل مجرال علرى النحرو  موظ الضغوط التي قد تواجه ال
 التالي:

 تجعلررره يعررري جيرررد متطلبرررات إن تنميرررة المعرفرررة والمعلومرررات لررردى الموظررر   مجـــال األول:ال
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.  
 : ــان اكتسرراب الفرررد مهررارات لداء الوظررائ  المختلفررة والدوريررة فرري العمررل تجعلرره  المجــال الث

دارة  اال الرردور وغموضرره، كررذيررتخلص مررن مشرركل صررر  اكتسررابه مهررارات فرري التعبيررر والنقرراش وا 
الندوات واالجتماعات تخلصه من مشكل طبيعة العمل والتوتر في العالقات، واكتسابه مهارات 
قيادية وقردرة علرى اتخراذ القررارات وحرل المشركالت ترزيح مرن أمامره الضرغوط الصرادرة عرن قلرة 

إمكانيرررة شرررغل مناصرررب أعلرررى لتررروفرر علرررى المهرررارات الالزمرررة  التقررردم والنمرررو الررروظيفي وبالترررالي
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.

 :اهررات اإليجابيررة للعمررل، ولت ييررد سياسررات وأهرردا  إن تنميررة كررل مررن االتج المجــال الثالــل
تنمية الدافع للعمرل والرغبرة فيره، وحرب التعراون برين الفرراد وتنميرة روإل الفريرم  االمؤسسة، وكذ

والشررعور بالمسررؤولية وحررب التميررز فرري العمررل والرغبررة فرري النفررع واالسررتنفال، إنمررا هرري دالالت 
لل ويقلررل مررن كررل أنرروال الضررغوط الترري قرررد لحررب الفرررد عملرره والنجرراإل فيرره، وأفضررل سرربيل يررذ

تواجهرره فرري وظيفترره مررن صرررال الرردور، غمرروض الرردور، عبررل العمررل، قلررة فرررص التقرردم والنمررو 
الرروظيفي وأخيرررا الترروتر فرري العالقررات، وبهررذا يكسررب مفرراتيح النجرراإل الررثالث وهرري الرضررا فررري 

 .العمل، والشعور باالنتماء الذ  يعزز ويقو  االنتماء
الســتراتيجية التدريبيــة فــ  التقليــل مــن ضــغوط العمــل لــدى المــوظفين ا داريــين دور ا: رابعــا

 بجامعة عباس لغرور خنشلة
 إجراءات وأدوات الدراسة الميدانية:.1
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في إطار الكش  عرن مصرادر ضرغوط العمرل لردى المروظفين ودور االسرتراتيجية التدريبيرة فري 
التقليرل منهرا، قامررت الباحثرة بدراسررة حالرة المروظفين اإلداريررين لجامعرة عبرراس لغررور "خنشررلة"، 

موظفرا إداريرا، بالترالي اعتمردت الباحثرة عينرة المسرح الشرامل، حيرث ترم  304الرذين بلرع عرددهم 
سرررتبيان فررري جمرررع البيانرررات مرررن مجتمرررع الدراسرررة، ترررم تصرررميمه ليشرررمل جرررزأين الول اعتمررراد اال

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 

اسرتمارة،  265استمارة استرجع منهرا  304دراسة؛ أين تم توزيع لدى الموظفين بالجامعة محل ال
استمارات بسبب عررررررردم جدية المبحررررررروثين فري اإلجابرة عرن أسرئلتها،  05قامت الباحثة باستبعاد 

اسررتمارة، نبرررز فرري الجرردول رقررم  260ليصرربح عرررررررردد االستمررررررررارات القابلررة للتحليررل اإلحصررائي 
 ديد عدد االستمارات القابلة للتحليل اإلحصائي:( إجراءات تح02)

 ع: إجراءات تحديد عدد االستمارات القابلة للتحليل ا حصائ 02جدول رقم ل

 
 : إعداد الباحثةالمصدر

 هرذر بيانرات لتحليرل (SPSS) االجتماعيرة للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج استخدام تم وقد   
 : التالية حصائيةاإل الساليب استخدمت الدراسة، حيث

 كرومباخ ألفا اعتمدت الباحثة معامل الثبات: الثبات معامل .  
 الثبات لمعامل التربيعي الجذر حساب طريم عن يحسب :الصدق معامل . 
 أفراد عينة الدراسة خصائص لوص : المئوية النسبو  التكرارات . 
 أسرئلة ىعلر المبحروثين إلجابرات متوسرط علرى للحصرول اسرتخدم: الحسـاب  المتوسـط 

 .االستبيان
  حسرب سرلم  خماسري تردرج مرن الحسرابي المتوسرط أن بمرا النظطي:: الحسطبي  المتوسط

، 3=5(/5+4+3+2+1) هرو المقترحرة لإلجابرات النظرر  الحسرابي المتوسرط قيمرة فرهنليكرارت، 
اعتمرررردت الباحثررررة علررررى ثررررالث مسررررتويات للمتوسررررطات الحسررررابية للحكررررم علررررى إجابررررات حيررررث 

 03متوسطة وأخيرا أكبر من  03ضعيفة، تساو   03أقل من ارة حيث: )المبحوثين في كل عب
 عالية(.

 الحسابية أوساطها بين المطلم التشتت مدى لمعرفة :المعياري االنحراف . 
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 إجابرات برين االنسرجام مردى لقيراس يسرتخدم التشرتت مقراييس مرن :االخـتفف معامـل 
 .                           المبحوثين

أمرا  ،المبحروثين إجابات في اتفام على ذلك دل (50%) من أقل االختال  معامل إذا كان    
هم.)معامرل إجابات فري) اتفرام عردم(  اخرتال  علرى ذلرك دل  (50%) مرن أكبرر كران إذا

  قسمة المتوسط الحسابي للمتغير(. 100االختال  = االنحرا  المعيار  ضرب 

  ثبات أداة الدراسة: .2
النترائج مبينرة فري  االسرتبيان، أسرئلة الختبرار ثبرات كرونبراخ الفرا اتالثبر ترم اسرتخدام معامرل   

  (:03الجدول رقم )
 ع: اختبار الثبات والصدق03جدول رقم ل

 
 spssبرنامج  : إعداد الباحثة باعتماد مخرجات المصدر

بالنسربة  الصردم معامرلو كرومبراخ  ألفرا ة معامرلقيمر أن( 03) رقرم الجردول نالحرظ مرن    
 أداة أن ، وهي قيم مرتفعة مما يؤكد (0.852)و  (7260.)كل( تساو  على التوالي )للمقياس ك

والصردم، وعليره فالمقيراس يقريس مرا وجرد لقياسره  اتررررررررررالثب مرن عاليرة بدرجرة تتمترع الدراسرة
 ويمكن الوثوم بنتائجه وتعميمها.

 عرض وتحليل بيانات الدراسة: .3
 حوثين:: وصف وتحليل البيانات الشخصية للمب3-1
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 ع: التكرارات والنسب المئوية للبيانات الشخصية للمبحوثين04جدول رقم ل

 
   spss برنامج: إعداد الباحثة باعتماد مخرجات المصدر

 ( نجد أن:04من خالل تحليل نتائج الجدول رقم )
تتبنررررى جامعررررة عبرررراس لغرررررور "خنشررررلة" سياسررررة توظيفيررررة تقرررروم علررررى توزيررررع عررررادل لحظرررروظ  -

أمررا اإلنرراث فبلغررت نسرربتهم  49.6%بررين الذكرررررررور واإلنرراث، حيررث بلغررت نسرربة الررذكور التوظيرر 
 وهما نسبتين متقاربتين جدا. %50.4

جامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" هرري جامعررة فتيررة حيررث أن أعمررار المرروظفين لررديها تنحصررر  -
سرررنة  40ف عمرررارهم  %22.7والبررراقي أ  مرررا نسررربته  %77.3، أ  بنسررربة [40 - 20]غالبرررا برررين 

ف كثر، مما يردل علرى أن أبرواب التوظير  لرديها مفتوحرة، وبالترالي ففئرة ذو  الخبررة المنخفضرة 
 31.5%بنسررربة  ]10 -5]تليهرررا فئرررة الخبررررة المتوسرررطة ، % 40.4كررران لهرررا أكبرررر نسررربة  ]5 -0]

فر كثر بنسربة  15والفئرة % 13.8بنسربة ]15 -10]وأخيرا ذو  الخبرة المرتفعة والموزعة بين الفئة 
%14.2. 

تركز جامعة عباس لغرور "خنشلة" في توظيفها على حملة الشهادات الجامعيرة، حيرث بلرع   -
أمرررا أصرررحاب المرررؤهالت الخررررى فبلغرررت نسررربتهم  % 75.0عررردد حملرررة شرررهادة الليسرررانس نسررربة 

 .هذا من شأنه الرفع من مستويات األداء الوظيفي لهم ومن ثم األداء اإلداري للجامعة %25.0
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 تحليل بيانات محاور االستبيان: عرض و 3-2
: عـــرض وتحليــــل عبــــارات المحــــور األول لالتـــدريب فــــ  جامعــــة عبــــاس لغــــرور 3-2-1

 "خنشلة"ع
ن حـول مبحـوثيال  جابـات المعياريـة االنحرافـاتو  الحسـابية المتوسـطات ع:05جـدول رقـم ل

 واقع التدريب ف  جامعة "خنشلة"

 
 spssنامج بر : إعداد الباحثة باعتماد مخرجات المصدر  

 االخرتال  ومعرامالت المعياريرة فراتاواالنحر  الحسرابية المتوسرطات (05) رقرم الجردول يبرين 
قيمتره  عامرا حسرابيا وسرطامت حقرمالرذ  و رات المحرور الول )واقرع التردريب فري الجامعرة( لعبرا

وبدرجرة  %)33.43)ا قيمتره عامر خرتال ا ومعامرل (1.09) قيمتره عامرا معياريراانحرافرا و  (3.26)
  عالية.

وفي ما يلي سيتم ترتيب العبارات ترتيبا تنازليا وفم وسطها الحسرابي والرذ  سريتم مقارنتره مرع  
 حسب سلم ليكارت الخماسي ر  (03)المتوسط الحسابي النظر  والذ  حدد بر 



 مانع سبرينة أ.

 أبحاث اقتصادية وإدارية  

 

238 

الترتيرب الول وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو   فري( 1) رقرم العبرارة جراءت  
، وهرذا مؤشرر 27.46من المتوسط الحسابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو  وهو أكبر  3.75

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

وهرذا مؤشررر  31.08سرابي النظررر ، ومعامرل اخرتال  يسرراو  وهرو أكبرر مررن المتوسرط الح 3.70
يعكرررس اتفرررام المبحررروثين علرررى اعتبرررار التررردريب أداة تحفيزيرررة نظررررا للمهرررارات والمرررؤهالت التررري 

 يكتسبونها من خالله.
الترتيب الثالث وبدرجة عالية، حيث المتوسط الحسابي يساو   في( 10) رقم العبارة جاءت    

وهررذا مؤشررر  31.44وسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو وهررو أكبررر مررن المت 3.53
 يعكس اتفام المبحوثين على أهمية التدريب في تقريب ثقافة الموظ  من ثقافة الجامعة.

الترتيرب الرابرع وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو   فري( 5) رقرم العبرارة جراءت   
وهرذا مؤشررر  31.84ومعامرل اخرتال  يسرراو   وهرو أكبرر مررن المتوسرط الحسرابي النظررر ، 3.36

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

الترتيب الخامس وبدرجة عالية، حيث المتوسط الحسرابي يسراو   في( 7) رقم العبارة جاءت   
وهررذا مؤشررر  32.83و أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو  وهرر 3.32

 المترردربين المرروظفين أراء بتقصرري اهتمامهررا ضررعي  الجامعررةيعكررس اتفررام المبحرروثين علررى أن 
 .التدريبية البرامج من واستفادتهم رضاهم مدى حول
المتوسط الحسرابي يسراو  الترتيب السادس وبدرجة عالية، حيث  في( 6) رقم العبارة جاءت   

وهرذا مؤشرر  34.06وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   3.20
 حديثرررة وطررررم أسررراليب باعتمررراد المررروظفينيعكرررس اتفرررام المبحررروثين علرررى أن الجامعرررة تررردرب 

 .الوظيفية والمعار  المهارات من الرفع على مساعدة
ب السرابع وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو  الترتير فري( 4) رقم العبارة جاءت   

وهرذا مؤشرر  37.38وهو أكبر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   3.13
 احتياجرات لرديهم الرذين المروظفين كل استفادة في عدالة هناكيعكس اتفام المبحوثين على أن 

 .الموضوعة التدريبية البرامج من تدريبية
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الترتيرب الثرامن وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو   في (2) رقم العبارة جاءت    
وهرذا مؤشرر  35.73وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   3.05

 يسرراعدها ممرا موظفيهررا لداء موضروعي بتقيريمتقرروم  الجامعرة يعكرس اتفرام المبحرروثين علرى أن
 .التدريبية اجاتهمالحتي الجيد التحديد على
الترتيرب التاسررع وبدرجررة متوسررطة، حيررث المتوسررط الحسررابي  فرري( 3) رقررم العبررارة جراءت    

وهررذا  38.66وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو   3.00يسرراو  
 للبررررامج الجيرررد بالتحديرررد اهتمامهرررا ضرررعي  الجامعرررة مؤشرررر يعكرررس اتفرررام المبحررروثين علرررى أن

 . التدريبية لالحتياجات الجيدة التغطية يضمن بما يبيةالتدر 
الترتيررب العاشررر والخيررر وبدرجررة ضررعيفة، حيررث المتوسررط  فرري( 8) رقررم العبررارة جرراءت  

 37.5وهو أقل من المتوسط الحسابي النظر ، ومعامل اختال  يسراو   2.56الحسابي يساو  
 المروظفين أداء بمقارنرةامها ضرعي  اهتم الجامعةوهذا مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أن 

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

 بالجامعةع
ن حـول مبحـوثيال جابـات  المعياريـة االنحرافـاتو  الحسـابية المتوسـطات ع:06جـدول رقـم ل

 مصادر ومسببات ضغوط العمل لدى الموظفين بالجامعة

 
 spssبرنامج : إعداد الباحثة باعتماد مخرجات المصدر
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 االخرتال  ومعرامالت المعياريرة فراتاواالنحر  الحسابية المتوسطات (06) رقم الجدول يبين    
الرررذ  و وظفين بالجامعرررة( رات المحرررور الول )مصرررادر ومسرررببات ضرررغوط العمرررل لررردى المرررلعبرررا
وبدرجرة ضرعيفة،  (1.08) قيمتره عاما معيارياانحرافا و  (2.95)قيمته  عاما حسابيا وسطامت حقم
 .%) 36.61ا قيمته )عام ختال ا معاملكذا 
وفي ما يلي سيتم ترتيب العبارات ترتيبا تنازليا وفم وسطها الحسرابي والرذ  سريتم مقارنتره مرع  

 حسب سلم ليكارت الخماسي.  (03)والذ  حدد بر المتوسط الحسابي النظر  
حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو   وبدرجرة عاليرة،الترتيرب الول  فري( 11) رقرم العبرارة جراءت  

، وهررذا 33.43(، ومعامررل اخررتال  يسرراو  3وهررو أكبررر مررن المتوسررط الحسررابي النظررر  ) 3.38
 .المطلوب العمل كل داءل كا  غير المخصص العمل وقتأن  اتفام المبحوثين على مؤشر
 الترتيب الثاني وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو  في( 12) رقم العبارة جاءت   

وهرررذا  31.25المتوسرررط الحسرررابي النظرررر ، ومعامرررل اخرررتال  يسررراو  وهرررو أكبرررر مرررن  3.36
 قرىالمل العمل كم من أقل ات الموظفينواستعداد تاقدر مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أن 

 هم.عاتق على
الترتيب الثالث وبدرجة عالية، حيث المتوسط الحسابي يساو   في( 21) رقم العبارة جاءت    

وهرررذا  38.19وهرررو أكبرررر مرررن المتوسرررط الحسرررابي النظرررر ، ومعامرررل اخرررتال  يسررراو   3.22
 أداء علرى اتهمقردر  فري بالثقرةهم يشرعر  المروظفين تكروينمؤشر يعكس اتفام المبحوثين علرى أن 

 همممها
الترتيرب الرابرع وبدرجرة عاليرة، حيرث المتوسرط الحسرابي يسراو   في( 20) رقم العبارة جاءت   

وهرذا مؤشرر  38.43وهو أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   3.20
ى لررررد وتشرررركل العمررررل علررررى مشررررجعة غيررررر العمررررل ظرررررو  يعكررررس اتفررررام المبحرررروثين علررررى أن

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

وهرذا  35.14وهو أكبر مرن المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   3.13يساو  
 جديردة مهرارات وتعلرم للتردريبأمرامهم  المتاحرة الفررص قلرةمؤشر يعكس اتفام المبحوثين على 

 هم.وظيفت في
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الترتيرب السرادس وبدرجرة ضرعيفة، حيرث المتوسرط الحسرابي  فري (18) رقرم لعبرارةا جراءت   
وهررذا  34.02وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو   2.88يسرراو  

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

الترتيرب السرابع وبدرجرة ضرعيفة، حيرث المتوسرط الحسرابي  فري( 13) رقرم العبرارة جراءت    
وهرذا  38.51وهو أقل من المتوسرط الحسرابي النظرر ، ومعامرل اخرتال  يسراو   2.83يساو  

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

الترتيرب الثرامن وبدرجرة ضرعيفة، حيرث المتوسرط الحسررابي  فري( 19) قرمر  العبرارة جراءت    
وهررذا  38.95وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو   2.67يسرراو  

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

وهررذا  38.63وهررو أقررل مررن المتوسررط الحسررابي النظررر ، ومعامررل اخررتال  يسرراو   2.64يسرراو  
 .شخص من أكثر من متعارضة أوامر ونتلقي مؤشر يعكس اتفام المبحوثين على أنهم

 الترتيررب العاشررر والخيررر وبدرجررة ضررعيفة، حيررث المتوسررط فرري( 16) رقررم العبررارة جرراءت  
وهرررو أقرررل مرررن المتوسرررط الحسرررابي النظرررر ، ومعامرررل اخرررتال  يسررراو   2.59الحسرررابي يسررراو  

 أداء علرررى همقررردرات مرررن تمامرررا مت كررردوهرررذا مؤشرررر يعكرررس اتفرررام المبحررروثين علرررى أنهرررم  37.83
 هم.مهام
الترتيب الحاد  عشر والخير وبدرجة ضعيفة، حيث المتوسرط  في( 15) رقم العبارة جاءت   

وهرررو أقرررل مرررن المتوسرررط الحسرررابي النظرررر ، ومعامرررل اخرررتال  يسررراو   2.54الحسرررابي يسررراو  
 ترررروفر دون بمسررررؤوليات ونكلفرررروهررررذا مؤشررررر يعكررررس اتفررررام المبحرررروثين علررررى أنهررررم ال ي 40.94

 .لتنفيذها الكافية الصالحيات
 تحليل الفرضيات: .4

وخبررات  : "تشكل االسرتراتيجية التدريبيرة آليرة هامرة للرفرع مرن مهرارات ومعرار الفرضية األولم
 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 

وكرذا  التدريبيرة لالحتياجرات الجيردة التغطيرة يضرمن بمرا دريبيرةالت للبرامج الجيدأن عدم التحديد 
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 

 لولى.يؤكد التحقم الجزئي للفرضية ا
ـــة تتمثرررل أهرررم مصرررادر ومسرررببات ضرررغوط العمرررل لررردى المررروظفين اإلداريرررين ": الفرضـــية الثاني

بجامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" فرري غمرروض الرردور، صرررال الرردور، عبررل العمررل، قلررة فرررص 
 التقدم والنمو الوظيفي وظرو  العمل".

رور خنشرررلة ال تبرررين مرررن تحليرررل بيانرررات المحرررور الثررراني أن المررروظفين بجامعرررة عبررراس لغررر    
يعانون من غموض في أدوارهم وأن أدوارهم واضحة حيث يعرفون تفاصيل واجباتهم فيها، كما 
أنهررم ال يشررتكون مررن كثرررة العمررل الررذ  قررد يشرركل عبئررا علرريهم، وأيضررا يؤكرردون علررى أن فرررص 
الترقرري فرري مسررارا تهررم الوظيفيررة غيررر متاحررة كثيرررا ممررا يشرركل لررديهم ضررغط وقلررم، كمررا أنهررم 

ن علررى أن ظرررو  العمررل غيررر مواتيررة لهررم وتعتبررر مصرردرا هامررا لخلررم ضررغوط لررديهم، يؤكرردو 
واسررتغاللها  الوظيفيررة همإمكانيرراتباإلضررافة إلررى أن الجامعررة ال تترريح الفرررص لموظفيهررا إلظهررار 

 شكل هذا ضغطا عليهم. وهذا ما يؤكد التحقم الجزئي للفرضية الثانية.
التدريبيررة فرري جامعررة عبرراس لغرررور "خنشررلة" آليررة هامررة تعتبررر االسررتراتيجية ": الفرضــية الثالثــة

 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 
 عمل لديهم وهذا ما يؤكد تحقم الفرضية الثالثة.من ضغوط ال

 الخاتمة:
 :نتائج الدراسة 
يشررركل التررردريب آليرررة هامرررة للتقليرررل مرررن ضرررغوط العمرررل لررردى المررروظفين، لكرررن هنررراك بعرررض    

 العوامل التي تقلل من فاعليته في الجامعة محل الدراسة نذكر منها:
 فين ضغوطا وقلقا وتوترا؛رتينية العمل في الجامعة محل الدراسة خلم لدى الموظ -
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 الوظيفيرررررة همإمكانيررررراتأن الجامعرررررة محرررررل الدراسرررررة ال تتررررريح الفررررررص لموظفيهرررررا إلظهرررررار  -
 واستغاللها؛

 وبعررررد قبررررل المترررردربين المرررروظفين أداء بمقارنررررةالجامعررررة محررررل الدراسررررة ال تررررولي اهتمامررررا  -
 ؛التدريبية البرامج فعالية مدى لتحديد وتقييمه التدريبية، العملية

 واسرتفادتهم رضراهم مدى حول المتدربين الموظفين أراء بتقصيال تولي اهتماما  ةالجامع -
 ؛التدريبية البرامج من

 الجيردة التغطيرة يضرمن بمرا التدريبيرة للبررامج الجيرد بالتحديرد ال تولي اهتماما الجامعة أن -
 ؛التدريبية لالحتياجات

قها من خالل تبنيها لبرامج إلى تحقي جامعةإن عدم التحديد الجيد لعهدا  التي تسعى ال -
 تدريبيررة، تعررود أساسررا إلررى عرردم االطررالل علررى مررا يعانيرره الفررراد فعررال، هررذا مررا يجعررل الترردريب

في النهوض بكفراءة ومهرارات الفرراد ممرا يحرول دون التقليرل مرن مصرادر الضرغوط  فعالغير 
 .لديهم

 الدراسة: توصيات 
تفيرررد مؤسسررراتنا فررري التقليرررل مرررن معانررراة وفيمرررا يلررري نقررردم بعرررض التوصررريات التررري ن مرررل أن    

 موظفيها:
ال يكفررري المؤسسرررات أن تتبنررررى العمليرررة التدريبيرررة للنهرررروض بمواردهرررا وكفاءاتهرررا البشرررررية  -

وحسب؛ بل البد أن تعمل جاهدة على جعرل هرذا التردريب فعراال بصرفة دائمرة ومسرتمرة، وحترى 
ء والسرررلوك والتفكيرررر نحرررو يتحقرررم ذلرررك البرررد أن يبنرررى ويقررروم علرررى أسررراس تغييرررر أسرررلوب الدا

الفضررل، شرررط أن يكررون متطررورا فرري مادترره وأسررلوبه، ويعكررس احتياجررات العمررل والفررراد مررن 
المهررارات والقرردرات، ويعمررل علررى إشررباعها إشررباعا صررحيحا، مررع وجرروب ترروافر ظرررو  مناسرربة 

 تمكن الفراد من تطبيم ما تعلمور من التدريب وتحفيزهم على ذلك؛
لجزائرية أن تعطي أهمية أكثر لما يعانيه أفرادها مرن ضرغوط، لن يجب على المؤسسة ا -

هرررذر الضرررغوط هررري الرررداء الرررذ  يتغلغرررل بسررررية فررري كيانهرررا، ونتائجررره ثقيلرررة جررردا علرررى أداءهرررا 
 ومردوديتها وحتى العمر الزمني لموظفيها؛

ن، عنررد تبنرري اسررتراتيجية تدريبيررة ال بررد مررن التحديررد الجيررد لالحتياجررات التدريبيررة للمرروظفي -
 والتي تعبر أساسا على ما يعانيه أفرادها من ضغوط ب نواعها؛
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لررردى المررروظفين، ال برررد أن تشرررمل فاعليتررره علرررى  حترررى يقلرررل التررردريب مرررن ضرررغوط العمرررل -
التخطررريط الجيرررد والرررذ  يسرررمح بقرررراءة واضرررحة الحتياجرررات الفررررد التدريبيرررة فررري مسرررارر المهنررري، 

جميررع نررواحي القصررور الترري يعانيهررا الفرررد وهررو فاعليررة التنظرريم، الديمومررة واالسررتمرار، شررامال ل
 يؤد  وظيفته ونشاط يستوعب التقدم التكنولوجي.
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