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مقدمة :
إن ض $$غوط ال $$عمل م $$ن أه $$م امل $$وض $$وع $$ات ال $$تي ح $$ظيت ب $$ترك $$يز واه $$تمام ال $$باح $$ثني ف $$ي الس $$لوك
ال $$تنظيمي الن $$عكاس $$ها ال $$كبير و ع $$لى ال $$فرد وامل $$نظمة وامل $$جتمع  ،وع $$ندم $$ا نتح $$دث ع $$ن م $$فهوم ض $$غوط
ال$$عمل ف$$أن$$نا ن$$عني ب$$ذل$$ك ق$$ضية الزم$$ت اإلن$$سان م$$نذ وج$$وده ع$$لى ه$$ذه األرض ف$$قد وج$$د م$$ن اج$$ل أن
يعمل مكان هذا العمل ال يزال املصدر التعب.
ول$قد ت$رت$ب ع$لى ه$ذا ال$عمل وم$ا ص$اح$به م$ن ش$قاء م$واج$هة اإلن$سان ل$عدد م$ن امل$خاط$ر والتح$دي$ات
ف$ي ح$يات$ه ال$تي ج$لبت ل$ه ت$لك ال$ضغوط ،وإزاء ه$ذه امل$خاط$ر اس$تطاع اإلن$سان أن ي$تكيف م$ع ب$عضها
وأن يسخ$$ره$$ا ل$$صال$$حه ف$$ي ح$$نب ك$$ان ل$$بعضها اث$$ر ق$$اس$$ي وش$$دي$$د ك$$ان ل$$ها أث$$ر ف$$ي ت$$عاس$$ته وف$$نائ$$ه ،
وم $$ع ت $$كيف اإلن $$سان م $$ع ه $$ذه ال $$ضغوط وت $$فاع $$له م $$عها  ،وش $$يوع اس $$تخدام م $$صطلح ال $$ضغوط ل $$دى
اغ$لب األواس$ط ف$ان م$ن أه$م امل$شكالت ال$تي واج$هها ب$عض امله$تمني  ،مل$وض$وع ال$ضغوط ب$صفة ع$ام$ة
وض$غوط ال$عمل ب$صفة خ$اص$ة وه$ي م$حاول$ة ال$توص$ل إل$ى ت$عري$ف م$تفق ع$ليه مل$عنى ال$ضغوط وال$فروق
ال $$فردي $$ة لتح $$مل درج $$ات ال $$ضغوط م $$ن ع $$دم $$ه ب $$اإلض $$اف $$ة ألس $$باب ال $$ضغوط وي $$بل م $$عال $$جتها وأث $$اره $$ا
النفسية والجسدية .
ه$$ذا وق$$د وج$$دت ال$$دراس$$ات ال$$تي ت$$مت ف$$ي ه$$ذا امل$$جال أن ل$$ضغوط ال$$عمل أث$$ار س$$لبية ع$$لى ص$$حة
األف $$راد وب $$يئته ال $$عقلية م $$ثل  :أم $$راض ال $$قلب  ،ارت $$فاع ض $$غط ال $$دم  ،ال $$توت $$ر  ،ال $$شعور ب $$اإلح $$باط ،
االض$طهاد وي$ؤدي ذل$ك ب$ال ش$ك إل$ى ان$خفاض األداء وال$غياب وت$رك ال$عمل وت$عري$ض س$الم$ة اآلخ$ري$ن
للخ$$طر وب$$ال$$تال$$ي ف$$ان امل$$نظمات واألجه$$زة ت$$واج$$ه ت$$كال$$يف ضخ$$مة وأث$$ار س$$لبية ل$$ضغوط ال$$عمل وه$$ذا
وق$د س$اه$م ال$باح$ثون ال$عرب إس$هام$ات م$شهورة ف$ي م$جال ال$دراس$ات ض$غوط ال$عمل  ،ح$تى أص$بحت
ت$لك ال$دراس$ات م$ن أه$م امل$صادر امل$رج$عية مل$وض$وع ض$غوط ال$عمل  ،ح$يث ت$م ت$ناول ه$ذا امل$وض$وع م$ن
زواي$ا ت$ختلف ب$اخ$تالف ت$وج$هات$هم وم$يول$هم امل$عرف$ية  ،وذل$ك ل$ضغوط ال$عمل م$ن أه$مية ب$ال$غة  ،ك$ما ت$بني
دراس$$ة ال$$ضغوط ت$$ؤدي إل$$ى ن$$تائ$$ج اي$$جاب$$ية ت$$تمثل ف$$ي ت$$حقيق ال$$رض$$ا ال$$وظ$$يفي ف$$ي ال$$عمل  ،وتحس$$ني
األداء وزي$ادة اإلن$تاج$ية وت$جنب امل$شكالت ال$تي ت$تعرض ل$ها امل$نشأة أو امل$نظمة م$ن ج$راء ت$هاون$ها ف$ي
ال $$قيام ب $$مسؤول $$يتها االج $$تماع $$ية  ،وت $$ؤدي ك $$ذل $$ك إل $$ى ت $$عرف امل $$دي $$ر امل $$عاص $$ر ع $$لى امل $$صادر امل $$ختلفة
ل$$ضغوط وأن ي$$قف ع$$لى ن$$تائ$$جها وأث$$اره$$ا ع$$لى ك$$ل م$$ن األف$$راد وامل$$نظمة ب$$اإلض$$اف$$ة إل$$ى أه$$مية وض$$ع
استراتيجيات املالئمة إلدارتها بفاعلية وكفاءة.
وي$$عد ال$$تدري$$ب م$$ن ال$$عناص$$ر ال$$رئ$$يسية ل$$تحقيق أه$$داف امل$$نظمة وي$$عد االس$$تخدام األف$$ضل ل$$لموارد
البشرية واملادية املتاحة
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وان االه$تمام ب$ال$تدري$ب ف$ي امل$نظمة وإع$طائ$ه ال$عناي$ة ال$الزم$ة ي$صل ب$امل$ؤس$سة إل$ى أس$مى أه$داف$ها ،
وب$طبيعة ال$حال ت$سعى ك$ل امل$نظمات إل$ى ان$جاز أع$مال$ها ب$كفاءة وف$عال$ية ع$ال$ية وذل$ك م$ن اج$ل ال$وص$ول
إل $$ى ت $$حقيق األه $$داف ال $$تي ت $$م التخ $$طيط ل $$ها مس $$بقا وب $$أق $$ل ت $$كلفة م $$مكنة وب $$ال $$تال $$ي ي $$كون ل $$لتدري $$ب
الفعال و املثمر دورا هاما في القضاء على ضغوط العمل .
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اﻹطﺎر اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ:
تحديد املفاهيم:
مفهوم التدريب :
التعريف اللغوي :
"أخ$ذت ك$لمة ال$تدري$ب م$ن م$صدر درب امل$درب  ،أي ال$قائ$م ب$أع$مال ال$تدري$ب  ،وم$عنى ذل$ك م$ن يتخ$ذ
ال$$تدري$$ب م$$هنة  ،وف$$ي اإلدارة ه$$و وض$$يفة  ،ف$$ي وزارة األش$$غال ال$$عام$$ة  ،أي م$$ن ي$$تول$$ى ه$$ذه ال$$وظ$$يفة.
"1
التعريف االصطالحي :
" ال $$تدري $$ب ه $$و ع $$ملية تس $$تهدف إج $$راء ت $$غيير دائ $$م نس $$بيا ف $$ي ق $$درات ال $$فرد م $$ما ي $$ساع $$د ع $$لى أداء
ال$وظ$يفة ب$طري$قة أف$ضل  ،وي$عرف$ه ال$بعض ب$أن$ه إج$راء م$نظم ي$تزود م$ن خ$الل$ه األف$راد ب$امل$عرف$ة وامل$هارة
املتعلقة بأداء مهمة أو مهام محددة2 " .
مفهوم ضغوط العمل  :يعرفها كل من بيير وينومان
 t-a-beehrandj-e-newmanض $$غط ال $$عمل ب $$أن $$ه ح $$ال $$ة تظه $$ر م $$ن خ $$الل ت $$فاع $$ل ال $$فرد م $$ع
وظيفته  ،وتؤدي إلحداث تغيرات داخلية في الفرد تجعله ينحرف عن مسار عمله الطبيعي
أم$ا "ف$رن$ش" ي$عرف$ها ب$أن$ها ح$ال$ة ت$نتج ع$ن ض$عف االن$سجام وال$تواف$ق ب$ني األف$راد و ب$يئة ع$ملهم ت$لك
التي تفرض عليهم متطلبات متزايدة تفوق قدرتهم علة مواجهتها.

الدراسات السابقة :
*دراسة دان فاردي كيندر :1980
وه$$ي ب$$عنوان " ض$$غوط ال$$عمل م$$قارن$$ة ب$$ني امل$$درس$$ني وع$$مال امل$$صان$$ع " وه$$دف$$ت إل$$ى م$$قارن$$ة ب$$ني
ض $$غوط ال $$عمل ال $$تي ي $$تعرض ل $$ها امل $$درس $$ون وت $$لك ال $$تي ي $$تعرض ل $$ها ع $$مال امل $$صان $$ع وان $$طلقت م $$ن
االف$$تراض ال$$قائ$$ل ب$$أن$$ه ع$$مال امل$$صان$$ع ي$$عيشون مس$$توي$$ات ع$$ال$$ية م$$ن ض$$غوط ال$$عمل أك$$ثر م$$ن غ$$يره$$م

1

املنجد في اللغة و اإلعالم ،دار املشرق ،بيروت ،1976 :ص.217

 2ج $$مال ال $$دي $$ن ،مح $$مد امل $$رس $$ي .اإلدارة اإلس $$ترات $$يجية ل $$لموارد البش $$ري $$ة.ال $$دار ال $$جام $$عية اإلس $$كندري $$ة، 2003 :ص
.332
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ف$$ي امل$$هن األخ$$رى  ،وق$$د خ$$لصت ال$$دراس$$ة ل$$لنتائ$$ج  :إن ال$$ضغوط امل$$درك$$ة ف$$ي ال$$عمل ب$$النس$$بة ل$$عمال
امل$$صان$$ع ارت$$بطت ب$$ضغوط ال$$عمل وب$$عدم ال$$رض$$ا ع$$ن ال$$عمل  ،أم$$ل ال$$ضغوط خ$$ارج ال$$وظ$$يفة ارت$$بطت
ب $$عدم ال $$رض $$ا ع $$ن ال $$عمل ف $$قط أن امل $$علمني أدرك $$وا أن ال $$ضغوط ال $$واق $$عية خ $$ارج ال $$وظ $$يفة ال ت $$رت $$بط
ب$ال$ضغوط امل$قارن$ة  ،أن ع$مال امل$صان$ع ي$عيشون مس$توي$ات م$ن ض$غوط ال$عمل أع$لى م$ن ض$غوط ال$عمل
لدى املعلمني .

*دراسة ريبرو:( ribero:1999):
دراس$ة ت$حت ع$نوان " ض$غوط ال$عمل ل$دى ال$عام$لني ب$امل$راق$بة ال$جوي$ة " وه$دف$ت ال$دراس$ة إل$ى تح$دي$د
ع$$وام$$ل ض$$غوط ال$$عمل ف$$ي ب$$يئة امل$$راق$$بة ال$$جوي$$ة م$$ن اج$$ل وض$$ع ت$$صور أول$$ي ع$$ن واق$$ع م$$هنة امل$$راق$$بة
ال$جوي$ة ث$م ال$تحقق م$ن م$دى إدراك امل$راق$بني ال$جوي$ني ل$لبيئة ال$تي ي$عملون ب$ها وعب• ال$عمل وم$تطلبات
م$$سؤول$$يات$$هم ع$$ن امل$$هنة وخ$$لصت ال$$دراس$$ة إل$$ى أن ت$$نام$$ي الح$$رك$$ة ال$$جوي$$ة ي$$عتبر ع$$ام$$ال م$$هما مل$$صادر
ض$غوط ال$عمل خ$صوص$ا خ$الل س$اع$ات ال$ذروة  ،ك$ما أن ن$قص امل$راق$بني ال$جوي$ني ي$مثل م$صدرا م$هما
م$$ن م$$صادر ال$$ضغوط وي$$عتبر امل$$راق$$بني ال$$جوي$$ني ع$$دم اع$$تراف اآلخ$$ري$$ن ب$$جهوده$$م س$$ببا م$$ن أس$$باب
اإلح$باط وف$ي امل$قاب$ل يفخ$ر امل$راق$بني ال$جوي$ني ب$ال$دور امل$هم ال$ذي ي$قدم$ون ب$ه ات$جاه ح$رك$ة ال$طيران مل$ا
ي $$نطوي ع $$ليه ع $$ملهم م $$ن تح $$دي مل $$ا ي $$ملكون $$ه م $$ن اس $$تقالل $$ية ك $$صان $$ع ق $$رار ب $$اإلض $$اف $$ة إل $$ى ذل $$ك ف $$ان
ال $$دراس $$ة ش $$خص م $$وان ال $$قوة وال $$ضعف ف $$ي ب $$يئة امل $$راق $$بة ال $$جوي $$ة ال $$تي ي $$مكن االس $$تفادة م $$نها ع $$ند
التفكير في نظم املراقبة الجوية املستقبلة .

*دراسة شارف خوجة مليكة ): (2010
بعنوان " مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسيني الجزائريني".
ه$$دف$$ت ه$$ذه ال$$دراس$$ة إل$$ى ال$$بحث ف$$ي م$$صادر ال$$ضغوط امل$$هنية ل$$دى امل$$دري$$ني وم$$عرف$$ة م$$اذا ان ك$$ان$$ت
ه$ل ه$ناك ف$روق ف$ي ال$شعور ب$ال$ضغوط امل$هنية وذل$ك ت$بعا الخ$تالف امل$راح$ل ال$تعليمية وال$خبرة امل$هنية ،
ول $$تحقيق أه $$داف ال $$دراس $$ة ت $$مر ب $$ناء م $$قاس م $$صادر ال $$ضغوط امل $$هنية ل $$دى امل $$درس $$يني ان $$طالق $$ا م $$ن
األدب التربوي والدراسات السابقة حول املوضوع .

ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻨﺪرج ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.
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أوال  :التدريب
 :1-1التطور التاريخي للتدريب
" إن ال$تدري$ب ق$دي$م ق$دم اإلن$سان ال$ذي خ$لقه اهلل ك$ام$ال ع$اق$ال ف$ي أح$سن ت$قوي$م ،و ق$ادرا ع$لى
ال $$تبصر ف $$ي ك $$ل ال $$ظواه $$ر ال $$كون $$ية م $$ن ح $$ول $$ه ،وي $$عمل ع $$لى اك $$تشاف $$ها وت $$فسيره $$ا ،وت $$نمية ط $$اق $$ات $$ه و
ق$$درات$$ه ل$$لتعام$$ل م$$عها،و ت$$الق$$ي ش$$روره$$ا ،و اغ$$تنام خ$$يرات$$ها ،و ن$$قل م$$ا ي$$توص$$ل إل$$يه م$$ن ت$$صورات ،و
م$ا ي$كتشفه م$ن م$عارف ،و م$ا ي$بنيه م$ن م$هارات ،إل$ى األج$يال ال$الح$قة ،ف$تتاب$ع ال$تراك$مات ال$تصوري$ة و
ال$$تراك$$مات امل$$هاري$$ة ،و ت$$ترادف ال$$عمليات ال$$ترب$$وي$$ة و ال$$تعليمية و ال$$تدري$$بية ف$$ي م$$وازات$$ها ،و ل$$يس ث$$مة
ش$ك ف$ي أن ه$ذه ال$تصورات و امل$عارف و امل$هارات  ،و أس$ال$يب ن$قلها و ت$وث$يقها ،ت$ختلف ف$ي ب$داي$تها
أو ت $$طوره $$ا ب $$اخ $$تالف امل $$راح $$ل ال $$تاري $$خية ،ال $$تي م $$رت خ $$الل $$ها ،و أن $$ه ي $$مكننا أن ن $$صنفها إل $$ى ث $$الث
مراحل أساسية ":1
املرحلة األولى :
و ه$$ي م$$رح$$لة ال$$حضارات ال$$قدي$$مة ال$$ساب$$قة ع$$لى ب$$روز األدي$$ان ال$$سماوي$$ة ،و ق$$د ت$$ميزت ه$$ذه امل$$رح$$لة
ب $$هيمنة ال $$تفكير األس $$طوري أو امل $$يتاف $$يزي $$قة ب $$حيث ت $$غلب ع $$ليها ال $$تصورات و امل $$فاه $$يم ال $$تي ي $$توص $$ل
إل$يها ال$ناس،و ذل$ك ل$بدائ$ية أس$ال$يب ال$تفكير و ب$دائ$ية وس$ائ$ل اإلن$تاج ال$تي ت$ؤث$ر ع$لى م$ختلف ج$وان$ب
الحياة.
ب$$ال$$رغ$$م م$$ن ذال$$ك ف$$قد ت$$مكن اإلن$$سان م$$ن أن ي$$بني ح$$ضارات م$$تميزة ع$$ام$$رة ب$$االك$$تشاف$$ات امل$$عرف$$ية و
امل $$هاري $$ة و ال $$تي م $$ن دون $$ها ل $$م ت $$كن ه $$ناك م $$راح $$ل ال $$الح $$قة ،و م $$ن أب $$رز ال $$حضارات ،ح $$ضارة واد
النيل،الحضارة الصينية و الهندية القديمة .....الخ.
املرحلة الثانية:
و ه$$ي م$$رح$$لة ال$$حضارات ف$$ي ض$$ل األدي$$ان ال$$سماوي$$ة،األدي$$ان ذات ال$$رس$$االت ك$$ال$$دي$$ان$$ة ال$$يهودي$$ة و
امل$$سيحية و اإلس$$الم$$ية ،م$$يزه$$ا م$$ا ق$$دم$$ته للبش$$ري$$ة م$$ن ع$$قائ$$د و م$$عارف و ن$$ظما ت$$رب$$وي$$ة و ت$$عليمية ،
ك$$ذل$$ك م$$ن أب$$رز التح$$دي$$ات و امل$$خاط$$ر ال$$تي شه$$دت$$ها ه$$ذه امل$$رح$$لة ه$$ي ال$$تفوق ال$$ترب$$وي ال$$ذي جس$$دت$$ه
م$$نظوم$$ة ال$$قيم ال$$عقيدي$$ة وه$$ذا م$$قاب$$ل ال$$ضعف ع$$لى املس$$توى ال$$تعليمي،ال$$ذي ل$$م ي$$تمكن اإلن$$سان م$$ن
اس $$تيعاب $$ه و ل $$عل ال $$ضعف األش $$د ك $$ان ع $$لى املس $$توى ال $$تدري $$بي الن أص $$حاب ال $$عقائ $$د رك $$زت ع $$لى
الجوانب القيمية و الجمود معها وبذلك تخلف العمل التطبيقي.
املرحلة الثالثة:
و ه$$ي م\رح$$لة م$$ا ب$$عد ان$$طالق$$ة ال$$ثورة ال$$صناع$$ية ،و م$$ا ت$$رت$$بت ع$$نها م$$ن ت$$طورات م$$نهجية ش$$ملت ك$$ل
أساليب التطوير و التفكير ،انعكست على جميع مظاهر الحياة و عالقاتها.
و م$ن أه$م ال$نتائ$ج و أخ$طره$ا ت$مثلت ف$ي ح$دوث ان$فصام م$ا ب$ني ث$ال$وث ال$قيم و امل$عارف و امل$هارات  ،و
ب $$ني م $$داخ $$ل ال $$تنمية ال $$ثالث $$ة ال $$ترب $$ية و ال $$تعليم و ال $$تدري $$ب ،ب $$حيث ت $$رك $$ز ه $$ذا ال $$تحول ع $$لى ال $$جوان $$ب
امل$$عرف$$ية و امل$$هاري$$ة ل$$يتمكن اإلن$$سان م$$ن ف$$رض س$$يطرت$$ه بس$$رع$$ة ف$$ائ$$قة ،م$$ما ت$$حتم ع$$لى امل$$ؤس$$سات
 1محمد ،عبد املعطي عساف .التدريب و تنمية املوارد البشرية .زهران للنشر و التوزيع،جامعة عمان الشرق
األوسط للدراسات العليا ،2008 :ص 43/ 39
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ال$$تعليمية و ال$$تدري$$بية ف$$ي ب$$ناء م$$نهجيات و أس$$ال$$يب ج$$دي$$دة و اب$$تكاري$$ه ،ل$$تتمكن م$$ن م$$تاب$$عة ذل$$ك و
اح$توائ$ه.ف$اب$تدأت ف$ي ب$ناء امل$دارس و ال$جام$عات و امل$عاه$د و امل$راك$ز امل$تخصصة ،ك$ذل$ك ب$داي$ة التح$دي
األف$راد و الج$ماع$ات و ب$فرض ض$رورة االنخ$راط ف$ي ه$ذه امل$ؤس$سات ل$تأه$يلهم و ال$دخ$ول إل$ى أس$واق
ال $$عمل ال $$تي أص $$بح م $$ن ال $$صعب ال $$تكيف م $$عها دون ال $$حصول ع $$لى امل $$ؤه $$الت امل $$عرف $$ية و امل $$هاري $$ة
املناسبة.

 :2-1مفهوم التدريب
ال\\تعري\\ف  " :01ال $$تدري $$ب ع $$ملية ات $$صال ت $$شكل وظ $$ائ $$فه م $$ن ع $$مليات ت $$حول س $$لوك $$ات األف $$راد و
ت$توازى م$ع ع$مليات اج$تماع$ية أخ$رى م$ثل ال$عمل االج$تماع$ي ال$ذي يه$دف إل$ى ت$غيير س$لوك$ات األف$راد
على مستوى الحياة اليومية1".
ت\ع  " : 02ال$تدري$ب ه$و ال$وس$يلة ال$تي م$ن خ$الل$ها ي$تم اك$تساب األف$راد ال$عام$لني،امل$عارف و األف$كار
ال$$ضروري$$ة مل$$زاول$$ة ال$$عمل ،و ال$$قدرة ع$$لى اس$$تخدام وس$$ائ$$ل ج$$دي$$دة ،ب$$أس$$لوب ف$$عال ،و اس$$تخدام ن$$فس
الوسائل بطرق أكثر كفاءة مما يؤدي إلى تغيير سلوك و اتجاهات األفراد2".
ت\ع  : 03ي$رى ص$الح ال$شنوان$ي ع$لى أن$ه " :ع$ملية مس$تمرة ته$دف ل$زي$ادة م$عرف$ة ال$فرد و ب$ناء و ت$نمية
مهاراته و تغيير مفاهيمه و اتجاهاته بالصورة التي تمكنه من أداءه بكفاءة و فعالية3".
ت\\ع  " : 04ه $$و مج $$موع $$ة م $$ن األنش $$طة ال $$تي ت $$سعى إل $$ى إك $$ساب امل $$تدرب امل $$علوم $$ات و امل $$هارات و
االتجاهات بناء على حاجاته امللحة باستخدام تدريب فردية أو جماعية4".
• التدريب = معارف  +مهارات  +اتجاهات و سلوكيات
وق $$د ال ي $$فرق ب $$عض امل $$تخصصني ف $$ي م $$جاالت ت $$دري $$ب و ت $$طوي $$ر امل $$وارد البش $$ري $$ة ،م $$ا ب $$ني ك $$ل م $$ن
م $$فهوم $$ي ال $$تدري $$ب و ال $$تطوي $$ر ح $$يث أن " ال $$تدري $$ب ه $$و إك $$ساب ال $$عام $$لني م $$هارات مح $$ددة ) م $$رت $$بطة
بوظائفهم( أو مساعدتهم على تصحيحاالنحرافات في جوانب أدائهم .
أم$$ا ال$$تطوي$$ر ف$$يتمثل ب$$ال$$جهود امل$$بذول$$ة إلك$$ساب ال$$عام$$لني ال$$قاب$$ليات ال$$تي ي$$حتاج$$ون$$ها مس$$تقبال وف$$ق
ال$$تصورات ل$$لتغيرات ال$$بيئية و ال$$تكنول$$وج$$ية ،ول$$ذل$$ك ف$$ان ع$$ملية ال$$تطوي$$ر م$$ا ه$$ي إال ع$$ملية إس$$ترات$$يجية
ال ت $$رت $$بط ف $$قط ب $$امل $$وق $$ف ال $$حال $$ي أو االح $$تياج $$ات اآلن $$ية  ،و إن $$ما الب $$د م $$ن االع $$تماد ع $$لى رؤي $$ة امل $$دي $$ر
 1ب$لقاس$م،س$الط$نية .ال$تكوي$ن امل$هني ك$ره$ان مس$تقبلي .ال$باح$ث االج$تماع$ي .ال$عدد ،02ج$ام$عة م$نتوري ق$سنطينة :
 ،1999ص 117
سهيلة  ،محمد عباس و علي حسن علي.إدارة املوارد البشرية .دار وائل للنشر و الطباعة ،1999 ،ص

2107

 3صالح  ،الشنواني .إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية.مدخل لألهداف.مؤسسة الشباب جامعة اإلسكندرية،
مصر،1999:ص 107
4

معمار  ،صالح صالح .التدريب األسس و املبادئ .ط ،1ديبونو للطباعة و النشر ، 2010،ص 21
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اإلس$ترات$يجية ل$لوظ$ائ$ف ال$تي س$تكون مس$تقبال ،و الب$د م$ن ال$نظر غ$ال$ى امل$نظمة ك$فري$ق ع$مل م$تكام$ل
يتطلب األخذ بالنظرة الشمولية و التنويع في املهارات و اإلمكانيات1".
و على ضوء ذلك يمكننا تحديد الفروقات بني التدريب و التطوير في الشكل التالي :
شكل رقم ) :(1املقارنة بني التدريب و التطوير
أبعاد املقارنة

التدريب

التطوير

التركيز

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية و املستقبلية

النطاق

األفراد العاملني

مجموعات و فرق العمل )جماعي(

اإلطار الزمني

قصير األمد

طويل األمد

األهداف

س$$ $ $ $ $د ال$$ $ $ $ $نقص ف$$ $ $ $ $ي امل$$ $ $ $ $هارات ال$$ $ $تهيئة ل$$ $ $الح$$ $ $تياج$$ $ $ات املس$$ $ $تقبلية ف$$ $ $ي
املهارات
الحالية

املصدر :سهيلة محمد عباس  ،إدارة املوارد البشرية،مدخل استراتيجي

 :3-1أهمية التدريب
ت$متد أه$مية ال$تدري$ب ع$لى ص$عيد ال$فرد ال$عام$ل ل$تشمل تحس$ني و ت$طوي$ر س$لوك$يات ال$عمال م$ما ي$مكن
م $$ن ال $$زي $$ادة ف $$ي االل $$تزام و ال $$والء ل $$لمؤس $$سة .ي $$رج $$ع الس $$بب ل $$تعاظ $$م أه $$مية و ت $$طبيق م $$بادئ $$ه ف $$ي
م$جتمعنا الح$دي$ث إل$ى ال$تزاي$د ت$أث$ير امل$تغيرات و ال$ظروف ال$بيئية امل$ختلفة م$ن س$ياس$ية و اق$تصادي$ة و
ت$$ $كنول$$ $وج$$ $ية ،و إل$$ $ى امل$$ $تغيرات ال$$ $بيئة ال$$ $داخ$$ $لية ك$$ $ال$$ $تغيير ف$$ $ي ال$$ $هيكل ال$$ $تنظيمي ،ش$$ $غل م$$ $ناص$$ $ب
جديدة.....الخ .يمكن إبراز أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة فيما يلي:
 1أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة :
 ي$$عتبر ال$$تدري$$ب م$$ن امل$$واض$$يع ال$$هام$$ة ال$$تي اح$$تلت م$$وق$$عا أس$$اس$$يا ف$$ي امل$$ؤس$$سات الح$$دي$$ثة ،ف$$قدأص$بح ي$شكل ال$دع$ام$ة األس$اس$ية ألي م$جهودات ت$قوم ب$ها امل$ؤس$سة ن$حو ال$تطوي$ر و التح$دي$ث ،و
تكمن أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة فيما يلي :
زي$ادة اإلن$تاج$ية و األداء ال$تنظيمي ،إذ ي$ساع$د ع$لى زي$ادة امل$هارات و امل$عارف و ه$ذا م$ا ي$نعكس ب$ال
شك على عملية اإلنتاج و بالتالي زيادة االستقرار التنظيمي.

 1د.س$$ $هيلة،مح$$ $مد ع$$ $باس.إدارة امل$$ $وارد البش$$ $ري$$ $ة م$$ $دخ$$ $ل اس$$ $ترات$$ $يجي.ط،2دار ال$$ $وائ$$ $ل للنش$$ $ر و ال$$ $توزي$$ $ع،األردن :
،2006ص186
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• ربط أهداف العاملني بأهداف املؤسسة.
• يساهم التدريب في خلق االتجاهات االيجابية لدى العاملني نحوى العمل و املنظمة.
• ي$$ؤدي إل$$ى ت$$وض$$يح ال$$سياس$$ات ال$$عام$$ة ل$$لمنظمة ،و ب$$ذل$$ك ي$$رت$$فع أداء ال$$عام$$لني ع$$ن ط$$ري$$ق
معرفتهم ملا تريد املنظمة منهم من أهداف.
• ي$$ $ؤدي إل$$ $ى ت$$ $رش$$ $يد ال$$ $قرارات اإلداري$$ $ة و ت$$ $طوي$$ $ر أس$$ $ال$$ $يب و أس$$ $س و م$$ $هارات ال$$ $قيادة
اإلدارية.
• يساعد في تجديد املعلومات تحديثها بما يتوافق مع املتغيرات املختلفة في البيئة.
• ي$$ساه$$م ف$$ي ب$$ناء ق$$اع$$دة ف$$اع$$لة ل$$الت$$صاالت و االس$$تشارات ال$$داخ$$لية ،و ب$$ذل$$ك ي$$ؤدي إل$$ى
تطوير أساليب التفاعل بني األفراد العاملني و بينهم اإلدارة.
 2أهمية التدريب العاملني:
 يحقق التدريب فوائد أخرى للعاملني من أهمها :• مساعدتهم في تحسني فهمهم للمنظمة و توضيح أدوارهم فيها.
• مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.
• يطور و ينمي الدافعية نحو األداء و يخلق فرصا للنمو و التطور لدى العاملني.
• مساعدتهم في تقليل التوتر الناجم عن النقص في املعرفة أو املهارة أو كليهما.
• يساهم في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة و الرفاهية لدى

العاملني1.

3أهمية التدريب في تطوير العالقات اإلنسانية :
 تظه $$ر أه $$ميته م $$ن خ $$الل ت $$طوي $$ر ال $$عالق $$ات اإلن $$سان $$ية ب $$ني األف $$راد ال $$عام $$لني ب $$امل $$ؤس $$سة م $$هماكانت مستوياتهم ،وتبرز من خالل ما يأتي :
• توطيد العالقة بني اإلدارة و األفراد العاملني.
• تطوير إمكانية األفراد لقبول التكيف مع التغيرات الحاصلة في املؤسسة .
• يساعدهم في تنمية عملية التوجيه الذاتي لخدمة املؤسسة .
• يساهم في تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد العاملني .

1

سهيلة محمد عباس .مرجع سبق ذكره ،ص 188
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ي $$تضح م $$ا س $$بق إن ال $$تدري $$ب ل $$ه أه $$مية ك $$بيرة ت $$عود ع $$لى األف $$راد ال $$عام $$لني و امل $$ؤس $$سات و ال $$عالق $$ات
اإلنسانية ،وهذا مايؤدي إلى اعتباره وظيفة أساسية و مهمة من وظائف إدارة املوارد البشرية.

ثانيا :أنواع التدريب و أهدافه
 :1-2أنواع التدريب
ب$اع$تبار أن ال$تدري$ب وس$يلة ل$تحقيق أه$داف امل$ؤس$سة و ذل$ك م$ن خ$ال ت$نمية ق$درات األف$راد و االرت$فاع
بمس$$توي$$ات أدائ$$هم ،ف$$ان$$ه ي$$ختلف ب$$اخ$$تالف أه$$داف ال$$قيام ب$$ه و ط$$بيعة ال$$عمل  ،واملس$$توى ال$$وظ$$يفي ،
وي$$ختلف م$$ن م$$ؤس$$سة إل$$ى أخ$$رى حس$$ب ط$$بيعة ال$$عملية اإلن$$تاج$$ية ن$$فسها و حس$$ب م$$قدرت$$ها امل$$ال$$ية و
إمكانيتها و عدد األفراد الذين يعملون بها.
و بناءا على ذلك يمكن القول أن للتدريب أنواع عديدة منها:
 1من حيث التطبيق:
 (1نظري :يعتمدعلى النظريات و املعلومات و املعارف بشكل أكبر من املهارات.
 (2عملي :يعتمد على املهارات و التطبيقات بشكل أكبر من املعارف و النظريات.
من حيث املكان :
 (1ال\\تدري\\ب داخ\\ل املؤس\\سة :أي ي $$تم ال $$تدري $$ب داخ $$ل امل $$نظمة أو م $$كان ع $$مل امل $$تدرب ،وه $$ذا
ال$نوع م$ناس$ب م$ن ح$يث ق$لة ال$تكال$يف و ك$ذل$ك ال$تزام امل$تدرب$ني ب$ال$وق$ت و ال$حضور و ل$كن بش$رط وج$ود
م$كان م$ناس$ب ل$لتدري$ب ل$تحقيق أه$داف ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي".وع$ن ط$ري$ق م$درب$ني ي$نتمون إل$يها أو م$ن
خ $$ارج $$ها ب $$حيث ت $$تعاق $$د م $$عهم امل $$ؤس $$سة إلج $$راء ب $$رام $$ج ت $$دري $$بية أو ت $$صميمها و اإلش $$راف ع $$ليها أو
تنفيذها  ،ويتم في قاعات متخصصة للدراسة داخل

املؤسسة2".

و ال$$تدري$$ب داخ$$ل امل$$ؤس$$سة ي$$كون أث$$ناء ال$$عمل و ف$$ي م$$وق$$ع ال$$عمل ف$$ي ن$$فس ال$$وق$$ت ،ب$$حيث ل$$ه م$$نفعة
ك$بيرة ل$لمتدرب$ني ل$تزوي$ده$م ب$امل$هارات و امل$عارف ال$الزم$ة و س$هول$ة ت$طبيقها و اس$تيعاب$ها و ه$ذا ل$تماث$ل
و ت$شاب$ه ظ$روف ال$تدري$ب م$ع ظ$روف أداء ال$عمل ،و ه$ذا م$ا ج$عل ب$عض امل$ؤس$سات ت$شجيع ال$تدري$ب
داخل املؤسسة لضمان كفاءة أعلى و نجاح أكبر خصوصا املؤسسات املصغرة و املتوسطة.
(2ال\\تدري\\ب خ\\ارج املؤس\\سة ":أي ي $$تم ال $$تدري $$ب خ $$ارج امل $$نظمة أو م $$كان ع $$مل امل $$تدرب ،و ه $$ذا
ال$نوع م$ناس$ب ف$ي ح$ال$ة ع$دم ت$وف$ر م$كان م$ناس$ب ل$لمتدرب$ني ل$لتدري$ب داخ$ل م$كان ال$عمل و م$فيد ف$ي
التدريب القيادات و الدورات التي تحتاج إلى متطلبات

خاصة3".

1

معمار ،صالح صالح .التدريب األسس و املبادئ .مرجع سبق ذكره ،ص 23

2

احمد ،ماهر.إدارة املوارد البشرية .الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،1999 :ص319

3

معمار،صالح صالح .مرجع سبق ذكره .ص 23
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وإن$ما ف$ي ب$عض األح$يان ت$فضل امل$ؤس$سات إج$راء ب$رن$ام$جها ال$تدري$بي خ$ارج امل$ؤس$سة و ه$ذا راج$ع
إل$$ى ت$$وف$$ر األدوات ال$$تدري$$بية ال$$الزم$$ة و امل$$تاح$$ة ب$$شكل أف$$ضل أو بس$$بب عج$$زه$$ا ع$$ن ت$$صميم ب$$رام$$ج
تدريبية أفضل لتوصلها للنجاح.
" و ق$د ي$تم ا ال$نوع م$ن ال$تدري$ب ف$ي امل$ؤس$سات ال$خاص$ة ب$ال$تدري$ب أو ي$تم ع$ن ط$ري$ق ب$رام$ج ح$كوم$ية
ف$قد ت$قوم ال$دول$ة ب$دع$م ب$رام$ج ال$تدري$ب م$ن خ$الل م$راك$ز ال$تكوي$ن امل$هني و التمه$ني أو م$ن خ$الل ال$غرف
ال$تجاري$ة و ال$صناع$ية و ه$ي ت$رك$ز ع$لى رف$ع امل$هارات و امل$عارف ل$دى األف$راد .وم$ن س$لبيات ال$تدري$ب
خ $$ارج امل $$ؤس $$سة  ،أن ت $$كال $$يفه م $$رت $$فعة م $$قارن $$ة م $$ع ال $$تدري $$ب ال $$داخ $$لي إال ان $$ه م $$ن اي $$جاب $$يات $$ه ت $$زوي $$د
املؤسسة بالخبرات و املعلومات و األفكار الجديدة كذلك مواكبة البيئة الخارجية1".
من حيث الوقت :
 (1ق\بل ب\داي\ة ال\عمل :وه$$ي ب$$رام$$ج اإلع$$داد ل$$وظ$$يفة م$$ا  ،وه$$ذا اإلع$$داد م$$مكن أن ي$$كون ع$$ام أم
خ$اص ،وم$مكن أن$يكون م$ن خ$الل امل$ؤس$سات ق$بل ال$توظ$يف إلع$داد امل$تدرب ل$وظ$يفة م$ا ،ب$حيث امل$وظ$ف
الج$دي$د ال ي$مكنه أن ي$باش$ر وظ$يفته دون م$عرف$ة مس$بقة ل$وظ$يفته ب$ل ه$ذه امل$عرف$ة ت$تول$د ع$ن مج$موع$ة م$ن
امل$علوم$ات ال$تي ي$حتاج$ها و ي$حصل ع$ليها ع$ن ط$ري$ق ت$دري$به و ه$ذا يه$دف إل$ى خ$لق ات$جاه$ات ن$فسية
ط $$بية ع $$ن املش $$روع ح $$تى ي $$تمكن م $$ن االمل $$ام ب $$زم $$ام ال $$وظ $$يفة ل $$تأدي $$ة ال $$عمل ع $$لى أح $$سن وج $$ه و يخ $$دم
أهداف املؤسسة في نفس الوقت.
و املوظف الجديد تكون لديه أساليب أخرى للبرامج التدريبية و أهم املعلومات التي يتلقاها هي :
* م$علوم$ات ع$ام$ة ح$ول ال$هيكل ال$تنظيمي ال$ذي ي$خص امل$ؤس$سة و ن$وع ن$شاط$ات$ها و ق$وان$ينها ال$داخ$لية
كالوقت ،مالبس العمل ،السلوك  ،قواعد األكل و الشرب.
* معلومات حول وظيفته و االستحقاقات و العالوات و التأمينات.
* معلومات عن اإلجازات و األعياد
* م$$علوم$$ات ح$$ول ال$$عالق$$ات االج$$تماع$$ية ال$$تي ق$$د ت$$رت$$بط م$$عها داخ$$ل امل$$ؤس$$سة امل$$تمثلة ف$$ي ال$$رؤس$$اء و
املشرفني و الزمالء....الخ.
وهذا للتكيف و التأقلم مع وظيفته الجديدة و محيطه الجديد.
 (2التدريب املستمر لكل العاملني :

 1صالح ،عودة سعيد .إدارة األفراد .الجامعة املفتوحة ،طرابلس )ليبيا( ،1994 :ص 246 /245

15

ي $$طلق ه $$ذا ال $$نوع م $$ن ال $$تدري $$ب ،ال $$تدري $$ب أث $$ناء الخ $$دم $$ة ال $$ذي ي $$قدم ل $$لمتدرب $$ني ف $$ي ح $$ال $$ة ان $$خفاض
األداءأو ظ $$هور مس $$تجدات ت $$تطلب ال $$تدري $$ب أو ح $$تى م $$ن ب $$اب ت $$حفيز امل $$تدرب و تج $$دي $$د ن $$شاط $$ه و
م$$راج$$عة م$$علوم$$ات$$ه و ي$$قدم ل$$لعام$$لني ال$$قدام$$ى ال$$ذي$$ن ي$$حتاج$$ون ل$$لتدري$$ب و ذل$$ك مل$$واك$$بة ال$$تغيرات و
ال$$تطورات ال$$تكنول$$وج$$ية و االق$$تصادي$$ة و االج$$تماع$$ية الس$$ري$$عة و ذل$$ك لتج$$دي$$د م$$عارف$$هم و م$$هارات$$هم
للقيام بعملهم بفعالية و يؤهلهم للشغل في مراكز أعلى.
" ك $$ما إن ب $$رام $$ج إع $$ادة ال $$تدري $$ب ال ت $$قوم ب $$فرض ت $$عليم ال $$عمال ع $$دي $$مي أو م $$توس $$طي امل $$هارة ف $$قط .
وإن $$ما ت $$قوم ه $$ذه ال $$برام $$ج أي $$ضا ب $$تعليم ال $$عمال امله $$رة ل $$لقيام ب $$أع $$ماالآلت $$ية الج $$دي $$دة وم $$ا ت $$تطلبه م $$ن
أن$واع ج$دي$دة م$ن امل$هارة وب$تطور امل$عدات اإلن$تاج ال$تي أص$بحتأك$ثر ت$عقدا ف$ان امل$ؤس$سة ف$ي ح$اج$ة
إل $$ي وض $$ع ب $$رام $$ج ت $$دري $$ب ال $$عام $$لني ف $$يها م $$ن اداري $$ن و ف $$نيني م $$تخصصني ح $$تى يس $$تطيعوا اإلف $$ادة
بالتسهيالت الجديدة و األجهزة املتقدمة التي أصبحت متاحة

لهم1".

من حيث التفرغ:
 (1أث\\ناء ال\\عمل  :ه $$ذا ال $$نوع م $$ن ال $$تدري $$ب ي $$تم و امل $$تدرب ف $$ي ع $$مله و ي $$قتصر ف $$قط ع $$لى س $$اع $$ات
ب $$سيطة م $$ن ال $$تدري $$ب أث $$ناء ال $$دوام ال $$رس $$مي ح $$تى ال ي $$كون ه $$ناك أي خ $$لل ف $$ي ال $$عمل أو ق $$صور ف $$ي
األداء ،ك $$ما ي $$كون ت $$حت إش $$راف م $$سئول م $$عني ف $$ي ال $$جهة ال $$تي ي $$عمل ب $$ها امل $$تدرب ،ل $$يتول $$ى ع $$ملية
إرش $$اده و ت $$وج $$يهه و ت $$قدي $$م ب $$عض امل $$علوم $$ات ال $$الزم $$ة أو ال $$قيام ب $$بعض األع $$ماألم $$ام $$ه،ث $$م ي $$تم ت $$كليف
امل$$تدرب ب$$ال$$قيام ب$$ال$$عمل ب$$شكل ج$$دي$$د،و ب$$شكل تج$$ري$$بي ل$$لتأك$$د م$$ن ف$$همه ل$$لتعليمات .وي$$عتمد ال$$نجاح
على مدى إخالص املدرب و مدى رغبته الحقيقية في توجيه املتدرب.
 2خ\\ارج وق\\ت ال\\عمل :وه $$ذا ال $$نوع م $$ن ال $$تدري $$ب ي $$تم ف $$ي ال $$فترة امل $$سائ $$ية إن ال $$دوام ف $$ي ال $$فترة
الصباحية ،ويتم في حالة صعوبة تفرغ املتدرب أثناء الدوام الرسمي.
من حيث املدة و الفئة املستهدفة :
الشكل رقم ) :(2أنواع البرامج التدريبية

انواع البرامج التدريبية

برامج

برامج

برامج

برامج

تأسيسية
1
142
مرجع سبق ذكره .ص
صالح ،الشنواني.
تأهيلية
عالجية

اثرائية

تحويلية

برامج
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الجهة

برامج تدريبية

برامج تدريبية

برامج تدريبية

املستهدفة

أساسية مشتركة

خاصة بكل فئة

متخصصة

املصدر :معمار ،صالح صالح .التدريب األسس و املبادئ مرجع سبق ذكره ،ص 24

من حيث التخصص :

الشكل رقم ) :(3أنواع التدريب و املزايا و االثار

نوع التدريب
ف \\ني :ت$$ $دري$$ $بات ت$$ $تم ف$$ $ي مح$$ $ددات
وظ $$يفة ب $$عينها ،ع $$ادة م $$ا ت $$قدم داخ $$ل
م$$كان ال$$عمل و خ$$الل س$$اع$$ات ال$$عمل
ع $$ $ $ن ط $$ $ $ري $$ $ $ق م $$ $ $علمني أو مش $$ $ $رف $$ $ $ني
متخصصني.

املزايا و األثار املترتبة على التدريب
* يساعد على اداء املهام بدلرجة عالية من الجودة.
* ي$$ $تحتم ت$$ $كراره ب$$ $شكل م$$ $نتظم ل$$ $لحفاظ ع$$ $لى امل$$ $هارات
املكتسبة حديثا.
* يفضل دمجه بامتحان يعطي شهادة أو مؤهل.

ن \ \\وع \ \\ي :ال $$ $ $تدري $$ $ $ب ع $$ $ $لى م $$ $ $بادئ * ي$وف$ر اص$الح$ا س$ري$عا ل$لمشكالت ال$فردي$ة و امل$شكالت
ال $$ $جودة ال $$ $شام $$ $لة ،ب $$ $اإلض $$ $اف $$ $ة إل $$ $ى على املدى البعيد ،كما يعود بالفائدة غلى املؤسسة.
* يؤصل فلسفة للتحسني العملي املستمر.
األدوات التقنية الالزمة للتطوير.
* يتحتم الحفاظ عليه الى ما ال نهاية.
17

م \ \\هاري :امل $$ $ $حاس $$ $ $بات امل $$ $ $ال $$ $ $ية ،و
ال $ $ $ $ $ $ت$ $ $ $ $ $ف$ $ $ $ $ $ك$ $ $ $ $ $ي $$ $ $ $ $ر ،وم $ $ $ $ $ $ه $$ $ $ $ $ارات
ال $$تخاط $$ب،وت $$كنول $$وج $$يا امل $$علوم $$ات ،و
امل $$ $ $ $ $كات $$ $ $ $ $بات،و م $$ $ $ $ $هارات ال $$ $ $ $ $عرض
ال $ $ $ $ $ $ع $$ام $$ $ $ $ $ $ة،و ت $ $ $ $ $ $ع $$دد ال $ $ $ $ $ $ل $غ $$ات،و
امل$$قاب$$الت،وال$$بيع وغ$$يره$$ا.س$$واء أك$$ان
ذلك خارجيا أم داخليا.

* يس $$ $تفيد ج $$ $ميع امل $$ $وظ $$ $فني م $$ $ن ال $$ $قاع $$ $دة ال $$ $عري $$ $ضة
للتدريب.
* م$$ $ $عال$$ $ $جة ال$$ $ $عصبية ع$$ $ $ند اس$$ $ $تخدام امل$$ $ $هاالات أم$$ $ $ام
الجمهور .
* ي$$حتاج ال$$ى ال$$فرص ل$$لتمري$$ن ل$$بناء ال$$فاع$$لية و ال$$حفاظ
عليها.

م\تخصص :ال$$تعليم ل$$لحصول ع$$لى
ش $$ $ $هادات ف $$ $ $ي امل $$ $ $حاس $$ $ $بة م $$ $ $ثال ،و
ال $$ $ $ $حقوق ،و ال $$ $ $ $بنوك و ال $$ $ $ $هندس $$ $ $ $ة-
خ $$ارج $$يا س $$واء ك $$ان ب $$عض ال $$وق $$ت أم
كل الوقت.

* ي $$ساع $$د ع $$لى ت $$وف $$ير امل $$هارات ال $$فردي $$ة ،و ي $$كون ق $$يمة
الفرد ،و كذلك للمؤسسة.
* ي $$ $ $ؤدي ال $$ $ $تخصص ال $$ $ $ى اخ $$ $ $تيار ان $$ $ $تقائ $$ $ $ي أف $$ $ $ضل
ل$$ $لتعيينات املس$$ $تقبلية ف$$ $ي امل$$ $ؤس$$ $سة و ي$$ $حتاج م$$ $جهود
على مدى زمني طويل.

وظ\ \ \\يفي :ال$$ $ $ $تعليم ف$$ $ $ $ي امل$$ $ $ $جاالت
ال $$ $ $ $ $تسوي $$ $ $ $ $ق ،و التخ $$ $ $ $ $طيط ،و ادارة
امل $$وارد البش $$ري $$ة ،وغ $$يره $$ا خ $$ارج $$يا،
وع $$ادة ال ي $$حتاج م $$ثل ه $$ذا ال $$نوع م $$ن
التدريب الى تفرغ كامل.

* ي$$ؤدي ال$$تدري$$ب ال$$وظ$$يفي ف$$ي أغ$$لب األح$$يان ال$$ى أداء
أحسن و الى نمو وظيفي أفضل في املؤسسة.
* يتحتم ربطه بتعيينات العاملني.
* ع$$ $ادة م$$ $ا ت$$ $تجاه$$ $ل امل$$ $ؤس$$ $سات م$$ $ثل ه$$ $ذا ال$$ $نوع م$$ $ن
التدريب عن الخطأ ،و يتمنون االفضل.

متعلق ب \\االنش \\طة  :م $$ $ناه $$ $ج م $$ $ن
ن $$ $ $وع $$ $ $ية امل $$ $ $هارات ال $$ $ $خاص $$ $ $ة:ي $$ $ $تعلم
األف $$راد م $$ن خ $$الل $$ه ال $$قيادة و ال $$عمل
الج$$ $ماع$$ $ي ب$$ $واس$$ $طة امل$$ $شارك$$ $ة ف$$ $ي
املهام البدنية،مثل تسلق الصخور.

* ت$وف$ر وس$ائ$ل ف$عال$ة ل$تراب$ط ال$فري$ق و اع$ادة ت$نشيط ق$وة
العمل.
* ي $$تعني االض $$اف $$ة ال $$يه،و ال $$تنسيق م $$ع ت $$دري $$بات اداري $$ة
أكثر مباشرة و اتصاال بالعمل.

إدارة :ت$$ $وف$$ $ر ال$$ $خبرة و امل$$ $عرف$$ $ة ف$$ $ي
امل $$جاالت م $$ثل :اإلدارةاإلس $$ترات $$يجية
و إدارة ال$$تغير ،ب$$نفس ال$$توج$$ه امل$$ائ$$ل
ف$$ي م$$عاه$$د اإلدارة ،س$$واء ك$$ان ذل$$ك
خارجيا أو داخليا.

* ي$$تعرف امل$$دي$$رون م$$ن خ$$الل$$ه ع$$لى امل$$شكالت امل$$ؤس$$سية
الحقيقية و يعملون على حاها و تأسيس قيم جدية.
* ت $$ $ $كون االس $$ $ $تفادة ل $$ $ $لطرف $$ $ $ني ف $$ $ $ي ح $$ $ $ال $$ $ $ة االح $$ $ $تفاظ
الدارسني بالتزامهم.

امل\\صدر  :م\\ن إع\\داد ال\\طال\\بة اع\\تمادا ع\\لى م\\رج\\ع م\\عمار ،ص\\ال\\ح ص\\الح .م\\رج\\ع س\\بق
ذكره .ص 26

 :2-2أهداف التدريب
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ي$تعني ل$تحقيق أه$داف ال$تدري$ب ت$رج$مة ن$تائ$جه ال$ى ال$واق$ع ع$ملي ووض$ع ه$ذه ال$نتائ$ج م$وض$ع ال$تنفيذ
ال$فعلي و ع$لى ه$ذا ي$جب م$نع امل$تدرب ب$عد ت$كوي$نه الس$لطة و ال$فرص$ة ل$تطبيق م$ا ت$وص$ل ال$يه م$ن ح$لول
عملية و اقتراحات بناءه في مجاالت العمل بصفة عامة و في نطاق وظيفته بصفة خاصة.
فالجانب النظري املوضوع التدريب ال يجدي نفعا ما لم ننقل نتائجه الى الواقع الفعلي 1
قبل التطرق الى أهداف التدريب يمكن تصنيف التدريب الى ثالثة أهداف كاالتي :
* األهداف التوجيهية اإلرشادية:
ماهي املبادئ و الحقائق و املفاهيم التي يجب أن تكتسب من خالل برنامج التدريب.
من الذي يجب أن يتعلم و متى يجب تعليمه.
* األهداف التنظيمية و أهداف اإلدارة :
م$ا ه$و ال$تأث$ير ال$ذي سيح$دث$ه ال$تدري$ب ع$لى ال$نوات$ج ال$تنظيمية و االداري$ة م$ثل ال$غياب و دوران ال$عمل
و التكاليف املنخفضة و االنتاجية.
*األهداف الفردية و أهداف النمو:
ما هو التأثير الذي سيحدثه التدريب على النواتج السلوكية و اتجاهات االفراد2
ع $$ندم $$ا ت $$تصف االه $$داف ب $$صورة واض $$حة ف $$ان $$ه م $$ن خ $$الل ذل $$ك ي $$مكن ت $$قييم م $$دى ف $$عال $$ية ال $$تدري $$ب
وتتضح االهداف كاالتي:
اوال :التدريب كمدخل للتعليم املستمر:
و بذلك يتركز التدريب على منظومة معارف العاملني بهدف:
تعزيز املعارف األساسية و تعميقها حتى ال تدخل دائرة النسيان-.
 ت$$عدي$$ل م$$نظوم$$ة امل$$عارف ب$$الح$$ذف أو ب$$اإلض$$اف$$ة،وذل$$ك م$$ا ي$$تفق م$$ع ال$$تطورات امل$$عرف$$ية و اح$$تياج$$اتالعمل االساسية.
 إدخ$$ال ت$$غييرات ج$$ذري$$ة ع$$لى م$$نظوم$$ة امل$$عارف ال$$قدي$$مة ،و ذل$$ك الس$$تيعاب امل$$عارف الج$$دي$$دة ال$$تيتطرأ و تحدث اضافات شاملة  ،و ال يتم استيعابها عن طريق التعديل املحدود.
 ت$$طوي$$ر ال$$قدرات ال$$ذات$$ية ع$$لى ال$$تفكر و ال$$تبصر و التح$$ليل ل$$تمكني ال$$عام$$لني م$$ن امل$$شارك$$ة ف$$ي ح$$رك$$ةاملعرفة.
ثانيا :التدريب كمدخل للتربية املستمرة:

 1جابر ،عوض سيد .املتغيرات االدارية في املنظمات الرعاية االجتماعية .ط، 2املكتب الجامعي الحديث ،
اإلسكندرية ، 2004:ص256
2

نجم،العزاوي .التدريب اإلداري .ط ،1دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان،األردن،2006 :ص 39
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ال ي $$جوز ف $$ي ت $$قدي $$رن $$ا اه $$مال ه $$ذا اله $$دف  ،م $$ما ي $$شكل ته $$دي $$دا مس $$تمرا ل $$إلدارات ال $$تدري $$بية ،ب $$حيث
تسعى هذه االدارات الى االهداف التالية:
 ال$تعاون م$ع اإلدارات امل$رك$زي$ة امل$سؤول$ة م$ن أج$ل تح$دي$د م$نظوم$ة ال$قيم ال$تي ت$حكم ال$هوي$ة ال$ثقاف$يةللمنظمة املعنية.
 ت$عزي$ز ال$قيم و االت$جاه$ات امل$وج$ودة ل$دى ال$عام$لني ال$تي ت$كون م$تفقة م$ع م$نظوم$ة ال$قيم ال$تي ت$طال$باملنظمة بضرورة بنائها في بيئتها الداخلية.
 تعديل القيم و االتجاهات التي يجب تعديلها بما يتفق مع منظومة القيم التي يتم التواصل اليها. ت $$طوي $$ر ال $$قدرات ال $$ذات $$ية ل $$دى ال $$عام $$لني ل $$تمكينهم م $$ن ت $$قدي $$م امل $$قترح $$ات و ال $$تصورات ال $$تنظيميةالقادرة على وضع منظومة القيم موضع التطبيق و دفع املنظمة إلى مواقع الريادة.
ثالثا :التدريب كمدخل للمهارة :
تعتبر هذه الوظيفة االساسية للتدريب ،و يرتكز هذا الهدف من أجل:
 تعزيز املهارات املوجودة و املطلوب توكيدها ،و صقلها بما يتناسب مع متطلبات الفعالية االدارية. تعديل بعض املهارات بما يتناسب مع التكنولوجيا املتجددة. ت$غيير ب$عض امل$هارات ال$تي ل$م ت$عد ت$حتاج$ها امل$نظمة امل$عنية ن$تيجة التج$دد املس$تمر ف$ي ت$كنول$وج$ياالعمل و استبدالها بإدخال مهارات جديدة مناسبة.
 ت$طوي$ر ال$قدرات ال$ذات$ية ل$دى ال$عام$لني مل$تاب$عة ص$قل م$هارات$هم  ،و امل$ساه$مة ف$ي اب$تداع االس$ال$يب والوسائل املساندة ملنظومة املهارات  ،و املساعدة على تطويرها.
 °اظ$$اف$$ة إل$$ى ه$$ذه األه$$داف امل$$حوري$$ة ف$$ان ال$$تدري$$ب ي$$ساه$$م ف$$ي ت$$حقيق ب$$عض األه$$داف ال$$فرع$$ية أو
العملياتية األخرى وأهمها:
 1تنمية الثقة بني املنظمة و العاملني فيها:
الن ال$$عناي$$ة ب$$تدري$$بهم م$$ن ق$$بل امل$$نظمات يخ$$لق ل$$دي$$هم االح$$ساس ب$$اه$$تمام امل$$نظمة ب$$هم ،و ب$$ضرورات
ت$$طوي$$ره$$م ،م$$ما ي$$عمق أح$$اس$$يسهم ب$$االس$$تقرار ال$$وظ$$يفي ،و ب$$االن$$تماء ل$$لمنظمة ،و ال$$ثقة ف$$ي ادارت$$ها
م $$ما ي $$نعكس ب $$ال $$نتيجة ع $$لى درج $$ات $$ان $$تمائ $$هم و إخ $$الص $$هم و ت $$فان $$يهم ،م $$ن أج $$ل م $$صلحة امل $$نظمة ،و
االرتقاء بها.
 2تدعيم سياسات الترقية الداخلية:
و ذل $$ك ب $$رس $$م و تخ $$طيط م $$سارات $$هم ال $$وظ $$يفية  ،ف $$ال $$تدري $$ب ك $$عملية ت $$اه $$يلية ت $$مكن امل $$نظمة م $$ن ت $$نمية
امل$$عارف و امل$$هارات ال$$الزم$$ة ل$$ترق$$ية ب$$عض ال$$عام$$لني ال$$ى م$$واق$$ع أع$$لى ،م$$ما ي$$سان$$د ح$$االت االس$$تقرار
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ال$$وظ$$يفي م$$ن ن$$اح$$ية ،ك$$ما ي$$عمق ال$$تراب$$ط ب$$ني ال$$عام$$لني و م$$نظمتهم م$$ن ن$$اح$$ية أخ$$رى ،و ي$$نعكس ك$$ل
ذلك على مزيد من االنتماء و التفاني ملضاعفة فعالية املنظمة.
 3مضاعفة املرونة في عمليات النقل الداخلي:
االس $$ $تفادة م $$ $ن ال $$ $عام $$ $لني ف $$ $ي ب $$ $عض امل $$ $واق $$ $ع ال $$ $تي ت $$ $ؤدي ال $$ $تطورات ال $$ $تكنول $$ $وج $$ $ية،أو ت $$ $غييرات
االس$$ترات$$يجيات ،إل$$ى إل$$غائ$$ها أو ت$$ضييق ع$$مليات$$ها ،و ذل$$ك ب$$تدري$$بهم ع$$لى ال$$عمل ف$$ي م$$واق$$ع أخ$$رى
ازدادت أه $$ $ميتها،أو أدخ $$ $لت ف $$ $يها وظ $$ $ائ $$ $ف ج $$ $دي $$ $دة ،أو ت $$ $م اس $$ $تحداث $$ $ها ن $$ $تيجة ت $$ $لك ال $$ $تطورات أو
التغييرات.
 4تكييف العاملني الجدد:
و أق$$لمتهم م$$ع م$$ناخ$$ات ال$$عمل و ادارات$$ه و ن$$ظمه و ع$$الق$$ات$$ه و أس$$ال$$يبه....ال$$خ ،وت$$لك م$$همة أس$$اس$$ية ال
يس$تشعر أه$ميتها أح$د ق$در امل$عنيني الج$دد ،و ي$مثل ت$كييفهم الس$ري$ع أس$اس$ا النخ$راط$هم ف$ي ال$عملية
اإلنتاجية.
 5تنمية عالقات تفاعلية لتحكم أوساط العاملني:
وه$$ذا ع$$لى ج$$ميع املس$$توي$$ات ال$$وظ$$يفية ،و ي$$مثل م$$دخ$$ال م$$هما ل$$تنمية روح ال$$عمل الج$$ماع$$ي ،و ت$$عميق
القيم الجماعية ،مما ينعكس بصورة مباشرة على صحة املنظمة و فعاليتها.

 :3-2األسس واملبادئ العامة للتدريب
ه$$ناك ع$$ددا م$$ن األس$$س وامل$$بادئ ال$$تي ي$$نبغي م$$راع$$ات$$ها ع$$ند م$$مارس$$ة ال$$نشاط ال$$تدري$$بي ب$$امل$$ؤس$$سة
وذل $$ك ح $$تى :ت $$تحقق ف $$عال $$ية ال $$تدري $$ب وي $$حقق ال $$نتائ $$ج املس $$تهدف $$ة وم $$ن أه $$م ه $$ذه األس $$س وامل $$بادئ
كاألتي:
أ -االسس التدريب:
✓ ال\\تدري\\ب ن\\شاط ض\\روري ومس\\تمر :وال $$قصد ه $$نا ان ال $$تدري $$ب ل $$يس ام $$را ك $$مال $$يا ت $$لجا ال $$يه
االدارة او ت $$تصرف ع $$نه ب $$اخ $$تياره $$ا ،و ل $$كن ال $$تدري $$ب ن $$شاط ض $$روري ف $$بعد اخ $$تيار ال $$فرد ل $$شغل
وظيفة معينة تاتي عملية االعداد والتهيئة.
ان ال$تدري$ب ي$مثل ن$شاط رئ$يسيا ومس$تمرا م$ن زاوي$ة ت$كرار ح$دوث$هعلى مج$رى ال$حياة ال$وظ$يفية ل$لفرد
ف $$ي م $$ناس $$بات م $$تعددة .ف $$هو ل $$يس ح $$دث وق $$ع م $$رة وي $$تجاوز بس $$رع $$ة ب $$ل ه $$و ن $$شاط م $$الزم ل $$لتطور
الوظيفي للفرد.
✓ ال\تدري\ب ن\ظام م\تكام\ل :ي$$قصد ب$$ذل$$ك ان ه$$ناك ت$$كام$$ل وت$$راب$$ط ف$$ي ال$$عمل ال$$تدري$$بي ف$$هو ل$$يس
ن$$شاط ع$$شوائ$$ي م$$ن ج$$ان$$ب ك$$ما ان$$ه ال ي$$نبع م$$ن ف$$راغ وال ي$$تجه ال$$ى ف$$راغ م$$ن ج$$ان$$ب اخ$$ر وي$$مكن
ايضاح مبدا التكامل في نظام التدريب كاالتي:
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*ال $$تكام $$ل وال $$تجان $$س وال $$تفاع $$ل االي $$جاب $$ي ب $$ني امل $$كون $$ات االس $$اس $$ية ال $$تي ي $$قوم ع $$ليها ال $$تدري $$ب ه $$ي
كالتالي :
_ األفراد مطلوب تدريبهم.
 ال$$خبرات وامل$$عارف وامل$$علوم$$ات امل$$طلوب اك$$تساب$$ها ل$$لمدرب$$ني ال$$قائ$$مني ب$$ال$$عمل ال$$تدري$$بي م$$ن م$$درب$$نيومسؤولني اخرين.
 املشكالت والنواقص التي تعاني منها املؤسسة.*التكامل في االنشطة التدريبية و هي كاالتي :
 توصيف وتحليل االوضاع واالنماط التنظيمية واالدارية. توصيف وتحليل سلوك االفراد وتقييم اداءهم. تحديد االحتياجات التدريبية. تصميم البرامج التدريبية.✓ ال\\تدري\\ب ن\\شاط ف\\ني واداري :ب $$اع $$تبار ال $$تدري $$ب ع $$مل اداري ي $$نبغي ان ت $$توف $$ر ف $$يه م $$قوم $$ات
ال$عمل االداري ال$كفء ك$اس$اس م$ن خ$الل وص$وح االه$داف وال$سياس$ات وت$وازن الخ$طط وال$برام$ج
وتوافر املوارد املادية والبشرية واخيرا توافر الرقابة املستمرة.
✓ ال\تدري\ب ن\شاط م\تغير ومتج\دد :وي$قصد ب$ذل$ك ان ال$تدري$ب ي$تعام$ل م$ع م$تغيرات ع$دي$دة ف$ي
داخ $$ل وخ $$ارج امل $$ؤس $$سة وم $$ن ث $$م ال ي $$جوز ان يتج $$مد ف $$ي ق $$وال $$ب وان $$ما ي $$جب ان ي $$تصف ب $$ال $$تغير
والتج $$دد ه $$و االخ $$ر.ف $$االن $$سان ال ي $$تلقى ال $$تدري $$ب ع $$رض $$ة ل $$لتغير ف $$ي ع $$ادات $$ه وس $$لوك $$ه وم $$هارات $$ه
وال $$وظ $$ائ $$ف ال $$تي ي $$شغلها امل $$تدرب $$ون ت $$تغير ه $$ي االخ $$رى ل $$تواج $$ه م $$تطلبات ال $$تغير ف $$ي ال $$ظروف
االجتماعية واالقتصادية للعمل.
✓ ال\تدري\ب ل\ه م\قوم\ات\ه االداري\ة وال\تنظيمية :يس$$تند ال$$تدري$$ب ع$$لى اس$$س اداري$$ة وت$$نظيمية
وهي كاالتي:
 وجود خطة للعمل تحدد االهداف واالنشطة والسلوكات التنظيمية. توفر االمكانيات واملعدات الفنية الالزمة لالداء السليم للعمل. ت $$وف $$ر ال $$قيادة واالش $$راف م $$ن ق $$بل ال $$روس $$اء واملش $$رف $$ني ال $$ذي $$ن ي $$حصل م $$نهم امل $$وظ $$ف ع $$لىاملعلومات االساسية والتوجيه املستمر في اداء العمل.
 توافر االطار التنظيمي الصحيح . اعداد املدربني. تنفيذ البرامج التدريبية. -متابعة و تقييم النشاط

التدريبي1.

 مبادئ التدريب:1

صالح الدين ،عبد الباقي .ادارة األفراد  .مطبعة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،1999 :ص258/265
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ت$$خصع ع$$ملية ال$$تدري$$ب ال$$ى ع$$دة م$$بادئ ه$$ام$$ة ي$$جب م$$راع$$ات$$ها ف$$ي ك$$ل م$$رح$$لة م$$ن م$$راح$$له امل$$ختلفة
) التخطيط ،التنفيذ،املتابعة،التقييم( وتتلخص مبادئ التدريب فيما يلي:
* الهدف:
ي$جب ان ي$كون اله$دف م$ن ال$تدري$ب مح$ددا وواض$حا ط$بقا ل$الح$تياج$ات ال$فعلية ل$لمتدرب$ني م$ع م$راع$اة
ان يكون الهدف موضوعيا وواقعيا وقابال للتطبيق.
* االستمرارية:
وي$$تحقق ه$$ذا امل$$بدا ب$$ان ي$$بدا ال$$تدري$$ب ال$$حياة ال$$وظ$$يفية ل$$لفرد ويس$$تمر م$$عه خ$$طوة بخ$$طوة ل$$تطوي$$ره
وتنميته بما يتماشى مع متطلبات التطور الوظيفي للفرد.
* الشمول:
ح $$يث ي $$جب ان ي $$وج $$ه ال $$تدري $$ب ال $$ى ك $$اف $$ة املس $$توي $$ات ال $$وظ $$يفية ب $$امل $$نظمة وي $$شمل ج $$ميع ال $$فئات ف $$ي
الهرم الوظيفي للفرد.
* ال\تدرج :ي$$بدا ال$$تدري$$ب ب$$معال$$جة امل$$وض$$وع$$ات ال$$بسيطة ث$$م ي$$تدرج ال$$ى االك$$ثر ص$$عوب$$ة وه$$كذا ح$$تى
يصل الى معالجة اكثر املشكالت صعوبة وتعقيدا.
* م\واك\بة ال\تطور :ح$$تى ي$$كون ال$$تدري$$ب م$$عينا ال ي$$نضب وال ي$$تزود م$$نه الج$$ميع ب$$كل م$$ا ه$$و ج$$دي$$د
وحديث في شتى مجاالت العمل وباحدث االساليب وتكنولوجيا التدريب.
* الواقعية :وذلك بان يلبي االحتياجات الفعلية للمتدربني ويتناسب مع

مستوياتهم1.

وف$$ي االخ$$ير ت$$عتبر اس$$س وم$$بادئ ال$$تدري$$ب ع$$بارة ع$$ن م$$عاي$$ير ارش$$ادي$$ة ل$$نقل امل$$هارة وامل$$عرف$$ة وت$$غير
االت $$جاه ب $$ما ي $$تماش $$ى وم $$صلحة امل $$نظمة م $$ن خ $$الل اع $$طاء ص $$ورة واض $$حة امل $$عال $$م ل $$لعملية ال $$تدري $$بية
ب $$اع $$تباره $$ا ن $$شاط ع $$ملي وس $$لوك ت $$نظيمي ت $$عمل ع $$ليه اي م $$ؤس $$سة ل $$تحقيق اه $$داف $$ها االج $$تماع $$ية
واالق$$تصادي$$ة " .ل$$ينعكس ذل$$ك ع$$لى ح$$سن االداء امل$$تمثل ب$$تقليل ال$$تكال$$يف و ت$$حسن ن$$وع$$ية امل$$نتج ،و
ي$جب ان ال ن$نسى أن ال$تدري$ب ال$قائ$م ع$لى أس$س ع$لمية ي$برر ك$لفته ف$ي أغ$لب األح$يان ،ح$يث أن اق$ل
م$$ردود اي$$جاب$$ي ع$$لى امل$$نظمة ال$$تي ت$$تيح ف$$رص ال$$تدري$$ب ل$$لعام$$لني ف$$يها ه$$و اح$$ساس ال$$عام$$لني ب$$أن$$هم
محل اهتمام و عناية االدارة ،مما يتوقع أن يزيد في والئهم وانتمائهم املؤسسي2".

ثالثا :أساليب التدريب
 :1-3عالقة التدريب باملوارد البشرية
" ي $$حسن ال $$تدري $$ب م $$ن ق $$درات ال $$فرد وي $$نمي م $$هارات $$ه ك $$ما ي $$سهم ف $$ي ت $$عدي $$ل ات $$جاه $$ات $$ه وم $$ن ه $$ذا
امل$$نطلق ي$$مكن ال$$قول ان ك$$ل ال$$عام$$لني ب$$امل$$نظمات ي$$حتاج$$ون ل$$لتدري$$ب ح$$تى ي$$مكنهم م$$مارس$$ة وظ$$ائ$$فهم
 1محمد قاسم،القريوتي .الوجيز في ادارة املوارد البشرية  .ط  ،1دار وائل للنشر و التوزيع  ،األردن ،2010 :ص
167
23

وم$هام اع$مال$هم.له$ذا نج$د ان ال$عالق$ة وث$يقة ب$ني ه$ذا ال$نشاط ال$حيوي وك$اف$ة االدارات االخ$رى ب$امل$نظمة
وع$لى وج$ه ال$خصوص االق$سام ال$تاب$عة الدارة امل$وارد البش$ري$ة.ح$يث ي$وض$ح ال$شكل امل$رف$ق ل$لعالق$ة ب$ني
نشاط التدريب والتنمية والوظائف االخرى لالدارة.
عالقات التأثير املتبادل واضحة بني النشاط التدريبي وادارات واقسام ادارة املوارد

البشرية1".

" ف$$ال$$نشاط ال$$تدري$$بي ي$$ؤث$$ر وي$$تأث$$ر ب$$سياس$$ات االس$$تقطاب ال$$تي ت$$تبعها امل$$نظمة،ف$$االس$$تقطاب ي$$بني
ام$$كان$$ات وق$$درات االف$$راد م$$ما ي$$ساع$$د ف$$ي ات$$مام ال$$نشاط ال$$تدري$$بي ال$$الزم ح$$تى ي$$تمكن االف$$راد م$$ن
اداء م$تطلبات ال$وظ$يفة،ك$ما ي$سهم ال$تدري$ب ف$ي ت$حقيق م$عدالت االداء ف$ان ت$قييم االداء ي$مد ال$نشاط
ال$تدري$بي ب$ال$بيان$ات وامل$علوم$ات ال$تي ت$ساع$د ف$ي التخ$طيط ل$الح$تياج$ات ال$تدري$بية وه$كذا نج$د ع$الق$ات
التأثير املتبادل واضحة بني النشاط التدريبي وادارات واقسام ادارة املوارد البشرية2".

ال \\شكل رق \\م ) :(4ال \\عالق \\ة ب \\ني ال \\نشاط ال \\تدري \\بي وال \\وظ \\ائ \\ف االخ \\رى الدارة امل \\وارد
البشرية
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب

ﺗﺴﮭﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺠﮭﻮدات اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
ﯾﺒﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ واﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ

زﯾﺎدة
اﻻﺟﻮر
واﻟﻤﻜﺎﻓﺎت

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻻﺟﻮر و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺎت اﻛﺜﺮ ﺗﺪﻓﻊ وﺗﺤﻔﺮاﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ

اﻻﺧﺘﯿﺎر
واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

ﯾﺴﮭﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف
ﺗﺨﻔﺾ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻜﺜﻒ

اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ
االتجاهات ﺑﯿﺎﻧﺎت
املغربي .ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻداء
ﯾﻤﺪ
املوارد البشرية .ط ،1
ادارة
ﺗﺨﻄﯿﻂ ممارسات
دراسات و
الحديثة في
 2عبد الحميد وعبد الفتاح
املكتبة البشرية ،املكتبة العصرية ،2006 ،ص .256

ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻌﻤﻞ
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ﺗﺤﻮي اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ دور ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺗﺴﮭﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ

التدريب والتطوير

ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻻداء

1

 ،2011ص .120
للطباعة
ط ،1دار
عمان:اﻟﻤﺤﺪدة
الترجمة،اﻻداء
ﺗﺤﻘﯿﻖوﻣﻌﺪﻻت
االمةﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﯾﺐ
نور الدين ،حاروش .ادارة املوارد البشرية .ﯾﺴﮭﻢ

املصدر :نفس املرجع ،ص257

 :2-3أساليب التدريب
س$$واء ك$$ان ال$$تدري$$ب أث$$ناء ال$$تدري$$ب أو خ$$ارج وق$$ت ال$$عمل ،ف$$ان األس$$ال$$يب امل$$تبعة م$$تعددة و م$$تنوع$$ة و
فيما يلي التعريف بأهمها1:
(1أس\\لوب امل\\حاض\\رات :ي $$عتبر أس $$لوب ال $$تدري $$بعن ط $$ري $$ق امل $$حاض $$رات أي $$لوب $$ا ت $$قليدي $$ا ي $$قترب م $$ن
ال $$تعليم ،ح $$يث ي $$تول $$ى امل $$حاض $$ر دورا أس $$اس $$يا ك $$مقدم ل $$لمعلوم $$ات ،وال ي $$كون ه $$ناك ف $$رص $$ة ك $$اف $$ية
ل$لنقاش ،و ي$تبع ه$ذا األس$لوب ع$ادة ف$ي الج$ماع$ات ال$كبيرة ،وف$ي ال$برام$ج ال$توج$يهية ل$لعام$لني الج$دد
لتعريفهم بطبيعة العمل و حقوقهم وواجباتهم.
 (2أس \\لوب ال \\نقاش  :ي $$ $عتمد ه $$ $ذا االس $$ $لوب ف $$ $ي ال $$ $تدري $$ $ب ع $$ $لى وج $$ $ود م $$ $درب دي $$ $نام $$ $يكييسمح
للمتدربني باملناقشة و يشجعهم على طرح االسئلة.
اذ ي $$كون ه $$ناك م $$رون $$ة ف $$ي ع $$رض امل $$علوم $$ات و امل $$وض $$وع $$ات ،وال ي $$كون ه $$ناك أط $$را ج $$اه $$زة ل $$تقدي $$م
املعلومات.
 (3التناوب في العمل:
ي$تم وف$قا له$ذا األس$لوب ت$دري$ب امل$وظ$ف ع$ن ط$ري$ق ق$يام$ه ب$ال$عمل ف$ي ك$ل ق$سم ،ت$حت اش$راف ش$خص
مناسب .بحيث يتدرب املوظف على مختلف األعمال و يكتسب الخبرة املناسبة.
 (4طريقة دراسة الحاالت:
ي$تم ب$تقدي$م م$شاك$ل اداري$ة ح$قيقية أو اف$تراض$ية تج$ري م$ناقش$تها ب$ني امل$تدرب$ني ل$يقترح$وا الح$لول ،اذ
ل$$يس ه$$ناك ن$$مط واح$$د ل$$لحال$$ة ب$$ل تتخ$$ذ أش$$كاال م$$ختلفة ،ف$$هي ت$$قري$$ب ال$$واق$$ع ل$$لمتدرب ل$$وض$$عه أم$$ام
مشكلة إدارية حقيقية.
 (5طريقة لعب األدوار:
ي$بدأ ه$ذا األس$لوب ب$طرح امل$درب ع$لى امل$تدرب$ني ح$ال$ة ت$دري$بية واق$عية أو اف$تراض$ية  ،وت$وزي$عه أدوارا و
س$يناري$وه$ات ج$اه$زة ع$لى أط$راف ال$حال$ة ل$يتصرف$وا وف$قا ل$ها ،ف$لو ك$ان ال$تدري$ب ع$لى ن$مط االش$راف
ق$$د ي$$كون ه$$ناك دورا م$$كتوب$$ا ل$$شخص ي$$لعب دور امل$$دي$$ر و دور امل$$رؤوس ،ب$$حيث ي$$تصرف ك$$ل ش$$خص
1

محمد قاسم،القريوتي .مرجع سبق ذكره ،ص 175
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وف$$قا مل$$قتضيات ال$$دور املح$$دد ل$$ه ،و ي$$كون ه$$ناك امل$$تدرب$$ني و امل$$راق$$بني له$$ذا األداء ،و ي$$فترض ان ي$$زي$$د
م$ثل ه$ذا ال$تمري$ن م$ن ت$فهم ك$ل ف$ري$ق ل$لفري$ق االخ$ر ب$طري$قة أف$ضل ،ب$حيث ي$عرف ك$ل م$نهم مح$ددات
الس $$لوك ال $$حقيقي ف $$ي ال $$عمل ،وق $$د ت $$تكرر ال $$عملية و ي $$عاد ت $$وزي $$ع األدوار وه $$كذا ،ان م $$ن ش $$أن ه $$ذا
األس $$لوب ان ي $$ساع $$د ف $$ي ت $$وس $$يع م $$دارك امل $$تدرب $$ني و إزال $$ة س $$وء ال $$فهم ال $$ذي ق $$د ي $$كون ل $$دي $$هم ع $$ن
بعضهم البعض.
 (6املباريات االدارية :
ي$$تجاوز ه$$ذا االس$$لوب أس$$لوب دراس$$ة ال$$حال$$ة ،ب$$عد ت$$وزي$$ع االدوار ع$$لى امل$$تدرب$$ني ووض$$ع ق$$واع$$د له$$ذه
االدوار ،ووض$$ع ن$$قاط أو ع$$الم$$ات أو ح$$واف$$ز ع$$لى م$$ا ي$$ترت$$ب ع$$لى ك$$ل خ$$طوة م$$ن خ$$طوات امل$$تدرب$$ني ،و
اح$$تساب ال$$نتائ$$ج ع$$ند ك$$ل خ$$طوة ،م$$ما ي$$ثير امل$$تدرب$$ني و ي$$نمي ال$$تفكير ال$$علمي ل$$دي$$هم و ي$$جعلهم أك$$ثر
اهتماما بما يجري ،بحيث يتخذون قرارات و يترتب على ذلك ربح أو خسارة وفقا للقواعد املعروفة.
 (7التلمذة املهنيةَ:
ي$$تمثل ه$$ذا األس$$لوب ف$$ي م$$نهجية اإلع$$داد امل$$هني ال$$عملي ل$$لمتدرب ب$$شكل ع$$ام .إذ ي$$تلقى امل$$تدرب$$ون
م$عرف$ة ع$لمية م$ن ن$اح$ية ،و ت$طبيقا ع$مليا م$ن ن$اح$ية أخ$رى ب$حيث ي$تدرج امل$تدرب ف$ي امل$هنة م$ن م$بتدئ
إل$ى م$تخصص .و ي$تناس$ب ه$ذا األس$لوب ب$شكل أك$بر م$ع ال$وظ$ائ$ف ذات ال$طبيعة امل$هنية و الح$رف$ية .و
ت$قوم م$ؤس$سات ال$تدري$ب امل$هني ال$تي تس$تقطب ال$تالم$يذ م$ن خ$ري$جي امل$رح$لة اإلل$زام$ية به$ذا ال$دور ،و
ت$$تول$$ى إع$$داده$$م ض$$من ب$$رام$$ج تس$$تغرق ع$$دة س$$نوات ي$$تلقى ف$$يها ال$$طلبة خ$$الل ال$$سنة األول$$ى دراس$$ة
ن$$ظري$$ة و ي$$قوم$$ون ب$$أع$$مال ت$$طبيقية ،ث$$م ي$$تم ت$$وزي$$عهم ف$$ي ال$$سنوات ال$$الح$$قة ع$$لى الش$$رك$$ات امل$$ختلفة
ل$$يزاول$$وا ال$$عمل ت$$حت إش$$راف مش$$ترك م$$ن امل$$ختصني ف$$ي ه$$ذه ال$$صناع$$ات و م$$ن امل$$ؤس$$سة ال$$تدري$$بية،
كما يتلقون أجورا رمزية في البداية تتطور إلى أجور الحرفيني الجدد في نهية األمر.

 (8التدريب امليداني:
ل $$عل أف $$ضل األم $$ثلة ع $$لى ه $$ذا ال $$نوع ال $$تدري $$ب م $$ا ي $$عطي ل $$ألط $$باء و امل $$هندس $$ني ف $$ي املس $$تشفيات و
الش$رك$ات ليكتس$بوا خ$برة ح$قيقية ع$ن ط$بيعة ال$عمل ال$ذي درس$وه ،أو مل$زاول$ة ت$خصص م$ن ن$وع آخ$ر ل$م
ي$$مارس$$وه م$$ن ق$$بل .و ي$$تم ذل$$ك ت$$حت إش$$راف ج$$هات م$$تخصصة ذات ع$$الق$$ة ب$$امل$$وض$$وع ،و ي$$تم ح$$ضور
امل$تدرب$ني ف$ي ص$فوف ت$عليمية ب$اس$تمرار مل$ناق$شة امل$سائ$ل ال$تي ت$تصل ب$ال$عمل و االج$تهاد ف$ي وس$ائ$ل
حلها.

 :2-3نظرية التدريب باملنظمات
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 :1-2-3نظرية اإلدارة العلمية لفريدريك تايلور ) : (1915-1856
ظه$رت و ت$طورت ن$ظري$ة اإلدارة ال$علمية ف$ي ال$والي$ات املتح$دة األم$ري$كية م$ا ب$ني ) (1920-1900ع$لى
ي$د ت$اي$لور ،ح$يث ك$ان$ت ه$ذه ال$نظري$ة س$ببا ف$ي ت$بنيه اإلدارة ال$عليا و إل$ى أه$مية وظ$يفة اإلدارة األف$راد
 ،تقوم هذه النظرية على مجموعة من املبادئ أهمها :
* ت$طبيق األس$لوب ال$علمي لتح$دي$د أف$ضل ال$طرق الن$جاز امل$هام ،و ذل$ك م$ن خ$الل تج$زئ$ة وظ$يفة ال$فرد
إلى أجزاء صغيرة لدراسة الحركات الضرورية ألدائها  ،و قياس الزمن الذي تستغرقه كل حركة.
* اخ$$تيار ال$$عمال ب$$أس$$لوب ع$$لمي و ت$$دري$$بهم ع$$لى ع$$ماه$$م إلك$$ساب$$هم امل$$هارة ف$$ي األداء و ال$$قدرة ع$$لى
االنجاز.
* توفير أحسن الفرص للطاقات الفردية و اختيار العمال و تدريبهم على الطرائق الجديدة للعمل
* تطوير الثقة بالنفس و احترام الذاتي للعمال .
* الحوافز املادية كالترفية من أهم العوامل الرضا الوظيفي .
* ت $$قسيم م $$سؤول $$ية ال $$عمل ب $$ني اإلدارة و ال $$عمال  ،ح $$يث ت $$قوم اإلدارة ب $$مهام التخ $$طيط و ال $$تنظيم  ،و
العمال يقومون بأداء املهام املوكلة إليهم.
ل$قد دع$ا ت$اي$لور ع$لى ض$رورة ال$فصل ب$ني م$سؤول$يات اإلدارة و م$سؤول$يات ال$عام$لني ،و اه$تم ب$ال$جان$ب
امل$عرف$ي و ال$تدري$بي ل$لعمال و اع$تبره أس$اس ه$ام ف$ي اإلدارة  ،ح$يث ي$ؤك$د ع$لى أن " ال$عام$ل ل$ن ي$نتج
ب$$ال$$طاق$$ة امل$$طلوب$$ة م$$نه  ،إال أن ي$$كون ل$$دي$$ه اس$$تعداد ل$$لعمل و ال$$تدري$$ب امل$$ناس$$ب ع$$لى ال$$عمل وم$$نه ف$$ان
تدريب العامل و تطويره أمر جوهري للوصول إلى املستوى املطلوب من

العمل1".

وم $$ن ج $$هة أخ $$رى ن $$ادى إل $$ى ض $$رورة االه $$تمام ب $$ال $$عام $$لني و األج $$ر املس $$تحق ل $$دي $$هم ال $$ذي ي $$جب أن
يحس$$ب و ي$$دف$$ع ع$$لى حس$$ب م$$جهوده$$م أي ) اآلج$$ر ب$$ال$$قطعة( و ك$$ذل$$ك ت$$ثمني ال$$تدري$$ب ك$$آل$$ية ف$$عال$$ية
لتحقيق املردودية  ،وتطبق هذه العملية على املنفذين فقط )الوظيفة التقنية(.
وع$لى ال$رغ$م م$ن ان$تشار الح$رك$ة اإلداري$ة ف$ي ك$ل م$ن اروي$ا و أم$ري$كا إال أن$ها ت$عرض$ت إل$ى ال$كثير م$ن
االن $$تقادات  ،ت $$مثلت ف $$ي ت $$أك $$يد ه $$ذه اإلدارة ع $$لى اإلن $$تاج $$ية ل $$تحقيق ال $$رب $$ح ل $$صاح $$ب ال $$عمل و إن $$ما
ال$$عام$$ل مج$$رد م$$ن ال$$طاب$$ع اإلن$$سان$$ي ح$$يث " ت$$جاه$$لت ال$$جوان$$ب االج$$تماع$$ية و ال$$نفسية ل$$ألف$$راد ف$$ي

 1صالح الدين،عبد الباقي.االتجاهات الحديثة في إدارة املوارد البشرية .دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر،
اإلسكندرية ،2002 :ص 23
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ال$$تنظيمات  ،ول$$م ت$$نظر إل$$يهم إال م$$ن ال$$ناح$$ية امل$$يكان$$يكية و ال$$فيزي$$ول$$وج$$ية ف$$ي اإلن$$تاج ،دون االل$$تفات
إلى قدرتهم على االبتكار و التطوير خدمة للعمل و العملية

اإلنتاجية1".

 _3نظرية التعلم في التدريب  :لـ Kohls Robert
ت $$عتبر ن $$ظري $$ة ال $$تعلم ب $$مثاب $$ة ال $$قلب ل $$نظري $$ة ال $$تدري $$ب ،ف $$ال $$برام $$ج ال $$تدري $$بية م $$ا ه $$ي إال ت $$طبيق ل $$نظري $$ة
ال$$تعلم ،و ال$$تي ت$$نطوي ع$$لى ج$$هود واض$$عي و م$$صممي ال$$برام$$ج  ،ال$$ذي$$ن ي$$عتقدون ب$$ان ه$$ذه ال$$برام$$ج
س$تكون ف$عال$ة ف$ي ت$عليم األف$راد ف$ان ل$م ي$تعلم ال$فرد امل$وض$وع ت$حت ال$تدري$ب  ،ف$ذل$ك راج$ع إل$ى ان$فعال
ب$عض امل$بادئ ن$ظري$ة ال$تعلم  ،ل$ذل$ك ي$عطي م$سؤول$وا ب$رام$ج ال$تدري$ب أه$مية ك$بيرة و م$ن م$بادئ ال$تعلم
في التدريب ما يلي :
* الحافز
* قياس مدى التقدم في التدريب
* إتاحة الفرصة للتطبيق العملي
* تعلم الكل دفعة واحدة مقابل تعلم الكل على أجزاء
* السرعة و الدقة في عملية التعلم
* ضرورة التركيز
* االستيعاب و التذكير
* أهمية القائمني بالتدريب
و ركزت هذه النظرية على بعض االيجابيات و السلبيات املتمثلة فيما يلي :
الظروف االيجابية التي تخلق مناخا للتعلم هي :
 °ربط املعلومات القديمة بالجديدة للمتدرب .
 °تقديم املؤشرات الكافية للمتدرب و ذلك ملعرفة ما مدى تقدمه في عملية التدريب.
 °إع $$طاء ال $$فرص ل $$لمتدرب ب $$تقدي $$م ب $$عض اإلج $$اب $$ات س $$واء ك $$ان $$ت خ $$اط $$ئة أم ص $$حيحة ف $$هي م $$حاول $$ة
للتعلم .
الظروف السلبية التي تؤثر على التدريب :
 1عبد اهلل،محمد عبد الرحمان.علم االجتماع الصناعي ،النشأة و التطورات الحديثة .دار النهضة العربية للطباعة
و النشر ،بيروت ،1999 :ص 88
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 °الظروف التي تسبب اإلحباط و تعيق الرغبة في التعلم.
 °ال$$ $ظروف ال$$ $تي ت$$ $جعل امل$$ $تدرب أن ي$$ $حس ب$$ $االه$$ $ان$$ $ة و ع$$ $دم االرت$$ $ياح و ب$$ $تال$$ $ي ق$$ $د تس$$ $بب ل$$ $ه ع$$ $دم
االحترام.
 °الظروف التي تؤدي إلى الخوف و التوتر .
و له$ذا ف$قد رك$زت ه$ذه ال$نظري$ة ع$لى ض$رورة ت$وف$ير ك$ل االح$تياج$ات ال$الزم$ة ل$لمتدرب$ني و االه$تمام ب$كل
ش$روط ت$دري$بهم و ال$وس$ائ$ل ال$الزم$ة ل$ذل$ك  ،م$ن امل$ؤط$ري$ن و م$حتوى ال$تدري$ب وأه$داف$ه ح$تى ي$تيح ل$هم
الفرصة في اكتساب الكفاءة واملهارة و االهتمام بالعمل و تنفيذه بسرعة و دقة.

رابعا :مراحل إعداد البرامج التدريبية
 :1-4تحديد االحتياجات التدريبية
تتح$$دد ال$$حاج$$ة إل$$ى ال$$برن$$ام$$ج ال$$تدري$$بي م$$ن خ$$الل تح$$ليل امل$$نظمة أوال و امل$$هام ث$$ان$$يا ،و أخ$$يرا تح$$ليل
العاملني.
* تح\ليل امل\نظمة :ي$تطلب ف$حصا و ت$شخيصا لج$ميع ال$عوام$ل ال$تنظيمية ك$ثقاف$ة امل$نظمة و رس$ال$تها
و أه $$داف $$ها و ه $$يكلها ال $$تنظيمي ،إذ أن ك $$ل ع $$ام $$ل م $$ن ه $$ذه ال $$عوام $$ل ي $$ساع $$د ف $$ي تح $$دي $$د ال $$حاج $$ات
ال$$تدري$$بية ال$$تنظيمية ،أي يح$$دد و ي$$ضمن ال$$حاج$$ة إل$$ى ال$$تدري$$ب ف$$ي م$$جال أو م$$جاالت م$$عينة ،ف$$على
س$بيل امل$ثال إذا ك$ان$ت إس$ترات$يجية امل$نظمة م$رك$زة ع$لى اإلب$داع ف$ان ح$اج$تها إل$ى ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي
م$تنوع امل$هارات ت$كون اث$ر م$ن ح$اج$ات$ها إل$ى امل$هارات مح$ددة ،ك$ما و ان ع$ملية التح$ليل ال$تنظيمي ق$د
ت$$كشف للمخ$$طط ح$$اج$$ة امل$$نظمة إل$$ى امل$$وارد ال$$الزم$$ة ل$$تنفيذ أي ب$$رن$$ام$$ج ت$$دري$$بي ،و ف$$ي ه$$ذه ال$$حال$$ة
تساعد املنظمة على اللجوء إلى البدائل أخرى عوضا عن هذا البرنامج.
* تح\\ليل امل\\همة :ف $$تتمثل دراس $$ة ال $$وظ $$ائ $$ف ف $$ي امل $$نظمة م $$ن ح $$يث امل $$سؤول $$يات و األع $$باء لتح $$دي $$د
ال $$تدري $$ب امل $$طلوب ل $$كل وظ $$يفة و تح $$دي $$د امل $$عارف و امل $$هارات و ال $$قاب $$ليات امل $$طلوب $$ة الن $$جاز ال $$وظ $$يفة
بفاعلية.
* التح\\ليل ع\\لى مس\\توى األف\\راد :فيح $$دد ح $$اج $$ة األف $$راد ل $$لتدري $$ب ع $$ن ط $$ري $$ق ق $$ياس أدائ $$هم و
تحديد االنحرافات بني اداء كل فرد و توقعات املنظمة أو األداء املعياري املعتمد من قبل املنظمة.
ت$تطلب تح$دي$د االح$تياج$ات ال$تدري$بية ت$وض$يح األه$داف ال$خاص$ة ب$ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي و الب$د أن ت$كون
ه$$ذه األه$$داف دق$$يقة وواض$$حة و م$$فهوم$$ة م$$ن ق$$بل ج$$ميع ال$$عام$$لني ،إض$$اف$$ة إل$$ى إم$$كان$$ية ت$$نفيذه$$ا م$$ن
قبلهم.
و النموذج التالي يوضح ذلك:
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ال \\شكل رق \\م )  :(05ن \\موذج أه \\داف ال \\برن \\ام \\ج ال \\تدري \\بي ال \\خاص ب \\تنمية ال \\عالق \\ات
االنسانية
تنمية العالقات اإلنسانية

مهارات

مهارات التغذية

االستماع

الراجعة

 -1التوصيف و التحليل
للمشكلة ووضع الحلول
املناسبة.

 -1يلخص املشرف النقاط
الرئيسية للمناقشة.
 -2يعطي املشرف فرصة
لآلخرين للحديث.
191التغذية الراجعة
ذكره،صتوفير
-2
مرجع سبق
-3تحديدمحمد
املصدر:سهيلة
عباس.لكتابة
الوقت الالزم
في الوقت املناسب.
التقارير
الالزمة$.اله ب $$ان اله $$دف ال $$عام ل $$لبرن $$ام $$ج ال $$تدري $$بي ق $$د ي $$تفرغ م $$نه ه $$دف $$ان ،األول
$نموذج أع $
ي $$الح $$ظ م $$ن ال $
االس$تماع و ال$ثان$ي ال$تغذي$ة ال$راج$عة و ح$ددت س$لوك$يات ل$كل ه$دف ل$لمساع$دة ف$ي ت$قوي$م درج$ة ن$جاح
التدريب.

 :2-4تصميم البرنامج التدريبي
من العناصر األساسية التي البد من تحديدها عند تصميم البرنامج التدريبي ما يأتي:
 /1موقع التدريب  /2التسهيالت الضرورية لتنفيذ التدريب  /3طرق التدريب
 -1م\وق\ع ال\تدري\ب :م$$ن امل$$مكن أن ي$$تم ال$$تدري$$ب ف$$ي م$$كان ال$$عمل و ت$$وج$$يه اح$$د ال$$عام$$لني م$$ن ذوي
ال $$خبرة س $$واء ك $$ان م $$ن ق $$بل املش $$رف امل $$باش $$ر أو امل $$درب امل $$تخصص ب $$عملية ال $$تدري $$ب و ق $$د ي $$كون
ال$$تدري$$ب خ$$ارج م$$وق$$ع ال$$وظ$$يفي أو خ$$ارج امل$$نظمة ،و ك$$ل ذل$$ك ي$$توق$$ف ع$$لى ط$$بيعة امل$$همة ال$$تدري$$بية و
ظروف املنظمة.
 -2ال \\تسهيالت و املس \\تلزم \\ات ال \\ضروري \\ة ل \\تنفيذ ال \\تدري \\ب :ي$$ $تطلب ال$$ $برن$$ $ام$$ $ج ال$$ $تدري$$ $بي
تحديدا مسبقا لكل من :
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أ -م $$ؤه $$الت امل $$درب $$ني و امل $$تدرب $$ني امل $$تواف $$قة م $$ع ال $$حاج $$ات و األه $$داف ال $$تدري $$بية ،إذ الب $$د م $$ن ت $$وف $$ير
امل $$درب $$ني ال $$ذي $$ن ي $$تمتعون ب $$ال $$قاب $$ليات ال $$توج $$يهية ف $$ضال ع $$ن ام $$تالك $$هم االت $$جاه $$ات ال $$فكري $$ة ال $$داع $$مة
للتطوير و التغيير ،كما و انه ال بد و إن يتمتع املتدرب بالقدرة على التعلم و الرغبة فيه.
ب -األجه$زة و املس$تلزم$ات امل$ساع$دة ع$لى ال$تدري$ب ،تتح$دد وف$ق ه$دف و م$حتوى ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي و
أك$ثر ال$وس$ائ$ل ش$يوع$ا ه$ي ع$ارض$ات ال$فيدي$و و أجه$زة ال$حاس$وب و امل$كائ$ن و امل$عدات امل$ماث$لة مل$ا ه$و
في موقع العمل.
ج -وق$$ت ال$$تدري$$ب ،الب$$د م$$ن تح$$دي$$د ال$$وق$$ت امل$$ناس$$ب ل$$تعلم امل$$هارة و ال$$خبرة و امل$$عرف$$ة امل$$راد إك$$ساب$$ها
ل$لعام$لني ،إذ أن ب$عض امل$هارات ت$تطلب وق$تا أط$ول الك$تساب$ها و ت$علمها م$ن م$هارات أخ$رى ،ك$ما و أن
ت$وف$ر األجه$زة و املس$تلزم$ات امل$ساع$دة و أن$واع$ها ت$ؤث$ر ع$لى تح$دي$د ال$وق$ت امل$ناس$ب ل$لتعلم و اك$تساب
املهارات و املعارف
ف$ال$تعلم ال$فردي ع$ن ط$ري$ق ال$حاس$وب م$ن امل$مكن أن ي$أخ$ذ ف$ترة أط$ول م$ن ال$تعلم الج$ماع$ي ،م$ن خ$الل
استخدام االجهزة السمعية و البصرية.
 -3طرق التدريب و التطوير :من الطرق الشائعة ما يأتي:
 -1ال $$تدري $$ب ف $$ي م $$وق $$ع ال $$وظ $$يفي :ه $$ذه ال $$طري $$قة ال $$تدري $$بية م $$ن أك $$ثر ال $$طرق ش $$يوع $$ا ،إذ ي $$تم وض $$ع
ال $$عام $$ل ف $$ي م $$وق $$ع ال $$عمل ال $$فعلي و ي $$قوم املش $$رف امل $$باش $$ر ب $$ممارس $$ة م $$همة ال $$تدري $$ب و ال $$توج $$يه وف $$ق
خ$طوات مخ$ططة م$ن خ$الل$ها ت$تاح ال$فرص$ة ل$لمتدرب ل$لتعلم و ن$قل م$ا ي$تعلمه و ت$طبيقه ب$عد ذل$ك ،وم$ن
س$لبيات ه$ذه ال$طري$قة ،ان$خفاض إن$تاج$ية امل$تدرب أث$ناء ف$ترة ال$تدري$ب .ك$ما و إن امل$درب ي$كرس ج$زءا
م$ن وق$ته له$ذه ال$عملية ،إض$اف$ة إل$ى أن االع$تماد ع$لى املش$رف امل$باش$ر ك$مدرب ي$حتم ن$قل امل$مارس$ات و
الس$$لوك$$يات ال$$تقليدي$$ة ب$$اس$$تمرار .و رب$$ما ق$$د ت$$تضمن ه$$ذه امل$$مارس$$ات ب$$عض األخ$$طاء أو اإلج$$راءات
التي لم تعد متناسبة مع املتغيرات البيئية.
 -2ط$ري$قة م$مارس$ة امل$هنة :ت$نطوي ه$ذه ال$طري$قة ع$لى إع$داد امل$تدرب مل$هنة م$عينة ق$بل دخ$ول$ه إل$ى ع$ال$م
ال $$عمل ،ه $$ذه ال $$فترة ق $$د ت $$تراوح ب $$ني ) (5-2س $$نة بحس $$ب ن $$وع امل $$هنة و م $$تطلبات ت $$علمها ،و ف $$ي اغ $$لب
األحيان يدفع للمتدرب أجورا خالل فترة التدريب اقل من األجور املدفوعة للعاملني في نفس املهن.
 -3ط$ري$قة ال$تعليم ال$وظ$يفي :ت$عد ه$ذه ال$طري$قة ج$زءا م$ن ب$رن$ام$ج ت$دري$ب ال$صناع$ي ،و ت$تضمن ث$الث
خطوات هي:
ا .إلحاق املتدرب في برنامج إرشادي حول متطلبات و إجراءات العمل.
ب -ت$$قدي$$م م$$حاض$$رات ن$$ظري$$ة ح$$ول ن$$ظام و ض$$واب$$ط ال$$عمل و ال$$ظروف ال$$تي ي$$ؤدي ف$$يها إض$$اف$$ة إل$$ى
معلومات تتعلق باملهام الرئيسية و الثانوية.
ج -ت $$هيئة ال $$فرص $$ة ل $$لمتدرب لتج $$ري $$ب و م $$مارس $$ة ال $$عمل ف $$عليا ل $$نقل امل $$عارف ال $$نظري $$ة إل $$ى ال $$واق $$ع
العملي.
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 -4ال$تناوب ال$وظ$يفي :وف$قا له$ذا األس$لوب ي$تم ن$قل ال$عام$لني داخ$ل امل$نظمة م$ن ق$سم إل$ى آخ$ر أو م$ن
عمل إلى آخر .إذ يصحب عملية نقل هذه تدريب و توجيه على العمل الجديد املنقول إليه.
ي $$منح ه $$ذا األس $$لوب ال $$عام $$لني م $$جاال ل $$لتنوي $$ع ف $$ي ال $$وظ $$ائ $$ف امل $$ختلفة و امل $$هارات املكتس $$بة ألداء ه $$ذه
ال$وظ$ائ$ف ،وي$ساع$د امل$نظمة ف$ي م$واج$هة ال$ظروف االس$تثنائ$ية امل$تمثلة ب$قلة األي$دي ال$عام$لة ف$ي ب$عض
الوظائف.
 -5ال$$تدري$$ب ف$$ي ب$$يئة م$$ماث$$لة ل$$لعمل :ت$$تم ب$$موج$$ب ه$$ذا ال$$نوع م$$ن ال$$تدري$$ب ت$$هيئة م$$كان مجه$$ز ب$$كاف$$ة
أن $$واع املس $$تلزم $$ات و امل $$عدات امل $$شاب $$هة مل $$ا ه $$و م $$وج $$ود ف $$ي م $$كان ال $$عمل األص $$لي ،أي ن $$ماذج م $$ن
امل $$كائ $$ن و اآلالت ال $$تي يس $$تخدم $$ها ال $$عام $$ل ف $$ي ال $$عمل .إض $$اف $$ة ل $$لتغيرات ال $$بيئية امل $$تمثلة ب $$امل $$تغيرات
ال$تكنول$وج$ية و امل$ناف$سة و م$تطلبات اإلي$داع و التح$دي$ات ال$خاص$ة ب$رض$ا ال$زب$ائ$ن ق$د أوج$دت ال$حاج$ة
إلى الطرق تدريبية معاصرة ،و من أهم هذه الطرق املعاصرة كاألتي:
ا -تدريب الفريق :يمكن أن يتم من خالل الخطوات التالية:
* ت$$دري$$ب أع$$ضاء ال$$فري$$ق ع$$لى امل$$هارات االت$$صاالت و ال$$تفاع$$الت ال$$تي ت$$ؤدي إل$$ى اح$$ترام ك$$ل ع$$ضو
لألعضاء اآلخرين في الفريق.
* تدعيم مهارات العالقات االعتمادية املتبادلة بني أعضاء الفريق الواحد
*إع$داد ب$رن$ام$ج ت$عليمي ف$ي ال$روح امل$عنوي$ة ألع$ضاء ال$فري$ق و ح$ل ال$صراع$ات ال$ناج$مة ب$ني األف$راد ع$ن
التباين في األهداف و املصالح ،أي إكساب أعضاء الفريق مهارة حل مثل هذه الصراعات.
* إكساب مهارات التكيف للمواقف املختلفة و املرونة في التعامل مع هذه املواقف.
ب -ال $$تدري $$ب اإلب $$داع $$ي :م $$ن ال $$طرق ال $$تدري $$بية امل $$ساه $$مة ف $$ي زي $$ادة اإلب $$داع ه $$ي ط $$ري $$قة ال $$عصف
ال$ذه$ني  ،ح$يث ي$منح امل$شارك$ون ف$رص$ة ح$ثا ألف$كار اإلب$داع$ية و ب$لورت$ها ب$ما ي$تناس$ب م$ع ال$واق$ع  ،إذ
إن إج$راءات ال$عصف ال$ذه$ني ت$ساع$د ف$ي ت$حقيق ك$ل م$ن امل$تطلبات ال$خاص$ة ب$بحث و ان$بثاق األف$كار
الجديدة ،و التي تبدو خيالية ،و كذلك األفكار و التطبيقات املنسجمة مع الواقع.
ي $$تطلب ال $$تدري $$ب اإلب $$داع $$ي إي $$مان $$ا م $$ن ق $$بل إدارة امل $$نظمة ب $$ضرورة ال $$تغيير و التج $$دي $$د ،إض $$اف $$ة إل $$ى
تعزيز و دعم األفكار الجديدة و التي قد تبدو غريبة.
ج -ت$$دري$$ب األزم$$ات :ت$$واج$$ه امل$$نظمات ال$$عدي$$د م$$ن األزم$$ات ك$$ال$$حوادث و األم$$راض و م$$شاك$$ل ال$$عنف
ال$$تي ه$$ي ج$$زء م$$ن ال$$حياة ،و الب$$د إن تهي• امل$$نظمات ن$$فسها مل$$واج$$هة ه$$ذه األزم$$ات ل$$تالق$$ي ال$$كوارث
إن هذا التدريب يركز
ع$لى ت$جنب األزم$ات ،و ك$ذل$ك م$واجه$تها م$ن خ$الل الح$لقات ال$دراس$ية و الج$لسات ،و ب$رام$ج ال$طوارئ
ملواجهة أي أزمة سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية.
د -ت$دري$ب خ$دم$ات ال$زب$ون :أص$بح ل$لزب$ون أه$مية ك$بيرة ل$دى امل$نظمات امل$عاص$رة ،إذ أن خ$دم$ة ال$زب$ون
اح $$د امل $$زاي $$ا ال $$تناف $$سية ال $$تي ت $$سعى ل $$تحقيقها اغ $$لب امل $$نظمات امل $$عاص $$رة الس $$يما ف $$ي ض $$ل إدارة
الجودة الشاملة.
إض$اف$ة إل$ى إت$اح$ة ال$فرص$ة ل$لعام$لني ل$لتعام$ل امل$باش$ر م$ع ال$زب$ائ$ن م$ن خ$الل امل$قاب$الت و االس$تفتاء ع$ن
أرائهم نحو املنتجات أو الخدمات املقدمة إليهم.

 :3-4تقويم البرنامج التدريبي
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ت$عتمد ع$ملية ت$قوي$م ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي ع$لى م$ؤش$رات ف$اع$لية ال$برن$ام$ج ،و م$ن أه$م ه$ذه امل$ؤش$رات م$ا
يلي1:
 -1أه\داف ال\تدري\ب ) ت\وافق ال\تدري\ب م\ع األه\داف اإلس\ترات\يجية( :اله$$دف األس$$اس$$ي م$$ن
ال $$تدري $$ب ه $$و تحس $$ني األداء أو إزال $$ة امل $$شاك $$ل و امل $$عوق $$ات ال $$تي ت $$ؤدي إل $$ى ان $$خفاض األداء  ،إذ أن
ه$ناك أس$باب$ا ال ت$تعلق ب$ال$قدرة ع$لى األداء أو امل$هارات ال$الزم$ة ل$ألداء الج$دي$د ،و ف$ي ه$ذه ال$حال$ة ق$د ال
ي $$فيد أي ب $$رن $$ام $$ج ت $$دري $$بي خ $$اص ب $$إك $$ساب امل $$هارات و ال $$قدرات ف $$ي ح $$ل امل $$شكلة ،ول $$ذل $$ك ف $$ان م $$عيار
ن$$جاح و ف$$اع$$لية ال$$برن$$ام$$ج ال$$تدري$$بي ه$$و ت\وافق األه$$داف ال$$تدري$$بية م$$ع ال$$حاج$$ة )اآلت$$ية و املس$$تقبلية( و
إذا م$ا ت$شعبت أه$داف ال$تدري$ب ل$تضم اإلع$داد و ال$تهيئة املس$تقبلية مل$واج$هة ال$تكنول$وج$يا و ال$تغير امل$راف$ق ل$ها

ع$ند ذل$ك الب$د م$ن تح$ليل ال$بيئة و تح$دي$د األه$داف اإلس$ترات$يجية ،و ع$لى ض$وء ه$ذه األه$داف ال$تدري$بية
و التطورية ،أي البد من التوافق بني األهداف اإلستراتيجية و أهداف البرنامج التدريبي.
 -2ك\لف ال\تدري\ب م\قاب\ل ال\عوائ\د :ه$$ي اح$$تساب ال$$كلف ال$$ناج$$مة ع$$ن م$$شاك$$ل ال$$عمل ال$$حال$$ية و
ال$$تي ت$$تطلب ب$$رن$$ام$$جا ت$$دري$$بيا ،و ك$$ذل$$ك ك$$لفة ال$$برن$$ام$$ج ال$$تدري$$بي امل$$طلوب لح$$ل ه$$ذه امل$$شاك$$ل ،إذ أن
ك$لف أي ب$رن$ام$ج ت$دري$بي ت$تضمن ك$لفة اإلع$داد و ال$تهيئة ل$لبرن$ام$ج و ك$لفة ال$برن$ام$ج ذات$ه ب$كل م$كون$ات$ه
و ك$$لفة ت$$قوي$$م ف$$اع$$لية ال$$برن$$ام$$ج ،ف$$من امل$$مكن أن ي$$كون ال$$برن$$ام$$ج م$$ناس$$با ل$$لمنظمة و وف$$ق اح$$تياج$$ات
العاملني لكن تكاليفه أكثر من عوائده.
ف$$ال$$عوائ$$د أو ال$$فوائ$$د ال$$خاص$$ة ب$$امل$$هارات ال$$تشغيلية ل$$لمكائ$$ن و ال$$تكنول$$وج$$يا الج$$دي$$دة ال$$تي ت$$ؤدي إل$$ى زي$$ادة
اإلن$$تاج$$ية ق$$د ي$$كون ح$$ساب$$ها ل$$يس ب$$ال$$صعوب$$ة ال$$تي ي$$كون ع$$لي$$ها ال$$عوائ$$د امل$$تعلقة ب$$ال$$جوان$$ب اإلن$$سان$$ية و
األساليب السلوكية كبناء الفريق.
 -3درج\ة ن\جاح ال\تدري\ب ع\ند ال\تنفيذ :إن امل$ؤش$ر األخ$ير ن$جاح ال$تدري$ب ف$ي ال$تنفيذ ي$عد واح$دا
م $$ن أه $$م امل $$ؤش $$رات ال $$تي ق $$د ت $$كون اك $$ثر ش $$مول $$ية و اك $$ثر وض $$وح $$ا  ،ف $$بغض ال $$نظر ع $$ن األه $$داف
ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي و درج$ة ت$واف$قها م$ع ال$حاج$ات ال$تدري$بية و ك$ذل$ك م$ع االخ$ذ ب$امل$وازن$ة ب$ني ال$كلف و
ال$$عوائ$$د ،ت$$بقى ه$$ناك م$$ؤش$$رات مح$$ددة ل$$نجاح ال$$برن$$ام$$ج ال$$تدري$$بي ف$$ي ال$$واق$$ع،م$$ن ه$$ذه امل$$ؤش$$رات م$$ا
ي $$تعلق ب $$فلسفة و ات $$جاه $$ات امل $$دي $$ر و إي $$مان $$ه ب $$اه $$مية ال $$تعليم و ال $$تطوي $$ر ل $$لفرد و امل $$نظمة ،و م $$نها م $$ا
ي$$تعلق ب$$ال$$ثقاف$$ة ال$$تنظيمية ال$$داع$$مة ل$$لتغيير .م$$ن ك$$ل م$$ا ت$$قدم ي$$تضح ب$$ان ه$$ناك ارب$$عة مس$$توي$$ات م$$ن
مقاييس تقويم فاعالية البرنامج التدريبي.
* مقاييس تقويم البرنامج التدريبي :و تتمثل فيما يلي1:
 /1ردود ف$عل امل$شارك$ني ف$ي ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي ب$عد االن$تهاء م$ن ال$تدري$ب ،ح$يث ي$تم ت$وزي$ع اس$تمارات
اس$$تبان$$ة ت$$تضمن أس$$ئلة ح$$ول م$$حتوى ال$$برن$$ام$$ج و م$$دى ف$$ائ$$دة امل$$حتوى ل$$لمتدرب$$ني و ط$$رق ال$$تدري$$ب و
أس $$لوب ال $$تدري $$ب و درج $$ة ال $$تفاع $$ل ب $$ني امل $$درب و امل $$تدرب و درج $$ة م $$الئ $$مة ف $$ترة ال $$تدري $$ب و م $$وق $$عه و
املستلزمات املستخدمة في العملية التدريبية.
إن هذا القياس من املقاييس الذاتية الذي يعتمد على وجهات نظر املشاركني في البرنامج،

1

د .سهيلة ،محمد عباس .إدارة املوارد البشرية .مرجع سبق ذكره .ص 198/201
33

و ل $$ذل $$ك ف $$ان ن $$تائ $$ج م $$قاي $$يس ق $$د ال ت $$عكس درج $$ة ف $$اع $$لية ال $$برن $$ام $$ج ال $$تدري $$بي ب $$موض $$وع $$ية و ب $$صدق
كبيرين.
 /2ت$علم امل$تدرب$ني ل$لمحتوى املح$دد ل$هم ف$ي ال$برن$ام$ج ال$تدري$بي ،و ه$ذا ي$تم م$ن خ$الل إج$راء اخ$تبارات
ت $$عتمد ب $$عد االن $$تهاء م $$ن ال $$برن $$ام $$ج و غ $$ال $$با م $$ا ت $$كون ه $$ذه االخ $$تبارات تح $$ري $$ري $$ة ت $$تضمن أس $$ئلة ح $$ول
امل$وض$وع$ات ال$تي ت$م ت$قدي$مها ف$ي ال$برن$ام$ج ،وم$ن ث$م تح$دي$د درج$ة اس$تيعاب ه$ذا امل$حتوى وف$ق ن$تائ$ج
االختبارات.
إن ه$ذا امل$قياس ق$د ال ي$كون ش$مول$يا ف$هو ي$رك$ز ع$لى امل$فاه$يم و األس$س ال$نظري$ة دون تح$دي$د ت$طبيقها
م $$ن ق $$بل امل $$تدرب $$ني ف $$ي ال $$واق $$ع ال $$عملي ،إذ أن االس $$تخدام و ال $$تطبيق له $$ذه امل $$فاه $$يم ال $$نظري $$ة ه $$ي
األساس و الهدف الذي تسعى معظم البرامج التدريبية تحقيقه.
/3اس$$تخدام امل$$هارات الج$$دي$$دة و امل$$عارف ال$$تي ت$$م اك$$تساب$$ها و ه$$ذا ي$$تم تح$$دي$$ده ان$$تهاء ال$$تدري$$ب و
م $$مارس $$ة ال $$عمل ل $$كي ي $$تم ق $$ياس أدائ $$ه ب $$عد ال $$عمل و ي $$قارن م $$ع م $$ا ك $$ان م $$ن ق $$بل ال $$تدري $$ب ,و ه $$ذا
القياس يسمى بمقياس مقارنة األداء السابق و الالحق.
إن ه$$ذا امل$$قياس م$$ن ب$$ني امل$$قاي$$يس امل$$وض$$وع$$ية ال$$تي ي$$مكن ال$$رك$$ون إل$$يها لتح$$دي$$د ال$$فاع$$لية اإلج$$مال$$ية
ل $$لبرن $$ام $$ج ال $$تدري $$بي ،ف $$ارت $$فاع األداء ال $$الح $$ق ع $$ن األداء ال $$ساب $$ق ي $$نعكس ف $$ي ان $$خفاض ت $$كال $$يف
البرنامج قياسا بالعوائد أو ارتفاع العوائد املحققة.
 /4ال$$عوائ$$د اإلج$$مال$$ية امل$$تحققة ل$$لمنظمة ب$$عد ت$$نفيذ ال$$برن$$ام$$ج ال$$تدري$$بي ق$$ياس$$ا ب$$ال$$تكال$$يف ،أي تح$$دي$$د
ال $$عوائ $$د االق $$تصادي $$ة م $$ن ال $$تدري $$ب .إن ه $$ذا امل $$عيار ذو أه $$مية ف $$ي م $$قارن $$ة ك $$لف ال $$برام $$ج امل $$ختلفة و
تح$دي$د ال$حصة ال$نقدي$ة امل$وزع$ة ع$لى ك$ل م$ن ت$صميم ال$برن$ام$ج و أدائ$ه و ت$قوي$مه و ك$ذل$ك ك$لفة ال$رق$اب$ة و
السيطرة على البرنامج.
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اوال :ماهية ضغوط العمل
إن ال $$ضغوط ليس $$ت اخ $$تراع $$ا ح $$دي $$ثا ف $$قد ع $$رف اإلن $$سان ال $$ضغوط أو ب $$األح $$رى ع $$اش $$ها م $$نذ
وج$وده ع$لي األرض ف$ال$ضغوط ليس$ت م$رادف$ة ل$لحياة وق$د واج$ه اإلن$سان ال$قدي$م ض$غوط$ا ع$دي$دة ت$مثلت
ب$$شكل أس$$اس$$ي ف$$ي م$$واج$$هة ال$$طبيعة وظ$$روف$$ها ال$$قاس$$ية وإذا ك$$ان اإلن$$سان الح$$دي$$ث ق$$د ح$$قق ط$$فرة
ه$$ $ائ$$ $لة ف$$ $ي م$$ $واج$$ $هة ت$$ $لك التح$$ $دي$$ $ات إال أن ذل$$ $ك ال ي$$ $عني ان$$ $ه ف$$ $ي ال$$ $وق$$ $ت ال$$ $حاض$$ $ر اق$$ $ل ت$$ $عرض$$ $ا
للضغوطات
ل$ذل$ك ف$ان م$ن أه$م امل$شكالت ال$تي ي$واج$هها امله$تمون ب$موض$وع ال$ضغوط ب$صفة ع$ام$ة وض$غوط ال$عمل
بصفة خاصة هي محاولة التوصل إلي تعريف متفق عليه ملعني الضغوط
1ــ : 1مفهوم طبيعة ضغوط
ت$عددت امل$فاه$يم وامل$صطلحات مل$وض$وع ض$غوط ال$عمل واخ$تلفت ه$ذه ال$تعارف ل$كل م$ن ال$باح$ثني
وال$كتاب ف$ي ه$ذا امل$جال ف$ليس ه$ناك ت$عري$ف مح$دد ودق$يق له$ذا امل$فهوم ي$قبل ب$يه الج$ميع وي$رج$ع ذل$ك
أساسا إلى ارتباطا ضغوط العمل بكثير من العلوم األخرى
ف$يرى ب$عض ال$باح$ثني ب$ان ال$ضغوط ه$ي ش$عور ب$عدم ال$راح$ة م$ؤق$ت ق$د ي$زول ب$زوال امل$شكالت املس$ببة
ل $$ه وي $$عرف $$ها ل $$وث $$ر ب $$أن $$ها "االس $$تجاب $$ة مل $$وق $$ف أو ظ $$رف ال $$خارج $$ي ي $$نتج ع $$نه انح $$راف ج $$سمان $$ي أو
نفساني أو سلوكي ألفراد املنظمة"1
وي$$عرف$$ها س$$يزالج$$ي وآخ$$رون ب$$أن$$ها تج$$رب$$ة ذات$$ية تح$$دث اخ$$تالال ن$$فسيا أو ع$$ضوي$$ا ل$$دي ال$$فرد وت$$نتج
عن عوامل في البيئة الخارجية أو في املنظمة بيئة العمل نفسه أو الفرد نفسه
أم$ا ك$اب$لن وآخ$رون ي$عرف$ون ض$غوط ال$عمل ع$لي أن$ها "أي$ة ال$خصائ$ص م$وج$ودة ف$ي ب$يئة ال$عمل ال$تي
تخلق تهديدا للفرد"
أم$ا ع$بد ال$باق$ي ف$يري" ب$أن$ها مج$موع$ة م$ن امل$ثيرات ال$تي ت$تواج$د ف$ي ب$يئة ال$عمل األف$راد وال$تي ت$نتج
ع $$نها مج $$موع $$ة م $$ن ردود األف $$عال ال $$تي تظه $$ر ف $$ي س $$لوك األف $$راد ف $$ي ال $$عمل أو ف $$ي ح $$ال $$تهم ال $$نفسية
والجسمانية أو في أدائهم ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد مع بيئة عملهم التي تحوي الضغوط" 2
وع $$رف $$ها زي $$الج $$ي وآخ $$رون ال $$ضغط ب $$أن $$ها "تج $$رب $$ة ذات $$ية تح $$دث اخ $$تالال ن $$فسيا وع $$ضوي $$ا ل $$دي ال $$فرد
وتنتج عن عوامل في بيئة خارجية أو املنظمة أو الفرد نفسه "

 1الدكتور :معن محمود عيا صرة ،مروان بني احمد :إدارة الصراع واألزمات وضغوط العمل دار الحامد
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وق$د ظه$رت ث$الث م$حاوالت م$ن ق$بل ال$باح$ثني لتح$دي$د م$فهوم وط$بيعة ض$غوط ال$عمل ع$لي ل$نحو ال$تال$ي:
1

ا-املفهوم الذاتي للضغوط
ي $$تعام $$ل أص $$حاب ه $$ذا االت $$جاه م $$ع ال $$ضغوط ب $$اع $$تباره $$ا ردود األف $$عال ال $$بدن $$ية وال $$نفسية والس $$لوك $$ية
ال$تي ت$صدر ع$ن ال$فرد ن$تيجة ل$تعرض$ه مل$ثيرات م$عينة ح$يث ي$عرف س$ال$ي ال$ضغوط ب$أن$ها "االس$تجاب$ة
غير محددة ملا تعرضه الظروف علي الفرد من متطلبات
ب -املفهوم البيئي للضغوط
ي$$تعام$$ل ه$$ذا االت$$جاه م$$ع ال$$ضغوط ع$$لي أن$$ها مج$$موع$$ة م$$ن ال$$عناص$$ر وامل$$ثيرات وال$$قوي ال$$بيئية ال$$تي
ت$ؤث$ر ع$لي ال$فرد ال$عام$ل وم$ن أص$حاب ه$ذا ال$رأي ه\ال وم\ا ن\سي ف\يلد ح$يث ت$عرف ب$أن$ها "ع$بارة
ع$$ن ق$$وي خ$$ارج$$ية ت$$ؤث$$ر ف$$ي ال$$نظام س$$واء ك$$ان ف$$رد أو م$$نظمة وت$$ؤدي إل$$ي ح$$دوث ت$$غيرات داخ$$لية ف$$ي
ص$ورة إج$هاد " أم$ا م\يدل ف$يعرف ال$ضغوط ب$أن$ها "ت$لك ال$قوي ال$خارج$ية ال$تي ت$مارس ت$أث$يره$ا ع$لي
الفرد ويترتب عليها اإلجهاد النفسي والجسماني والسلوكي لهذا الفرد "
ج-املفهوم املتكامل للضغوط
ي$$ري ه$$ذا االت$$جاه ب$$ان ال$$ضغوط ه$$ي م$$حصلة ت$$فاع$$ل ال$$خصائ$$ص ال$$ذات$$ية ل$$لفرد م$$ع ال$$ظروف ال$$بيئية
ال $$خارج $$ية امل $$حيطة ب $$ال $$فرد ح $$يث ي $$عرف ف\\ران\\ش وزم $$الؤه ال $$ضغوط ب $$أن $$ها "ح $$ال $$ة ت $$نتج ع $$ن ض $$عف
االن$سجام وال$تواف$ق ب$ني األف$راد وب$يئة ع$ملهم ت$لك ال$تي ت$فرض ع$ليهم م$تطلبات م$تزاي$دة ت$فوق ق$درات$هم
علي مواجهتها
وق$$ $د اخ$$ $تلف أي$$ $ضا ب$$ $عض ال$$ $باح$$ $ثني ف$$ $ي ت$$ $عري$$ $فها م$$ $ن خ$$ $الل ال$$ $نظر إل$$ $يها ع$$ $لي أن$$ $ها م$$ $ثيرات أو
استجابات أو تفاعل بني الفرد والبيئة وذلك علي النحو التالي 2:
ا-الضغوط كمثيرات
ي$رون أن ال$ضغوط إح$داث ت$فرض ع$لي ال$فرد ف$هي ت$شمل ال$ضغوط ال$تي ت$نشا م$ن داخ$ل ال$فرد م$ثل
)ال$جوع وال$جنس ( وه$ناك م$ا تح$دث ف$ي ال$بيئة وت$سمي ) م$ثيرات ال$ضغوط ( وم$ن ه$ذا امل$نطلق ع$رف$ت
بأنها األحداث التي تتحدي الفرد وتتطلب التكيف الفسيولوجي أو املعرفي أو السلوكي
ب-الضغوط كاستجابات
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ي$رى ك$ان$ون اح$د ال$رواد ف$ي ب$حوث ال$ضغوط أن ال$فرد ع$ندم$ا ي$تلقي ته$دي$دا ف$ان ال$جسم يس$تشار
بس$رع$ة وت$ؤدي ه$ذا إل$ي اس$تجاب$ات ف$سيول$وج$ية ت$مكن ال$شخص م$ن م$واج$هة الته$دي$د أو الخ$طر ألن$ها
تربك أداءه االنفعالي والفسيولوجي ويمكن أن تسبب مشكالت مرضية
ج-الضغوط كتفاعل بني الفرد والبيئة
ي$ري ب$ان ال$ضغوط ع$الق$ة م$تبادل$ة ب$ني ال$فرد وال$بيئة امل$حيطة وت$عتبر ال$ضغوط م$رت$بات ع$مليات ال$تقدي$ر
ل$$دي ال$$فرد ب$$معني ف$$حص م$$ا إذا ك$$ان$$ت امل$$صادر ال$$شخصية ك$$اف$$ية مل$$واج$$هة امل$$تطلبات ال$$تي ت$$فرض$$ها
ال$$بيئة ويتح$$دد ال$$ضغط ح$$ني إذن ب$$امل$$دى ت$$ناس$$ب ب$$ني ال$$فرد وال$$بيئة ف$$عندم$$ا ت$$كون م$$صادر ال$$فرد اك$$بر
وت $$متاز ب $$ال $$كفاءة ف $$ي ال $$تعام $$ل م $$ع امل $$واق $$ف ال $$صعبة ف $$ان ال $$فرد ي $$شعر ب $$قليل م $$ن ال $$ضغوط وال $$عكس
صحيح
ومن كل ماسبق يمكن أن نستخلص مايلي:
إن م$عظم ال$كتاب ي$رك$ز ع$لي امل$فهوم الس$لبي ل$لضغوط س$واء ال$بيئية أو ال$تنظيمية وب$ال$تال$ي اع$تبار إن
ضغوط كلها غير مرغوب فيها
إن ت $$أث $$ير ال $$ضغوط خ $$اص $$ة الس $$لبي م $$نها ي $$توق $$ف ع $$لي ت $$فاع $$ل ال $$ظروف وامل $$تطلبات امل $$فروض $$ة ع $$لي
الشخص مع خصائصه الشخصية
إن ك$ل ال$ضغوط ليس$ت س$لبية وان ه$ناك ال$ضغوط االي$جاب$ية ال$الزم$ة الس$تمرار وح$يوي$ة ال$فرد ف$ما دام
ال$فرد ي$عيش ف$ي م$جتمع متح$رك ف$ان$ه ال ي$مكن إن ي$تجنب ال$ضغوط وع$لي ح$د ق$ول ج$ون دون ال ي$وج$د
رجل يستطيع أن يعيش متوقعا أو منعزال داخل نفسه
ي $$ $ترت $$ $ب ع $$ $لي م $$ $ما س $$ $بق إن اإلدارة ال $$ $عليا ف $$ $ي امل $$ $نظمة ي $$ $جب أن ت $$ $اخ $$ $د ف $$ $ي االع $$ $تبار ال $$ $صفات
وال$خصائ$ص ال$فردي$ة ل$كل ش$خص ع$ند إدارة ال$ضغوط ب$معني أن م$اي$عتبر م$رغ$وب$ا ف$يه م$ن ض$غوط
العامل ما قد ال يعتبر كذلك لغيره
كما يمكن استخلصه أن مفهوم وطبيعة الضغوط يركز علي البعدين التاليني :
ال$$ضغوط ال$$تي ي$$شعر ب$$ها ال$$فرد ق$$د ت$$كون ن$$ات$$جة ع$$ن م$$واق$$ف س$$لبية )وج$$ود م$$عوق$$ات أو م$$طال$$ب ( وق$$د
تكون ناتجة عن مواقف ايجابية ) وجود فرص معينة (
إن ت$فاع$ل ال$عوام$ل ال$ذات$ية م$ع ال$بيئة تح$دد ط$بيعة إدراك ال$ضغوط ك$فرص أو ق$يود وك$ذل$ك م$قدار ه$ذه
الضغوط
ومن كل ما ذكر يمكن استنتاج التعريف التالي للضغوط:
ال$$ضغوط ه$$ي االن$$عكاس الس$$لبي أو االي$$جاب$$ي ع$$لي ال$$حال$$ة ال$$نفسية وال$$عضوي$$ة ل$$لفرد ال$$عام$$ل ن$$تيجة
املتطلبات املتزايدة في بيئة العمل والتي تفوق قدرة الشخص علي العطاء في كثير من األحيان
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ثانيا:أنواع وعناصر ضغوط العمل
2ـ1أنواع ضغوط العمل
يقول سيالي أن الضغوط هي الحياة وغيابها يعني املوت وهي

نوعان1:

2ـ1ـ-1ال\\ضغط االي\\جاب\\ي  :وي$$عد ه$$ذا ال$$ضغط داف$$عا ي$$دف$$ع ال$$فرد ن$$حو األداء األف$$ضل ت$$ساع$$ده
ع$لى اإلب$داع وت$نمية ال$ثقة ب$ال$نفس وه$ي ال$ضغوط امل$فضلة م$ثل اج$تياز اخ$تبار م$ا أو دورة ي$حوز ع$لي
رضا رئيسه املباشر عندما يلتزم باألداء وفي املواعيد املحددة
وق $$د أوض $$ح ب $$عض ال $$كتاب ال $$حاج $$ة إل $$ي ض $$غوط م $$ثال $$ية ل $$لوظ $$يفية ح $$يث إن اله $$دف م $$ن إي $$جاد وظ $$يفة
ف$عال$ة ل$لضغوط ه$و أن$ها تس$تخدم ك$منبه آو أداة تح$ذي$ر ل$لمشاك$ل ال$تي ت$تعارض ل$ها امل$نظمة واألف$راد
باإلضافة إلي تقليل حدة وأثار هذه املشاكل
وت $$عتبر ال $$ضغوط االي $$جاب $$ية أداة م $$ساع $$دة ل $$لفرد ن $$حو ت $$وف $$ير ال $$داف $$ع لح $$ل امل $$واق $$ف امل $$تعارض $$ة م $$ع
اآلخرين بأقل قدر ممكن من الضرر
ك$ما ت$ساع$د ال$ضغوط االي$جاب$ية ال$فرد ال$عام$ل ع$لي تج$دي$د خ$طوط امل$واج$هة م$ثل ت$قدي$م ت$قاري$ر األداء
الوظيفية وذكر تاريخ بداية ونهاية العمل 2
2ـ1ـ-2ال\\ضغط الس\\لبي :وه $$ي م $$ا ي $$طلق ع $$ليها ال $$ضيق وه $$ي ع $$بارة ع $$ن ص $$ورة م $$دم $$رة ل $$لضغوط
ح $$يث ي $$ؤدي إل $$ي اخ $$تالل وظ $$يفي ف $$ي ت $$كيف ال $$كائ $$ن ف $$ي اس $$تجاب $$ة امل $$عرف $$ة الس $$لوك $$ية ال $$نفسية األم $$ر
ال $$ذي ي $$ؤدي إل $$ي ض $$عف األداء 3وه $$ي ال $$ضغوط ال $$غير امل $$فصلة وتس $$بب ال $$ضرر و األذى وامل $$رض
ل$$ألف$$راد ي$$رك$$ز م$$عظم ال$$كتاب ع$$لي ال$$تعام$$ل م$$ع ال$$ضغوط وال$$ضغط الس$$لبي ك$$ما ع$$رف$$ه اح$$د ال$$كتاب
ع $$بارة ع $$ن ق $$ليل أو ك $$ثير م $$ن االس $$تثارة ال $$تي ت $$نتج ع $$نها اى ض $$رر ع $$لى ع $$قل أو ج $$سم ال $$فرد وت $$فرز
ال$ضغوط الس$لبية آث$ارا ض$ارة ب$ال$فرد س$وءا م$ن ال$ناح$ية ال$صحية م$ثل ) ت$عرض$ه ل$بعض أم$راض ال$قلب
( أو م $$ن ال $$ناح $$ية ال $$نفسية )ال $$الم $$باالة األرق ال $$نظرة ال $$تشاؤم $$ية ألم $$ور ( وم $$ن ال $$ناح $$ية ال $$وظ $$يفية
)ان $$خفاض اإلن $$تاج $$ية زي $$ادة م $$عدالت ال $$غياب ( ك $$ما أن م $$ساع $$دة امل $$دي $$ر مل $$سؤول $$ية ع $$لي ال $$تكيف م $$ع
ال $$ضغوط ي $$ؤدي إل $$ى زي $$ادة ف $$اع $$لية األف $$راد ف $$ي األداء ك $$ما ي $$ترت $$ب ع $$لي زي $$ادة حج $$م ال $$ضغوط ال $$تي
يعتبرها الفرد ايجابية
2ـ 2عناصر ضغوط العمل
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ن$تيجة ل$ضغوط ال$عمل ال$تي ي$واج$هها ال$عام$ل تظه$ر ع$لي ال$فرد أع$راض م$أل$وف$ة م$ثل ال$توت$ر ال$قلق األرق
عدم القدرة علي االسترخاء
وق $$ $د ب $$ $ني وآلس وس $$ $يزالج $$ $ي أن ض $$ $غوط ت $$ $جارب ال $$ $داخ $$ $لية تخ $$ $لق وت $$ $ول $$ $د ع $$ $دم ت $$ $وازن ن $$ $فسي أو
ف$$سيول$$وج$$ي وه$$ي ت$$كون ن$$تيجة ال$$عوام$$ل ف$$ي ال$$بيئة ال$$خارج$$ية )امل$$نظمة أو ال$$شخص ( ع$$ناص$$ر رئ$$يسة
ثالث للضغوط في العمل تتمثل في1:
2ـ2ـ1ع\نصر امل\ثير :ي$مثل امل$ثيرات األول$ية ال$نات$جة ع$ن م$شاع$ر ال$ضغوط وي$كون م$صادره$ا ال$بيئة أو
املنظمة أو الفرد .
2ـ2ـ2ع\نصر االس\تجاب\ة :وي$مثل ردود ال$فعل ال$فسيول$وج$ية وال$نفسية والس$لوك$ية ال$تي ي$بدي$ها ال$فرد
مثل القلق و التوتر و اإلحباط.
2ـ2ـ3عنصر التفاعل :وهو التفاعل بني العوامل املثيرة والعوامل املستجيبة .
وه$كذا ي$كون ض$غط ال$عمل ي$تكون م$ن ث$الث ع$ناص$ر ه$ي امل$شاع$ر وردود ال$فعل وال$تفاع$ل ح$يث ي$شعر
ال$$فرد ب$$امل$$ثيرات األول$$ية ث$$م ي$$نتج ع$$ن ذل$$ك ال$$شعور ردود ال$$فعل ال$$فسيول$$وج$$ية وال$$نفسية ح$$اص$$ال ب$$ذل$$ك
على العوامل املثيرة
ثالثا:مصادر ومسببات ضغوط العمل
ت$تعدد م$صادر ال$ضغوط وال$توت$ر ف$ي ال$عمل م$ا ب$ني ال$عوام$ل ال$داخ$لية وال$خارج$ية وال$تي ت$ترك
أث$$ره$$ا ع$$لي مس$$توي$$ات األداء وع$$لي ح$$ال$$ة ال$$فرد ال$$نفسية وع$$لى ال$$عالق$$ات ال$$شخصية م$$ما ي$$ؤدي ل$$لقلق
واألمراض وهي علي النحو التالي2
3ـ1غ\موض ال\دور ال\فرد ف\ي املؤس\سة  :وي$قصد ب$دل$ك ش$عور ال$فرد ب$صعوب$ة ال$عمل ال$ذي ي$ؤدي$ه
وقد ينتج شعور الفرد بالضغط لعدة أسباب أهمها
*عدم فهم الفرد ألبعاد وجوانب عمله
*عدم توفر املعلومات التي يحتاجها الفرد في عمله
*قصور قدرات الفرد
*توتر العالقات بني األفراد
*عبء العمل الزائد كثيرا أو القليل جدا

1

الدكتور معن محمود عيا صرة ،مروان محمد بني احمد املرجع السابق ،ص112

2

الدكتور معن محمود عيا صرة ،مروان محمد بني احمد املرجع السابق ص115
40

3ـ2ظ\روف ال\عمل امل\ادي\ة :وت$تمثل ف$ي ال$ظروف ال$تي تس$بب اإلره$اق وال$توت$ر وال$شعور ب$ال$قلق ب$عدة
نواحي
*بيئة العمل املادية وطريقة تصميم مكان العمل
*مستوي اإلضاءة
*درجة الحرارة والرطوبة
*معدالت األداء العالية ال تتناسب مع الوقت املحدد للعمل
3ـ3مسببات الضغوط الناشئة عند جماعة العمل
*االفتقار إلي تماسك الجماعة
*افتقار الفرد إلى دعم الجماعة و مؤازرتها
*التنازع و الصراع بني األفراد والجماعة
3ـ4ال\\ضغوط ال\\تي تس\\ببها امل\\نظمة :ح $$يث تس $$بب امل $$نظمة ض $$غوط $$ا ك $$ثيرة ألع $$داد ك $$بيرة م $$ن
ال $$عام $$لني ف $$منها م $$ا ي $$تعلق ب $$ال $$هيكل ال $$تنظيمي وب $$عضها ب $$ثقاف $$ة امل $$نظمة وال $$بعض اآلخ $$ر ل $$ه ع $$الق $$ة
بعمليات االتصال والقيادة واتخاذ القرارات )(
أما مجموعة من الباحثني اآلخرين في هذا املجال صنفوا مصادر ضغوط العمل إلي نماذج

1

ـالنموذج األول صنف املصادر كالتالي  :ا
 املصادر املتعلقة بالخصائص التنظيمية والعمليات املصادر املتعلقة بمصادر وخصائص الدور– املصادر املتعلقة بخصائص الفرد وتوقعاته
النموذج الثاني :فهو ممثل في الشكل التاليبـ ـ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ذاﺗﮫ
ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﺋﺪ \ ﺿﻐﻮط
اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺼﺮاع \ﻏﻤﻮض اﻟﺪور \اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ
\ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻤﻨﺰل\ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺗﺸﻤﻞ
1

اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ص27،28،29
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اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﺸﺎن اﻟﻐﻤﻮض
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺰﻣﻼء
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻊ
وﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮظﯿﻔﻲﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻣﻊ
ﻋﻠﻲﻣﻊاﻟﺘﻜﯿﻒ
وﺗﺸﻤﻞﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺪرة
41
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﯾﺸﻤﻞ
اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ إﻟﻲ اﻻﻋﻠﻲ
واﻟﻤﺮؤوﺳﯿﻦ اﻟﺪواﻓﻊ
ﻏﯿﺎب اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺮﯾﺔ
ﻏﯿﺎب اﻵﻣﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﺘﺼﺮف

ج ـالنموذج الثالث
ا-الضغوط املتصلة بالفرد وتشمل مفهوم الذات القلق نمط الشخصية
– املصادر النفسية التكيف اإلحباط
– املصادر السلوكية سوء إدارة الوقت صراع الشخصي
ب -ضغوط خاصة باملنظمة وتضم ثقافة املنظمة
– طبيعة الوظيفة
–عبء العمل
–العمليات التنظيمية
ظروف العمل املاديةالتغير في بيئة العملد ـ النموذج الرابع
كالتالي1

يشتمل علي مصادر الضغوط في املنظمة والتي تتألف من مطالب
ا -مطالب املهمة الفئة الوظيفية –األعمال اإلدارية –التقدم الوظيفي
ب-مطالب الدور صراع الدور )خارجي -داخلي ( دور الشخص

ج -املطالب املتعلقة ببيئة العمل الحرارة – اإلضاءة – تصميم املكتب
د -املطالب الشخصية انسجام وتعارض املكانة – العبء االجتماعي -
1
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ـ النموذج الخامس
اـ ال$$تغيرات وع$$دم ال$$تأك$$د ف$$ي ال$$عمل )ال$$نقل –إن$$هاء الخ$$دم$$ة – ال$$تغيرات ال$$جوه$$ري$$ة – إن$$هاء الخ$$دم$$ة
دون استشارة
ب -ال$ضغوط ال$خارج$ية م$ثل) ال$عمل ف$ي امل$جاالت الخ$دم$ية وال$عالق$ات ال$عام$ة وال$طلبات ال$غير م$عقول$ة
من العمالء (
ج-الضغوط الداخلية مثل )شبكة العالقات داخل العمل التعامل مع الرئيس (
د -الضغوط الداخلية مثل )القذرات البيئية املحيطة –آالت املتهالكة – اإلضاءة الضعيفة (
و -الضغوط التي تخص املوظفني مثل )نقص التأهيل التدريب الغير الكافي (
رابعا:النتائج )اآلثار(املترتبة عن ضغوط العمل
4ـ1مرتبات ضغوط العمل على مستوى الفرد
ال $$فرد ه $$و املس $$تقبل ال $$رئ $$يسي وامل $$باش $$ر مل $$تر ت $$بات ال $$ضغوط وت $$أخ $$ذ ه $$ذه امل $$تر ت $$بات ص $$ورا م $$تعددة
وت $$كون ش $$ام $$لة ب $$حيث ت $$شمل ك $$ل أو م $$عظم ال $$جوان $$ب)ج $$سمية-ن $$فسية-س $$لوك $$ية-اج $$تماع $$ية( فتح $$دث
ت$غيرات و ت$حوالت غ$ير ط$بيعية داخ$ل ج$سم اإلن$سان و ه$ذه ال$تغيرات غ$ير ال$طبيعية س$يكون ل$ها ن$تاج$ا
واض$حة ع$لى ص$حة ال$فرد الس$يما ع$ندم$ا ي$كون مس$توى ه$ذه ال$ضغوط م$رت$فعا اض$طراب$ات و ض$عف
الكسل وربما إلى أكثر من هذا ومن بني هذه املتر تبات نذكر 1
4ـ1ـ1األمراض النفسية
ف$$ي ح$$ال$$ة ال$$تعرض إل$$ى ان$$فعال أو ت$$وت$$ر م$$عني اي$$جاب$$يا أو س$$لبيا ف$$ان$$ه ي$$ترج$$م ف$$ي م$$راك$$ز االن$$فعال ث$$م
ت$نتقل اإلش$ارات ع$بر دائ$رة م$ن امل$هاد أل$تحنان$ي إل$ي ال$جهاز ال$عصبي املس$تقبل ف$إذا ك$ان$ت اإلش$ارة
س $$لبية )ك $$ما ف $$ي ح $$ال ان $$فعال ال $$غصب الح $$زن الته $$دي $$د( ف $$ان ال $$جهاز ال $$سمباث $$اوي)ج $$هاز ال $$طوارئ(
ي $$عطي ت $$عليمة ألجه $$زة ال $$جسم ل $$تكون ف $$ي ح $$ال $$ة ت $$أه $$ب و اس $$تعداد وإش $$ارة وال $$عكس ص $$حيح وإذا
ك$ان$ت ه$ناك ض$غوط ك$ثيرة ع$لى اإلن$سان ف$ان أجه$زة ال$جسم ال تس$ترخ$ي ل$فترات ط$وي$لة وه$و م$ا ي$ؤدى
إل$ى اإلج$هاد واإلن$هاك وي$ترج$م ذل$ك ف$ي ص$ورة م$رض ج$سمي )وه$و م$ا ي$طلق ع$ليه األم$راض ال$نفسية
أو ال$$سيكوس$$وم$$ات$$ية (وم$$ن ث$$م ال$$قول إن ك$$ل م$$رض ج$$سمي ع$$ضوي ل$$ه م$$كاف• س$$يكوس$$وم$$ات$$ي م$$رت$$بط
بالتعرض للضغوط وما ينجم عنها من توتر وانفعال زائد ومن أمثلة هذه األمراض ما
م $$رض ال $$قلب و ال $$جهاز ال $$دوري م $$ثل )ال $$نوب $$ات ال $$قلبية –ال $$لغط ف $$ي ال $$قلب  -ض $$غط ال $$دماملرتفع-الذبحة الصدرية (
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 بعض أنواع السرطان4ـ1ـ2االضطرابات النفسية
ن$عتبر ال$حال$ة ال$نفسية ل$ألف$راد م$ن أه$م امل$ؤش$رات ال$تي ت$دل ع$لي تح$دي$د ن$تائ$ج أو آث$ار ال$ضغوط ذل$ك
أن ال$$ناس ج$$ميعا ل$$دي$$هم درج$$ة مح$$ددة م$$ن تح$$مل ال$$ضغوط ال$$واق$$عة ع$$ليهم وه$$و م$$ا ي$$طلق ع$$ليه ع$$ادة
"ع$تبة اإلح$ساس"ل$ذا ف$ان$ه ع$ندم$ا ي$تجاوز األف$راد ه$ذه ال$نقطة ن$تيجة ل$لضغوط ال$تي ي$واج$هون$ها تظه$ر
ع$$ليهم األع$$راض و االض$$طراب$$ات ال$$نفسية ال$$تي ت$$تراوح ب$$ني س$$وء ال$$تواف$$ق و ح$$تى اش$$د االض$$طراب$$ات
ال$$ $ $ $ $ $نفسية وط$$ $ $ $ $ $أة ك$$ $ $ $ $ $االك$$ $ $ $ $ $تئاب وت$$ $ $ $ $ $شمل ال$$ $ $ $ $ $قائ$$ $ $ $ $ $مة ال$$ $ $ $ $ $قلق،ال$$ $ $ $ $ $غضب ،ال$$ $ $ $ $ $عدوان ال$$ $ $ $ $ $قاب$$ $ $ $ $ $لية
ل$الس$تثارة،ال$تعب،ال$عصبية،ال$توت$ر ،امل$لل،ان$خفاض ت$قدي$ر ال$ذات،ف$قدان ال$قدرة ع$لى ال$ترك$يز،وال$شكوى
من النسيان و ضعف الذاكرة ،و نوبات الهلع،املخاوف املختلفة،اللوازم التردد املزمن 1.
4ـ1ـ3املشكالت و االضطرابات السلوكية
تح$دث ه$ذه االض$طراب$ات ب$شكل مس$تقل ع$ن ال$ضغوط وت$مثل اس$تجاب$ة ل$نمط م$ن أن$ماط ال$شخصية
إال أن ارت $$باط $$هما ب $$ال $$ضغوط أم $$ر وارد ت $$مام $$ا ب $$اع $$تباره $$ا ال $$وس $$يلة ال $$تي ي $$تبناه $$ا ب $$عض األف $$راد ف $$ي
م $$واج $$هة و ك $$أن $$ها أس $$ال $$يب ت $$واف $$قية ت $$كيفيه ل $$لضغوط و ت $$شمل امل $$شكالت و االض $$طراب $$ات الس $$لوك $$ية
ال $$تغير ف $$ي ع $$ادات األك $$ل و الش $$رب )اإلف $$راط ف $$ي األك $$ل أو ف $$قدان ال $$شهية(ال $$تدخ $$ني ب $$كثاف $$ة-ش $$رب
ال $$كحول $$يات-املخ $$درات-امل $$واد ال $$نفسية امل $$ؤث $$رة ف $$ي األع $$صاب ،ك $$األدوي $$ة امله $$دئ $$ة أو املنش $$طة وك $$ذل $$ك
االضطرابات في النوم  :األرق و الكوابيس
4ـ1ـ4املتر تبات االجتماعية
ن$$ظرا الن ال$$كثير م$$ن األف$$راد ال يس$$تطيعون ال$$فصل ب$$ني ج$$وان$$ب ح$$يات$$هم ف$$ان ض$$غوط ال$$عمل ت$$ؤث$$ر
ع$لى ج$وان$ب ح$يات$هم األخ$رى ك$ال$عالق$ات ف$ي امل$نزل وف$ي امل$جتمع ب$شكل ع$ام و ال$عالق$ات ف$ي ال$عمل
فنج $$د االخ $$تالف $$ات ال $$زوج $$ية وم $$ا ي $$نتج ع $$نها م $$ن ان $$فصال و ط $$الق و م $$شاج $$رات و م $$سيء ل $$لزوج $$ة أو
األب $$ناء و ت $$وت $$ر ف $$ي ال $$عالق $$ات االج $$تماع $$ية وارت $$كاب امل $$خال $$فات و ال $$حوادث و االن $$سحاب م $$ن ال $$حياة
االجتماعية
4ـ 2مترتبات ضغوط العمل علي مستوى املنظمة
ال ي $$مكن ال $$فصل ب $$ني ال $$فرد وامل $$نظمة ف $$هو ج $$زء ال يتج $$زأ م $$نها وع $$الق $$ة ال $$تأث $$ير وال $$تأث $$ر ب $$ينهما
م$تبادل$ة وم$ن ث$م ف$ان ال$تأث$يرات الس$لبية ع$لى األف$راد ك$األم$راض واالض$طراب$ات ت$نعكس ع$لي امل$نظمة
ف$يكثر ال$غياب والتس$رب واالس$تقال$ة وال$توت$ر ف$ي ال$عالق$ات م$ما ي$ؤدي إل$ى ت$ده$ور األداء ون$قص اإلن$تاج
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وب$$ال$$عكس ف$$ان امل$$نظمة امل$$ضغوط$$ة ال ت$$راع$$ي ح$$قوق أف$$راده$$ا وال ت$$عمل ع$$لي ن$$موه$$م وت$$طوره$$م وال ت$$وف$$ر
لهم فرص الحوافز والتشجيع مما قد يعرضهم لالضطرابات فيما يلي.1:
*عدم الدقة في القرارات وتنعكس في
*الخوف من النتائج املترتبة على القرار
*اتخاذ قرارات غير سليمة
* تجنب اتخاذ القرارات
* إدراك متخ $$ذي ال $$قرار ملح $$دودي $$ة م $$علوم $$ات $$هم وع $$دم ق $$درت $$هم ع $$لى تح $$ليل امل $$شكالت ب $$صورة م $$الئ $$مة
نتيجة للضغوط
*التكاليف املالية وتنقسم إلى
ـ التكاليف املباشرة واملتمثلة في
تكاليف العضوية أو املشاركة
ـتكاليف األداء في العمل
تكاليف التعويضات التي تتكبدها املنظمة
التكاليف الغير املباشرة*ـانخفاض الروح املعنوية
*سوء االتصاالت
*سوء العالقات
* ضياع الفرص
* تدني مستوى اإلنتاج
*الغياب والتسرب الوظيفي
* ارتفاع معدل الشكاوى وحوادث العمل
*الصراع الشخصي في بيئة العمل
4ـ3مرتبات ضغوط العمل علي املجتمع
1

ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص53
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ي$ؤدي ال$تفاع$ل ال$جيد ب$ني اإلن$سان وب$يئة ال$عمل إل$ى زي$ادة اإلن$تاج وج$ودت$ه وي$عم ال$خير دل$ك ع$لى ك$ل
أف $$راد امل $$جتمع وم $$ن ث $$م امل $$هم أن ي $$كون األف $$راد أص $$حاء ج $$سميا ون $$فسيا وي $$تمتعون ب $$ال $$رض $$ا ع $$ن
أن$فسهم وع$ن أع$مال$هم وغ$ير امل$تواف$قني م$ع ه$ذه األع$مال ي$سهمون ف$ي ت$ده$ور األداء وان$خفاض ك$مية
اإلن $$تاج وان $$خفاض ج $$ودت $$ه ك $$ما يح $$ملون امل $$جتمع ت $$كال $$يف ب $$اه $$ظة ل $$لحصول ع $$لي خ $$دم $$ات ص $$حية
وتح$$مل ال$$خسائ$$ر ال$$تي يتس$$ببون ف$$يها وم$$ن ث$$م ف$$ان اآلث$$ار الس$$لبية ع$$لي ك$$ل م$$نظمة ت$$ضاف إل$$ى أث$$ار
الس$$لبية ف$$ي ب$$قية امل$$نظمات ل$$تمثل ف$$ي ال$$نهاي$$ة ال$$فات$$ورة ال$$تي ي$$نبغي ع$$لي امل$$جتمع أن ي$$دف$$عها س$$واء
ك$ان$ت م$ال$ية )االس$تيراد ل$تعوي$ض ال$فارق ب$ني اإلن$تاج واالس$تهالك الخ$دم$ات ال$صحية ( وم$عنوي$ة ك$ما
تتمثل في سمعة املجتمع بني املجتمعات
خ\ \ \ \ \\ام \ \ \ \ \س\ \\ا:ال \ \ \ \ \ط\ \\رق اإلداري\ \ \ \ \\ة ل \ \ \ \ \ع\ \\الج و م \ \ \ \ \ن\ \\ع ض \ \ \ \ \غ\ \\وط ال \ \ \ \ \ع \ \م\ \\ل
ي $$مكن ل $$لمنظمات أن ت $$مارس ب $$عض ال $$سياس $$ات ال $$تي م $$ن ش $$ان $$ها أن ت $$عال $$ج أو ت $$منع ض $$غوط ال $$عمل
النفسية ون بني هذه السياسات نذكر1
5ـ1التطبيق الجيد ملبادئ اإلدارة و التنظيم
أن ت$عقد املس$توي$ات اإلداري$ة ال$عليا ب$ممارس$ة م$بادئ اإلدارة و ال$تنظيم ب$شكل ج$يد ي$مكن ان ي$شيع
حالة من االنضباط اإلداري و التنظيمي بني املستويات الوظيفية األدنى
5ـ2تصميم وظائف ذات معنى
ي $$مكن ل $$لوظ $$ائ $$ف أن ت $$فقد م $$عناه $$ا و أه $$ميتها م $$ن خ $$الل زي $$ادة ح $$دة ال $$تخصص ب $$ال $$قدر ال $$ذي ي $$فقد
امل $$وظ $$ف أي ل $$ذة و م $$تعة ف $$ي ال $$عمل أو ع $$دم ال $$حصول ع $$لى م $$علوم $$ات ك $$ام $$لة ع $$ن األداء و االن $$جاز ف
ال$$عمل وع$$ليه ي$$كون ال$$عالج أو ال$$رق$$اب$$ة م$$تمثلة ف$$ي ت$$صميم أو إع$$ادة ت$$صميم ال$$وظ$$ائ$$ف ب$$ال$$شكل ال$$ذي
ي$جعلها ذات م$عنى و أه$مية و ي$تحقق ذل$ك م$ن خ$الل ض$مان ق$يام ال$وظ$يفة ب$ال$عدي$د م األنش$طة و امل$هام
كما تنتج مقدارا مناسبا من السلطة لألداء

5ـ3إعادة تصميم هيكل التنظيم
ي$$مكن إع$$ادة ت$$صميم ه$$يكل ال$$تنظيم ب$$عدة ط$$رق ل$$عالج م$$شاك$$ل ال$$ضغوط ف$$مثال إض$$اف$$ة مس$$توى
ت$$نظيمي ج$$دي$$د أو ت$$خفيض مس$$توى اإلش$$راف أو دم$$ج ال$$وظ$$ائ$$ف أو ت$$قسيم إدارة ك$$بيرة إل$$ى إدارت$$ني
اص $$غر ف $$ي الحج $$م أو إن $$شاء وظ $$ائ $$ف م $$ثل )م $$ساع $$د م $$دي $$ر ( ي $$مكنها إن تح $$ل ال $$كثير م $$ن امل $$شاك $$ل و
ي$ضاف إل$ى ذل$ك إم$كان$ية ت$وظ$يف ال$عالق$ات ال$تنظيمية ب$ني اإلدارات و إع$ادة ت$صميم إج$راءات ال$عمل
و تبسيطها .

 1اﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ :ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺑﻦ ﻣﮭﺎراﺗﻚ ﻋﻠﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وإدارة ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  2004ص
129، 128
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5ـ4نظم املشاركة في اتخاذ القرارات
ي$$ؤدي ع$$دم امل$$شارك$$ة ف$$ي ات$$خاذ ال$$قرارات أو ال$$بعد ع$$ن م$$راك$$ز ات$$خاذ ال$$قرارات إل$$ى ال$$شعور
بالغربة و ضغوط العمل و يفيد املديرين أن يشيعوا نظم املشاركة في األرباح
5ـ5الكشف عن مسببات الضغوط
ي$مكن ل$لمدي$ر وأخ$صائ$ي ال$شؤون األف$راد م$ن خ$الل ت$يقظهم وح$ساس$يتهم ل$لعمل أن ي$كتشفوا وج$ود
ب$عض مس$ببات ال$ضغوط ال$نفسية ل$لعمل ،وف$ي واق$ع األم$ر ي$مكن أن ن$قول أن أش$ياء ك$ثيرة م$ن ح$ول$نا
ي$مكن أن تس$بب ه$ذه ال$ضغوط س$واء ألس$باب إن$سان$ية أو ج$سمان$ية أو ك$يماوي$ة م$وج$ودة ف$ي ال$عمل،
ف $$قد ي $$كتشف اح $$د امل $$دي $$ري $$ن إن ال $$ضوض $$اء امل $$وج $$ودة ف $$ي م $$كتب امل $$رؤس $$ية تس $$بب ال $$توت $$ر وال $$ضغوط
ل $$بعضهم وق $$د ي $$كتشف أخ $$صائ $$ي ص $$ناع $$ي أن األبخ $$رة امل $$تصاع $$دة م $$ن ب $$عض امل $$واد أث $$ناء تخ $$زي $$نها
بس $$بب ق $$لق واض $$طراب ل $$لعام $$لني ب $$املخ $$زن وال $$تعرف ع $$لي ب $$عض ه $$ده املس $$ببات ت $$مكن امل $$دي $$ري $$ن ع $$لي
األخص واألخصائيني في إدارة األفراد واملوارد البشرية من إيجاد حلول لها .
5ـ6األنشطة العالجية في مناخ العمل
ت$$سعي امل$$نظمات ال$$تي ت$$تعرف ب$$تأث$$ير ض$$غوط ال$$عمل ع$$لى س$$لوك م$$وظ$$فيها ف$$ي إن$$شاء أن$$ظمة ع$$الج$$ية
ل $$تخفيض ه $$ذه ال $$ضغوط ع $$ن ك $$ام $$ل ال $$عام $$لني وم $$ن ه $$ذه األن $$ظمة ت $$عيني مس $$تشار ن $$فسي واج $$تماع $$ي
للعمل وتخصيص حجرات ملمارسة التمارين الرياضية وحجرات لتركيز واالسترخاء .
ولإلرشاد فوائد هامة للموظف حيث يتم بواسطة أفراد متخصصني وله وظائف عدة منها:
النصح بحيث يتم إخبار الفرد بما يجب عملهالتأكيد على منح الفرد الشجاعة والثقة ملواجهة مشكلته التحرر من التوتر العاطفي التفكير الواضح في اإلرشاد يشجع الفرد علي التفكير بالصورة أكثر تماسكا إعادة التوجيه التشجيع والتغيير الداخلي في أهداف الفرد وقيمتهأما حريم فصنف طرق ووسائل الوقاية من الضغوط إلي فردية وتنظيمية ():
ا-الوسائل التنظيمية
يمكن للمنظمة تخفيف من ضغوط العمل علي أفرادها بما

1

يلي1:

دكتور محمود عيا صرة ،مروان بني احمد :ادارة الصراع واالزمات وضغوط العمل مرجع سابق
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تحليل ادوار الفرد وتوضيحها ليعرف كل فرد دوره إعادة تصميم األعمال وتحسني جوانب العملمؤازرة اجتماعية من خالل توفير عالقات اجتماعية ايجابية للفرد من قبل زمالئه ورئيسه برامج مساندة العاملني مثل البرامج التدريبية واإلرشاديةب-الطرق الفردية لعالج الضغوط
التمارين الرياضيةاالسترخاء الذي يؤدي إلي انخفاض توتر العضالت الفكاهة ومحاولة الترويج_إزالة أسباب التوتر والتقليل منها وموازنة األعمال
_ضبط السلوك ذاتيا وذلك بسيطرة الفرد علي سلوكه
سادسا :نظريات ضغوط العمل
6ـ 1النظريات الجسمية
ت$$رك$$ز ال$$دراس$$ات ال$$فيزي$$ول$$وج$$ية ع$$لى أن ال$$ضغوط ع$$بارة ع$$ن اس$$تجاب$$ات ج$$سمية غ$$ير مح$$ددة مل$$ثيرات
وع$$ناص$$ر ف$$ي ال$$بيئة امل$$حيطة وان ت$$أث$$ير ه$$ذه ال$$ضواغ$$ط ع$$لى ال$$جسم ي$$تم دون ت$$قييم م$$وض$$وع$$ي م$$ن
ال $$فرد له $$ذه ال $$ضواغ $$ط ع $$لى أن ه $$ناك ت $$أث $$ير م $$باش $$ر ل $$لضغوط ع $$لي ال $$جسم ب $$حيث ت $$تعام $$ل ب $$عض
أجهزة الجسم مع املثيرات والضغوط أهم هذه األجهزة هي الجهاز الطرفي
وي $$تلقي ال $$جهاز ال $$طرف $$ي إش $$ارات ع $$ن امل $$ثيرات وال $$ضواغ $$ط امل $$حيطة ث $$م ي $$قوم ب $$تأث $$ير ع $$لى ج $$هازي $$ن
آخ $$ري $$ن م $$همني ف $$ي ج $$سم اإلن $$سان ال $$جهاز األول ه $$و ج $$هاز ال $$غدد ال $$صماء وال $$جهاز ال $$ثان $$ي ه $$و
الجهاز العصبي الالإرادي
وب$ال$رغ$م م$ن أن ه$ذه ال$نظري$ة ت$لقي ب$عض ال$تعزي$ز م$ن ال$دراس$ات ال$تطبيقية إال أن$ها ت$عان$ي م$ن ب$عض
النقص وعلي سبيل املثال
ا-تجاهل تأثير وعي وانتباه الفرد لإلخطار والضواغط حتى يتكون الشعور بالضغط
ب-ال يوضح هذا االتجاه أي من الضواغط يرتبط بأي األغراض الفسيولوجية للضغط
ج-أي$ضا أن ب$عض األع$راض ال$فسيول$وج$ية م$ثل )س$رع$ة ض$رب$ات ال$قلب ( ق$د ت$كون م$رت$بطة ب$عناص$ر
ليس لها عالقة بالضواغط وذلك مثل التمرينات الرياضية
ومما سبق نستطيع القول أن هذه النواقص تجعل من الصعب قبول هذه النظرية
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6ـ2النظريات االجتماعية
ت $$ $فترض ه $$ $ذه ال $$ $نظري $$ $ة أن اإلن $$ $سان مخ $$ $لوق اج $$ $تماع $$ $ي ب $$ $طبعه وان وج $$ $ود ض $$ $واغ $$ $ط ف $$ $ي ال $$ $بيئة
االج$تماع$ية م$ن ح$ول$ه ق$د تس$بب ل$ه ال$شعور ب$ال$ضواغ$ط وال$ذي ي$ؤدي إل$ي ع$دم ال$تواف$ق االج$تماع$ي أو
ال$$شعور ب$$االغ$$تراب وع$$دم ال$$تكيف وال$$شعور ب$$ال$$ظلم وت$$عتمد اح$$دي ال$$نظري$$ات االج$$تماع$$ية ع$$لى أن
ال$فرد ي$سعي ل$تكوي$ن ه$يكل ع$الق$ات اج$تماع$ية ق$وي$ة ومس$تقرة وان االض$طراب$ات ف$ي ه$يكل ال$عالق$ات
االجتماعية يؤدي إلى التوتر وشعور الفرد بالضغط وفينا يلي شرح مبسط لهذه النظرية .
_إن م $$قدار ال $$ضغوط ال $$تي ي $$تعرض ل $$ها ال $$فرد ت $$رت $$بط ع $$كسيا م $$ع م $$دى اس $$تقرار وق $$وة ال $$عالق $$ات
االجتماعية
 أن م$دى اس$تقرار وق$وة ال$عالق$ات االج$تماع$ية ال$تي ي$رت$بطون ب _إن إت$باع ال$فرد ل$ألن$ماط وامل$طال$بال $$تي ي $$فرض $$ها ه $$يكل ال $$عالق $$ات االج $$تماع $$ية ي $$رت $$بط ع $$كسيا ب $$ما ي $$تعرض ل $$ه ال $$فرد م $$ن ت $$عارض أو
غ$موض ف$ي ال$دور ال$ذي ي$لعبه داخ$ل الج$ماع$ة وي$عني ه$ذا إن ال$فرد ال$ذي ي$شعر ب$تعارض أو غ$موض
ف $$ي ال $$دور ال $$ذي ي $$لعبه ي $$كون م $$ياال ل $$عدم إت $$باع األن $$ماط وامل $$طال $$ب ال $$تي ي $$فرض $$ها ه $$يكل ال $$عالق $$ات
االجتماعية التي ينتمي ويشارك فيها .
 إن ال$شعور ب$ال$تعارض وال$غموض ي$نشا م$ن اح$تالل ال$فرد مل$رك$ز أو ش$غله ل$وظ$يفة أو ق$يام$ه ب$أنش$طةغير متوافقة أو غير منسجمة توقعتها مع الفرد.
إن ع $$دم ال $$تواف $$ق وع $$دم االن $$سجام ف $$ي ت $$وق $$عات امل $$راك $$ز وال $$وظ $$ائ $$ف واألنش $$طة ي $$نشا م $$ن ع $$دم ق $$درةالهيكل االجتماعي على أحداث تكامل بني مجموع التوقعات.
و م$ن خ$الل اس$تقراء ال$نظري$ات االج$تماع$ية األخ$رى ل$وح$ظ إن ه$ناك إج$ماع م$ن ق$بل ال$باح$ثني ع$لي
وجود ثالث عناصر ذات تأثير على الشعور بالضغط وأنها تمثل العناصر هامة
تشكيل النظريات املقبلة للضغوط وهذه العناصر الثالثة هي() :
هيكل القيم والحاجات أنماط التكيف والدفاع النفسيأحداث الحياة الشخصية6ـ3النظريات النفسية والسلوكية
ت$فترض ه$ذه ال$نظري$ة إن امل$شاع$ر ال$توت$ر وال$ضغوط ه$ي اس$تجاب$ات تظه$ر وت$بقي ل$وج$ود م$ثيرات ف$ي
امل$$وق$$ف امل$$حيط ب$$ال$$فرد ف$$عندم$$ا ي$$درك ال$$فرد إن ه$$ناك ع$$الق$$ة أو ت$$الزم ب$$ني ال$$شعور ب$$ال$$ضغوط وب$$ني
ال$عناص$ر امل$ثيرة ل$ها ي$ؤدي ظ$هور ه$ذه ال$عناص$ر ال$ضاغ$طة إل$ي اح$تمال ك$بير ل$شعور ال$فرد ب$ال$ضغوط
،ول $$قد أم $$كن إث $$بات إن ت $$قييم ال $$فرد مل $$قدار الخ $$طر ال $$ناج $$م م $$ن ع $$نصر م $$عني ه $$و ال $$ذي يح $$دد م $$قدار
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ال$$ضغوط وت$$شير ع$$ملية ال$$تقييم إل$$ي أن التج$$رب$$ة ال$$وج$$دان$$ية ل$$لضغوط وم$$حاول$$ة ال$$تكيف م$$عها م$$ا ه$$ي
إل$$ى تج$$رب$$ة خ$$اض$$عة ب$$ال$$درج$$ة األول$$ي إل$$ى ع$$مليات اإلدراك وال$$توق$$ع ال$$تي ي$$مر ب$$ها ال$$فرد ف$$ي امل$$واق$$ف
الضاغطة .
ول$$قد اس$$تطاع ال$$تقدم ال$$علمي إن ي$$تواص$$ل إل$$ي ت$$قسيم ال$$ناس إل$$ي ن$$وع$$ني م$$ن ال$$شخصية وذل$$ك ف$$ي
ع$$الق$$تهما ب$$ال$$ضغوط وال$$توت$$ر وه$$ذي$$ن ال$$نوع$$ني ه$$ما ال$$شخصية )ا( وال$$شخصية )ب( ف$$ال$$شخص ال$$ذي
ي $$ندرج ت $$حت ن $$وع ال $$شخصية )ا( ي $$تميز ب $$ال $$حيوي $$ة والح $$دة ف $$ي ال $$طباع ال $$رغ $$بة ف $$ي ال $$عمل ال $$دءوب
وي$$عمل ك$$أن$$ه ي$$ساب$$ق اآلخ$$ري$$ن وي$$ساب$$ق ال$$زم$$ن وذل$$ك ب$$امل$$قارن$$ة ب$$ال$$شخص )ب( ف$$يمكن رؤي$$ة ال$$فرد ذو
ال$شخصية )ا( وه$و ي$قرا ك$تاب$ا أث$ناء ت$ناول$ه ال$طعام أو ي$راج$ع ب$عض امل$لفات أث$ناء ت$ناول$ه ال$طعام أو
ي$راج$ع ب$عض امل$لفات أث$ناء م$شاه$دات$ه ل$لتلفزي$ون وي$كتب ب$عض خ$طاب$ات ال$عمل أث$ناء ال$سفرة وي$تميز
هذا الشخص أيضا بالقلق ونفاذ الصبر والتحمل في
األداء ويتح$$مل ال$$فرد ذو ال$$شخصية )ا( ض$$غوط ال$$عمل وال$$توت$$ر أك$$ثر م$$ن ال$$فرد ذو ال$$شخصية )ب(
وب$ال$رغ$م م$ن ذل$ك ف$ان$ه ح$ينما ت$قع ال$شخصية )ا( ف$ي أزم$ة ش$دي$دة ف$إن$ها ت$ؤث$ر ب$صورة ح$ادة ق$د ت$ؤدي
بحياته.
م$$ن خ$$الل م$$ات ط$$رق$$نا إل$$يه ف$$ي ه$$ذا امل$$بحث نج$$د إن ال$$ضغوط ت$$ختلف حس$$ب امل$$راح$$ل ال$$وظ$$يفية ال$$تي
ت$مر ب$ها ال$فرد ال$عام$ل ب$حيث ي$ترت$ب ع$لي ض$غوط أث$ار ت$عتبر ه$ذه األخ$يرة م$ؤش$رات ل$تقدي$ر مس$توي$ات
ال $$ضغوط ال $$واق $$عة ع $$لي ال $$عام $$لني ب $$حيث إذا اخ $$تلت ه $$ذه امل $$ؤش $$رات وس $$اءت ف $$ان ذل $$ك ي $$نبه ب $$وج $$ود
ضغوط سلبية في بيئة العمل يجب االحتياط لها

اـ تحليل ضغوط العمل
تمر عملية تحليل ضغوط عمل بمجموعة من مراحل التي يوضحها الشكل التالي:
الشكل يوضح مراحل ضغوط العمل:

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻀﻐﻂ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻀﻐﻂ

ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻀﻐﻂ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﺠﺎه
اﻟﻀﻐﻂ

الشكل  :06ضغوط العمل

تحليل حالة الضغط ب ـ
ي $$قصد بتح $$ليل ح $$ال $$ة ال $$ضغط مج $$موع $$ة ال $$نتائ $$ج واآلث $$ار واإلف $$رازات امل $$تراك $$مة ال $$تي اح $$دث $$ها ال $$ضغط
وهذا يستدعي دراسة املكونات التالية 1:
الفرد متخذ القرار الواقع تحت الضغط–الجماعة التي يعمل معها متخذ القرار
 البيئة املحيطة للمنشاة التي يعمل فيها متخذ القرارج ـ تحليل عملية الضغط
ي $$قصد بتح $$ليل ع $$ملية ال $$ضغط ال $$نظر إل $$ي امل $$راح $$ل امل $$ختلفة ال $$تي ي $$مر ب $$ها ال $$ضغط وه $$ي  :م $$رح $$لة
ـ مرحلة النمو
النشوء
ـ م $$ $رح $$ $لة

ـ م $$ $رح $$ $لة ال $$ $نضج
االنحصار

وي $$مكن ال $$تعبير ع $$ن ه $$ذه امل $$راح $$ل ب $$دورة ح $$ياة ال $$ضغط ول $$دراس $$ة ه $$ذه امل $$راح $$ل يس $$تلزم ت $$وف $$ر ث $$الث
عناصر هي:
ا-الوعي املعرفي بماهية الضغط وأنواعه والقدرة علي التشخيص السليم لكل مرحلة من مراحله
ب-الوعي بطرق التعامل مع الضغوط اإلدارية لدى متخذي القرار
ج –مدي توافر املواد واألفكار الالزمة للتعامل مع الضغوط ومع عناصرها
تحليل مضمون الضغط
1
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يستدعى تحليل مضمون الضغط اإلجابة علي التساؤالت التالية :
 من القائم بالضغط وذلك بقصد التعرف على مدي قوته والهدف الذي يسعي إليه ك$$يف ن$$شا ال$$ضغط وذل$$ك ب$$قصد ال$$تعرف ع$$لي األس$$باب وال$$عوام$$ل امل$$ساع$$دة ال$$تي أدت إل$$ي ح$$دوثالضغط
 أين نشا الضغط وذلك بقصد التعرف علي موقع ذلك الضغط داخل الهيكل التنظيميم $$تى ن $$شا ال $$ضغط وذل $$ك ب $$قصد ك $$شف ال $$عالق $$ة ب $$ني ال $$ضغط وال $$زم $$ن وب $$قصد ال $$تعرف ع $$لي ع $$ليكينونة األحداث والدوافع التي أوجبت نشوء
ماذا يشكل الضغط علي املشروع وذلك بقصد التعرف علي أثار هذا الضغط علي متخذ القرارملاذا نشا الضغط وذلك بهدف التفرقة بني األسباب الظاهرة الخادعة واألسباب الحقيقة الكامنة ب $$أي ش $$يء ت $$ضغط ال $$قوي ال $$ضاغ $$طة ع $$لى متخ $$ذ ال $$قرار وذل $$ك به $$دف رص $$د حج $$م ال $$ضغط وحج $$مالقوي الضاغطة التي ولدت هذا الضغط
الشكل  :07جوانب تحليل مضمون ضغط العمل
ﻣﻦ؟

ﻣﺎذا؟

ﻛﯿﻒ؟

ﻟﻤﺎذا
ﺗﺤﻠﯿﻞ

اﯾﻦ؟

ﻣﻀﻤﻮن

ﻣﺘﻲ؟

ﺑﺎي ﺷﻲء؟

ﻛﻢ؟

تحليل اتجاه الضغط
ن $$قصد بتح $$ليل ات $$جاه ال $$ضغط رص $$د ح $$رك $$ة ال $$ضغط وات $$جاه الح $$رك $$ة ح $$يث ه $$ناك ث $$مان $$ي ات $$جاه $$ات
رئيسية يأخذها الضغط وهي :
 اتجاهات نحو التزايداتجاهات نحو التناقض واالنكماشاتجاهات نحو التمحور حول محور معني52

اتجاهات نحو التغير والتحول والتعديلاتجاهات نحو االنقساماتجاهات نحو الرفض والصراع-التعايش والتوافق

سابعا :إدارة ضغوط العمل
ال يس$تطيع اح$د أن ي$نكر وج$ود ض$غوط ال$عمل ي$تعرض ل$ها أف$راد ال$عام$لون ،وم$ما س$بق ي$تضح أن
ل$لضغوط أس$باب وع$وام$ل ت$زي$د م$ن ح$دت$ها أو ت$خفف م$نها ،وله$ذا ك$ان ل$زام$ا ع$لي ال$باح$ثني ف$ي ال$علوم
اإلن$$سان$$ية وض$$ع ت$$وص$$يات$$هم مل$$حاول$$ة ال$$تخفيف م$$ن اآلث$$ار الس$$لبية ال$$ناج$$مة ع$$ن ض$$غوط ال$$عمل وال$$تي
ي $$عان $$ي م $$نها األف $$راد ،وله $$ذا س $$نعترض االس $$ترات $$يجيات امل $$ختلفة ال $$فردي $$ة وال $$تنظيمية ال $$تي ت $$مت
صياغتها من قبل عدد من العلماء إلدارة ضغوط العمل وتتمثل في مايلي :
7ـ1دارة الضغوط علي مستوى األفراد
ي$$قصد ب$$األس$$باب ال$$فردي$$ة مل$$واج$$هة ض$$غوط ال$$عمل ال$$جهود ال$$تي ي$$قوم ب$$ها ال$$فرد ل$$كي ي$$سيطر او
يح$$د أو ي$$دي$$ر مس$$ببات ض$$غط ال$$عمل ال$$تي ت$$فوق ط$$اق$$ته ال$$شخصية ،إن ال$$عبرة ف$$ي إدارة ال$$ضغوط ال
ت$كمن ف$ي التخ$لص م$ن ه$ذه ال$ضغوط ب$قدر م$ا ت$تمثل ف$ي ح$سن إدارت$ها واالس$تفادة م$نها وي$تم ذل$ك
من خالل مايلي :
*الفزع إلي اهلل
ل$قد اه$تم اإلس$الم ب$ال$جوان$ب ال$صحية ل$لفرد م$ن خ$الل م$عال$جة ال$جان$ب ال$روح$ي ل$لفرد املس$لم ب$اإلض$اف$ة
إل$ي ال$طلب م$ن ال$طلب م$ن املس$لم االه$تمام ب$جسمه وع$قله ،واه$ذ ك$ان اإلي$مان ب$اهلل وال$فزع إل$يه ج$زءا
م$هما م$ن ال$عالج ال$طبي وال$نفسي ف$ي م$واج$هة ال$هموم وال$ضغوط ،ف$قد ت$بني ل$كثير م$ن األط$باء أن أه$م
ع$$ $ام$$ $ل ف$$ $ي ال$$ $شفاء م$$ $ن امل$$ $رض ل$$ $يس ه$$ $و ال$$ $عقاق$$ $ير ل$$ $كنه األم$$ $ل ف$$ $ي اهلل ال$$ $ذي الي$$ $خيب رج$$ $اء م$$ $ن
ارت$جاه ،ول$قد أث$بتت ن$تائ$ج ال$تجارب امل$يدان$ية ال$تي أج$ري$ت ع$لي امل$تطوع$ني م$ن غ$ير املس$لمني وم$ن غ$ير
ال$ناط$قني ب$ال$عرب$ية خ$الل  42ج$لسة ع$الج$ية ت$ضمنت ك$ل ج$لسة خ$مس ت$جارب ،وف$ي م$رة أخ$ري ت$ليت
ع$$ليهم ق$$راءات ع$$رب$$ية غ$$ير ق$$رءا ن$$ية ب$$حيث ت$$كون م$$طاب$$قة ل$$لقراءات ال$$قرآن$$ية م$$ن ح$$يث ال$$صوت وال$$لفظ
وال$$وق$$ع ف$$ات$$ضح وج$$ود اث$$ر مه$$دئ ل$$لقران ف$$ي  %97م$$ن ال$$تجارب املج$$رات وذل$$ك ف$$ي ال$$شكل ت$$غيرات
ف$$سيول$$وج$$ية ت$$دل ع$$لي ت$$خفيف درج$$ة ت$$وت$$ر ال$$جهاز ال$$عصبي ت$$لقائ$$يا وال$$ذي ب$$دوره ي$$ؤث$$ر ع$$لى أع$$ضاء
الجس$د االخ$ري ووظ$ائ$فها ول$ذل$ك ت$وج$د اح$تماالت ال ن$هاي$ة ل$ها ل$لتأث$يرات ال$فسيول$وج$ية ال$تي ي$مكن أن
يح $$دث $$ها ال $$قران ،ف $$من امل $$نطق اف $$تراض أن اث $$ر ال $$قران امله $$دئ ل $$لتوت $$ر ي $$مكن أن ي $$ؤدي إل $$ي ت $$نشيط
وظ$ائ$ف امل$ناع$ة ف$ي ال$جسم ،وال$تي ب$دوره$ا س$تحسن م$ن ق$اب$لية ال$جسم مل$قاوم$ة األم$راض أو ال$شفاء
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م$$نها ،وه$$ذا ي$$نطبق ع$$لي األم$$راض امل$$عدي$$ة واألورام الس$$رط$$ان$$ية وغ$$يره$$ا أي$$ضا  ،ك$$ما أش$$ارت ن$$تائ$$ج
ه$$ذه ال$$تجارب امل$$قارن$$ة إن ك$$لمات ال$$قران ب$$ذات$$ها وب$$غض ال$$نظر ع$$ن ف$$هم م$$عناه$$ا ،ل$$ها اث$$ر ف$$سيول$$وج$$ي
مه$$دئ ل$$لتوت$$ر ف$$ي ال$$جسم البش$$ري  ،إن ال$$فزع هلل ع$$ز وج$$ل وال$$تقرب إل$$يه ب$$ال$$رج$$اء وال$$دع$$اء م$$ع اإلك$$ثار
من االستغفار والصالة علي النبي والتوكل علي اهلل يساهم في خفض درجة مستوي الضغوط 1
*التأمل :
وي$$شير ذل$$ك إل$$ي الج$$لوس اإلن$$سان م$$غمضا ع$$ينيه وم$$صدرا ص\وت\ا م$$عينا ك$$ال$$دع$$اء ل$$بعض ال$$دق$$ائ$$ق
ل $$عدة م $$رات ك $$ل ي $$وم ،وت $$سعي ه $$ذه ال $$طري $$قة إل $$ي ال $$تخفيف م $$ن ح $$ال $$ة اله $$دوء وال $$راح $$ة ال $$جسمية ،
وت$وف$ر ال$فرص ل$لفرد ك$ي ي$وق$ف أنش$طة ال$يوم$ية وان ي$مارس درج$ة ع$ال$ية م$ن االن$تباه وال$وع$ي ب$مشاع$ره
ووجدانه ويؤدي هذا إلي إعداد الذهن وتدريبه علي تحمل ضغوط العمل
*التركيز :
إن ق $$يام ال $$فرد ب $$ال $$ترك $$يز ف $$ي أداءه ن $$شاط ذي م $$عني وأه $$مية مل $$دة م $$عينة ي $$ساع $$د ف $$ي ت $$خفيف ح $$دة
ال $$ضغوط ال $$نفسية ل $$لعمل  ،وت $$عتمد ط $$ري $$قة ال $$ترك $$يز م $$ن ح $$يث امل $$بدأ ع $$لي ن $$فس ال $$فكرة ت $$قري $$با ال $$تي
ت$$عتمد ع$$لها ط$$رق ال$$تأم$$ل واالس$$ترخ$$اء ،وال$$ترك$$يز ي$$صرف ال$$فرد ع$$ن ال$$تفكير ف$$ي امل$$صادر ال$$ضغوط
ويؤدي به إلي القيام بعمل خالق وانجاز ما يساعد علي الشعور بالتقدير واالحترام وتحقيق الذات
*الرياضة والتمارين :
ل$يس م$ن امل$هم إن تكتس$ب أو تخس$ر ب$قدر أه$مية م$مارس$ة ال$ري$اض$ة بح$د ذات$ها ،وي$مارس األف$راد ف$ي
م$ختلف األع$مار ال$تماري$ن ال$ري$اض$ة امل$تنوع$ة ك$امل$شي وال$رك$ض ،رك$وب ال$درج$ات ،وغ$يره$ا ب$غية إخ$راج
ال $$شحنات ال $$داخ $$لية ،وع $$لي ال $$رغ $$م أن ال $$باح $$ثني ل $$م يس $$تطيعوا أث $$بات ت $$قليل ال $$ري $$اض $$ة م $$ن اإلص $$اب $$ة
ب$أم$راض ال$قلب إال أن$هم وج$دوا ب$امل$قاب$ل أن األش$خاص ال$ذي$ن ي$مارس$ون ال$ري$اض$ة اق$ل ع$رض$ة ل$لتوت$ر
والضغوط من غيرهم .
*االسترخاء :
وه\ي ج$لوس ال$فرد مس$ترخ$يا ه$ادئ$ا م$ن خ$الل ال$تقليل مس$توي ال$توت$ر ع$نده ،وخ$لق ح$ال$ة م$ن اله$دوء
وال$$سكينة م$$ن ال$$ناح$$ية ال$$نفسية والجس$$دي$$ة ،ح$$يث أن اس$$ترخ$$اء ال$$عقل ال ي$$تم إال م$$ن خ$$الل االس$$ترخ$$اء
ال$$عام ل$$لجسم ،وي$$مكن م$$مارس$$ة ت$$مري$$ن االس$$ترخ$$اء عش$$ري$$ن دق$$يقة ي$$وم$$يا ع$$ن ط$$ري$$ق ت$$ماري$$ن ال$$تنفس
والتدليك

 1هيجان عبد الرحمان :ضغوط العمل مصادرها ونتائجها وكيفية إدارتها ،معهد اإلدارة العلمية ،الرياض
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*نظام التغذية :
ت$لعب ال$تغذي$ة دورا رئ$يسيا ف$ي م$عال$جة ال$ضغوط ،ف$ال$غذاء امل$توازن م$هم ج$دا ب$النس$بة ل$لفرد وذل$ك م$ن
اج$ل ال$حفاظ ع$لي ت$وف$ر ال$جسم ع$لي درج$ة ع$ال$ية م$ن ال$طاق$ة مل$واج$هة ال$ضغوط ،وأف$ضل غ$ذاء م$توازن
ي$$وص$$ي ب$$ه األط$$باء ه$$و ت$$ناول اللح$$م وال$$سمك وال$$خضروات وال$$عصائ$$ر ال$$تي ت$$حتوي ع$$لي ال$$بروت$$ينات
إل$$ي ج$$ان$$ب م$$قادي$$ر م$$فيدة م$$ن ال$$جنب والعس$$ل  ،ك$$ما ي$$نصح ب$$عدم اإلك$$ثار م$$ن ال$$سكري$$ات ال$$تي ت$$مد
ال$جسم ب$ال$طاق$ة ال$كبيرة ل$فترة وج$يزة إال أن$ها ق$د تس$بب ف$ي ب$عض األح$يان م$ضاع$فات غ$ير م$رغ$وب$ة
تتضمن الشعور بالضعف واإلنسان
*معرفة شخصية األفراد :
ال$$وق$$وف ع$$لي م$$دي ق$$درت$$هم ع$$لي تح$$مل ال$$ضغوط واالس$$تجاب$$ة ل$$ها والتخ$$لص م$$ن اث$$ر امل$$ؤث$$رات امل$$ادي$$ة
وال$$نفسية ع$$ن ط$$ري$$ق ت$$حقيق م$$طال$$ب ال$$عام$$لني ،وت$$حقيق امل$$سان$$دة االج$$تماع$$ية وإق$$ام$$ة ع$$الق$$ات ج$$يدة
وتشجيع الزمالة ،والعمل علي توفير بيئة هادئة 1
*إدارة نمط الحياة:
م$$ $ن ب$$ $ني ال$$ $وس$$ $ائ$$ $ل ال$$ $تي ت$$ $ساع$$ $د ع$$ $لي ال$$ $تكيف م$$ $ع ال$$ $ضغوط ،ن$$ $مط ال$$ $حياة ،إت$$ $باع ن$$ $ظام غ$$ $ذائ$$ $ي
س$ليم ،م$حاول$ة ت$حقيق ال$توازن ب$ني األنش$طة امل$ختلفة ف$ي ح$ياة ال$فرد ف$ال ي$عطي ك$ل ح$يات$ه ل$لعمل ب$ل
الب$$د إن ي$$خصص ج$$زءا ل$$لنشاط األس$$ري  ،األنش$$طة ال$$ثقاف$$ية  ،ال$$ناش$$طة االج$$تماع$$ية  ،الن ه$$ذا م$$ن
شانه أن يجدد نشاط الفرد،ويؤدي عمله بهدوء ،ويواجه التحديات ت بقدرة فائقة .
7ـ2إدارة الضغوط علي مستوي املنظمة
ف$ي ال$وق$ت ال$ذي ي$حاول ف$يه ال$فرد ال$عمل ع$لي ت$خفيف م$ن ح$دة ال$ضغوط ال$تي ي$تعرض ت$وج$د ض$غوط
ال يس $$تطيع ان ي $$تحكم ف $$يها أو ي $$خفف م $$ن أث $$اره $$ا ،وه $$ي ت $$لك ال $$ضغوط امل $$رت $$بطة ب $$هياك $$ل امل $$ؤس $$سة
وث $$قاف $$تها  ،وله $$ذا ك $$ان ال $$واج $$ب ع $$لي إدارة امل $$ؤس $$سة ال $$تعرف ع $$لي ال $$عوام $$ل ال $$تي تس $$بب ض $$غوط
ل$$لعام$$لني ف$$يها وال$$عمل ع$$لي ع$$الج$$ها ،وف$$يما ي$$لي ع$$رض ل$$بعض ال$$عوام$$ل ال$$تي يس$$بب ض$$غوط ل$$لعام$$لني
فيها والعمل علي عالجها ،وفيما والعمل علي عالجها ،وفيما يلي عرض لبعض العوامل :

* املمارسات الخاصة بتدعيم األسرة
إن ع $$دم ال $$تزام امل $$نظمة ب $$مبادئ اإلدارة وال $$تنظيم تس $$بب ال $$كثير م $$ن ال $$ضغوط ال $$نات $$جة ع $$ن ص $$راع
ال $$دور ف $$ي ه $$ذا امل $$جال م $$ن خ $$الل ب $$عض امل $$مارس $$ات م $$ثل :امل $$رون $$ة ف $$ي ج $$دول ال $$عمل ال $$يوم $$ي ح $$يث
ت$ساع$د ت$لك امل$مارس$ات األزواج ع$لي إع$ادة ت$رت$يب ح$يات$هم ب$ال$شكل ال$ذي ي$قلل م$ن ذل$ك ي$قلل م$ن ذل$ك
التعارض
1

اﻟﻌﻤﯿﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن  ,اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل  ,دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ  ,ط, 2اﻻردن 2004,
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*تغير هيكل املنظمة وإعادة تصميم الوظائف
إن ع$$دم ت$$صميم ال$$عمل وإع$$طاء ال$$عام$$لني م$$سؤول$$يات اك$$بر وأع$$ماال ذات م$$عني م$$ع اس$$تقالل$$ية
اك$$بر وزي$$ادة امل$$علوم$$ات ،ي$$مكن أن ت$$قلل مس$$توي$$ات ال$$ضغوط يس$$بب ك$$ون ه$$ذه ال$$عوام$$ل ت$$وف$$ر ل$$لعام$$ل
ش$عورا ب$ال$سيطرة ع$لي ال$فعال$يات ال$عمل ،وت$قلل االع$تمادي$ة ع$لي اآلخ$ري$ن .غ$ير ان$ه ل$يس ك$ل ال$عام$لني
ي$$ $رغ$$ $بون ب$$ $إث$$ $راء ال$$ $عمل ،وب$$ $ذل$$ $ك ف$$ $ان ع$$ $ملية إع$$ $ادة ال$$ $تصميم ال$$ $عمل ي$$ $جب أن ت$$ $أخ$$ $ذ ب$$ $عني االع$$ $تبار
تخصيص أعمال بمسؤوليات للعاملني الذين تكون حاجاتهم للنمو متخصصة1
*تطوير نظم االختيار والتعني :
وذل$ك ب$اخ$تيار أف$راد ل$دي$هم ق$درة ع$لي ال$عمل امل$طلوب ،وك$ذل$ك ت$خفيف أع$باء ال$وظ$يفة م$ن خ$الل
إع$$ $ادة ت$$ $صميم ن$$ $ظم ال$$ $تدري$$ $ب امل$$ $تطورة ،وخ$$ $لق ن$$ $ظم ع$$ $ادل$$ $ة ل$$ $لحواف$$ $ز ،وت$$ $قييم األداء وت$$ $نشيط ن$$ $ظم
االت$صال وق$نوات$ه ،وت$طبيق ن$ظم امل$شارك$ة ف$ي ات$خاذ ال$قرارات "م$ثل ال$لجان وب$رام$ج امل$شارة ب$األرب$اح"
واألخ$$ذ ب$$أس$$لوب اإلدارة ال$$دي$$مقراط$$ية ف$$ي امل$$نظمة وك$$ذل$$ك ت$$طوي$$ر ال$$نظم ال$$خاص$$ة ب$$اخ$$تيار ال$$عام$$لني
ب$حيث ي$تم ان$تقاء األف$راد األك$ثر ق$درة ع$لي تح$مل ض$غوط ه$ذا ال$عمل ،م$ن خ$الل وض$ع ش$روط ج$دي$دة
ل$توظ$يف وإع$ادة ت$صميم ال$وظ$ائ$ف ،وك$ل ه$ذه اإلج$راءات ته$دف إل$ى ت$عدي$ل امل$واق$ف املس$ببة ل$ضغوط
في العمل
*العمل علي تطوير العالقات الجيدة بني العاملني :
وي$كون ذل$ك ب$ني الس$لطات ال$رئ$اس$ية ،وت$وف$ير س$بل ال$تعاون ف$يما ب$ينهم ،وب$ني املس$توي$ات ال$قيادي$ة
والرئاسية وبالتالي تخفيف حدة الضغوط التي يواجهها الفرد داخل املنظمة التي يعمل فيها .
*تلمس أسباب الضغوط:
وي$كون م$ن خ$الل ال$يقظة وال$دراس$ة املس$تمرة ألس$باب امل$حتملة ل$ضغوط ال$عمل ف$ي ض$وء ال$تطور ال$ذي
يشهده املجتمع والعمل علي مواجهتها قبل استفحالها

*املشاركة وفرق العمل :
ل$كي ت$ساع$د امل$نظمات أف$راده$ا ف$ي ال$تغلب ع$لي ض$غوط ال$تي ي$واج$هون$ها ف$إن$ها ت$عمل ع$لي ت$نمية
روح ال$عمل الج$ماع$ي وامل$شارك$ة ،ف$ي إط$ار ف$رق ال$عمل كح$لقات ال$جودة ،ل$جان خ$اص$ة مج$موع$ات ح$ل
امل $$ $شاك $$ $ل ،إذ ي $$ $مكن إذا وف $$ $رت اإلدارة ش $$ $روط ن $$ $جاح ال $$ $عمل الج $$ $ماع $$ $ي م $$ $ن ح $$ $سن اخ $$ $تيارا ف $$ $راد
امل$$شارك$$ني ،وت$$نسيق م$$جهودات$$هم ،وت$$حفيزه$$م وت$$دري$$بهم ،وإت$$اح$$ة ال$$فرص$$ة ل$$هم ل$$تقدي$$م م$$ساه$$متهم ،أن
تتحقق مزايا عديدة علي مختلف مستويات
 1جرينبرج رجي رالد وبارون :ترجمة رفاعي ،رفاعي سيوني :ادارة السلوك في املنظمات ،دار املريخ النشر
الرياض،2004،ص271
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*تحسني ظروف العمل املادية :
ت$$عد ظ$$روف ال$$عمل امل$$ادي$$ة امل$$تمثلة ف$$ي ال$$ضوض$$اء ،والح$$رارة ،وال$$رط$$وب$$ة وال$$تلوث،م$$صدر م$$ن م$$صادر
ض$غوط ال$عمل ال$تي ي$نبغي االه$تمام ب$ها وإذا م$ا أرادة امل$نظمات ت$كام$ل ج$هوده$ا ف$ي س$بيل الح$د م$ن
أثار هذه الضغوط عليها توفير البيئية املالئمة للعاملني وذلك عن طريق :
_ت $$كييف أص $$وات األجه $$زة وامل $$عدات املس $$تخدم $$ة ف $$ي ال $$عمل ل $$تتالءم م $$ع مس $$توي ال $$سمع االع $$تيادي
بالنسبة لإلفراد
*الح$$رص ع$$لي اس$$تغالل ال$$نواف$$ذ ل$$تصميم م$$بان$$ي وخ$$اص$$ة ف$$ي ال$$بالد امل$$شمسة ،ذل$$ك الن ال$$نواف$$ذ ال
ت$وف$ر ال$ضوء ف$قط ول$كن ت$سمح ل$لعينني ب$ان ت$كون ع$لي ات$صال م$ع ال$بيئة ال$خارج$ية،م$ما ي$زي$د م$ن م$تعة
الشخص ويجدد نشاطه .
*تح$$دي$$د امل$$خاط$$ر امل$$ترت$$بة ع$$ن ال$$تلوث ال$$ناج$$م ع$$ن اس$$تخدام األجه$$زة أو امل$$وارد ف$$ي ب$$يئة ال$$عمل ،ع$$لي
أن ي$تم ت$زوي$د األف$راد ب$امل$علوم$ات ال$ضروري$ة ع$ن ه$ذه امل$خاط$ر ،وم$ا ق$د ي$ترت$ب ع$ليها ف$ي املس$تقبل ك$ما
ينبغي أن يتم تزويد األفراد بأساليب الوقاية واألمن الصحي .
*ال$قيام ب$تدري$ب ال$عام$لني ع$لي األجه$زة وامل$عدات الج$دي$دة ،م$ع ت$وف$ير وس$ائ$ل الح$ماي$ة م$ن م$خاط$ر ه$ذه
األجه$$زة وإج$$راء ال$$فحص ال$$دوري له$$ذه األجه$$زة وامل$$عدات الج$$دي$$دة ،ل$$تأك$$د م$$ن س$$الم$$تها وم$$الئ$$متها
ل$$لعمل ،ف$$األف$$راد ال$$ذي$$ن ي$$شعرون ب$$األم$$ن ف$$ي ب$$يئة ال$$عمل م$$ن امل$$حتمل أن ي$$كون$$وا اق$$ل ع$$رض$$ة ل$$لضغوط
وبالتالي أكثر إنتاجا 1

*اإلرشاد:
يه $$دف إرش $$اد امل $$وظ $$فني إل $$ي تحس $$ني ص $$حة وس $$الم $$ة امل $$وظ $$ف ع $$قليا ون $$فسيا ،ب $$حيث ي $$شعر ال $$فرد
ب$ارت$ياح ات$جاه ن$فسه ،وات$جاه اآلخ$ري$ن ،وب$أن$ه ق$ادر ع$لي م$واج$هة م$تطلبات ال$حياة ،وع$لما إن اإلرش$اد
ي$مكن أن ي$تم م$ن خ$الل أش$خاص م$تخصصني أو غ$ير م$تخصصني ،ف$قد ي$تم م$ن خ$الل أخ$صائ$ي ف$ي
ش$$ؤون ال$$عام$$لني أو ال$$رئ$$يس امل$$باش$$ر ل$$لموظ$$ف ،ع$$لي أن ي$$تم ب$$صورة س$$ري$$ة وك$$وم$$ة ب$$حيث ي$$شعر ال$$فرد
بح $$ري $$ة التح $$دث واإلف $$صاح ع $$ن م $$شاك $$له وظ $$روف $$ه ال $$شخصية ،الن ال $$رش $$اد ل $$يس م $$قتصرا ه $$نا ع $$لي
م $$شكالت ال $$عمل ف $$قط ب $$ل ق $$د ي $$شمل امل $$شاك $$ل ال $$حياة ال $$خاص $$ة ال $$تي ق $$د ت $$ؤث $$ر ع $$لي أدائ $$ه ويه $$دف
اإلرش$$اد ه$$نا إل$$ي م$$ساع$$دة األف$$راد ع$$لي ت$$طوي$$ر ح$$ال$$ة ذه$$نية وع$$قلية أف$$ضل  ،ب$$حيث ت$$نموا ل$$دي$$هم ث$$قة
ب$$ $أن$$ $فسهم ،وي$$ $زداد ف$$ $همهم ألن$$ $فسهم ومل$$ $نظمات$$ $هم ،وب$$ $يئتهم وس$$ $يطرت$$ $هم ع$$ $لي أن$$ $فسهم داخ$$ $ل ه$$ $ذه
امل$$جتمعات ول$$إلش$$ارة ي$$مكن إن ي$$تم اإلرش$$اد ب$$طرق م$$تنوع$$ة ت$$تفاوت ف$$يها درج$$ات امل$$شارك$$ة وس$$يطرت
املوظف في عمليات اإلرشاد .

 1هيجان عبد الرحمان ،مرجع سبق ذكره،ص207
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*التدريب :
ي $$جب أن ي $$طور امل $$وظ $$ف ن $$فسه ن خ $$الل ال $$توج $$يه وال $$تدري $$ب الس $$ليم وه $$ذا ف $$ي ال $$بداي $$ة م $$ع خ $$دم $$ات
االس$$تقبال واإلدم$$اج إث$$ناء ال$$عمل ،وه$$ذا ي$$عني التخ$$لص م$$ن امل$$صدر ال$$رئ$$يسي مل$$صادر ال$$ضغوط الن
تقديره لذاته وزيادة دقته في نفسه تزداد وبدون شك مع زيادة جرعات التدريب
جدول  :01يبني أساليب مواجهة الضغوط
مستوي الصعوبة

األس\ \ \ \ \\ال \ \ \ \ \ي\ب امل \ \ \ \ \ع\رف \ \ \ \ \ي\ة أساليب االستجمام
السلوكية

سهل

تعديل البيئة

متوسط

االتصال الشخصي املتبادل

االسترخاء العصبي

صعب

تغيير املعتقدات

اإلرشاد

التنفس ،األنشطة الرياضية

الخالصة:
ل $$قد ت $$بني م $$ن خ $$الل ال $$دراس $$ة ،أن ه $$ناك اث $$ر واض $$ح ل $$لنظام ال $$تدري $$بي داخ $$ل امل $$ؤس $$سة ف $$ي
مساهمته على الحد من ضغوط العمل.
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ف$$ان$$طالق$$ا م$$ن م$$راح$$ل ال$$بحث ال$$تي ت$$م إت$$باع$$ها ت$$وص$$لت ال$$دراس$$ة إل$$ى أن ن$$ظام ال$$تدري$$ب ي$$شمل ج$$ميع
املس $$توي $$ات اإلداري $$ة وإج $$باري $$ة خ $$ضوع ال $$عمال ل $$لدورات ال $$تدري $$بية ب $$اع $$تباره ح $$ق م $$ن ح $$قوق ال $$عمال
وواج$ب م$ن واج$بات$ه ال$تنظيمية ال$واج$ب االل$تزام ب$ها ،وذل$ك ق$بل الخ$دم$ة وب$عد الخ$دم$ة ،وت$تجه م$سؤول$ية
ال $$تدري $$ب ال $$جهات ال $$خارج $$ية أي خ $$ارج امل $$ؤس $$سة وان ك $$ان $$ت داخ $$لها فحس $$ب ظ $$روف ال $$عمل ،وذل $$ك
لتوفرها على تكنولوجيا جديدة وأساليب متطورة باإلضافة إلى مدربون مؤهلني علميا وذو خبرات.
وذل $$ك ل $$لدور امل $$هم ال $$ذي ي $$لعبه ال $$تدري $$ب ف $$ي زي $$ادة ال $$خبرات وامل $$هارات وت $$وج $$يه س $$لوك $$ات $$هم وض $$بطها
ت$نظيميا وص$قل ق$درات$هم ،ب$اإلض$اف$ة إل$ى ب$لورة م$جهودات$هم ال$فكري$ة وال$بدن$ية وال$عمل ع$لى وض$عهم ف$ي
مواقف صعبة في اتخاذ القرارات الحاسمة وذلك بتهيئتهم علميا وعمليا بشان هذا الخصوص.
وم $$ $ن خ $$ $الل ال $$ $ترك $$ $يز ع $$ $لى ال $$ $تقنيات املكتس $$ $بة ج $$ $راء ال $$ $عملية ال $$ $تدري $$ $بية وت $$ $طبيقها حس $$ $ب
ال$$تخصص ال$$وظ$$يفي ،وك$$ذل$$ك ب$$األخ$$ذ ب$$اآلراء ال$$تي ي$$قدم$$ها ال$$عمال ف$$يما ي$$خص م$$دى ف$$عال$$ية ال$$برن$$ام$$ج
ال $$تدري $$بي ،م $$بدئ $$يا ي $$مكن ال $$قول أن ه $$ناك رض $$ا واض $$ح ع $$ن ف $$عال $$ية ال $$برام $$ج ال $$تدري $$بية مل $$عظم ال $$عمال
ب$امل$قاب$ل ل$م ت$كن ال$دورات ال$تدري$بية ف$عال$ة إل$ى ح$د م$ا ل$لبعض اآلخ$ر وه$ذا راج$ع أن$ها ل$م ت$غطي ج$ميع
االحتياجات الوظيفية.
نس$تنتج م$ن ه$ذا ان$ه الب$د ت$صميم ب$رام$ج ت$دري$بية ت$تواف$ق واالح$تياج$ات ال$وظ$يفية ل$لعمال ب$معنى
الب $$د أن ت $$واف $$ق ال $$برام $$ج ال $$تدري $$بية امل $$تطلبات ال $$وظ $$يفية واألخ $$ذ ب $$عني االع $$تبار االخ $$تالف $$ات وال $$فروق
ال $$فردي $$ة .ف $$اله $$دف م $$ن ال $$تدري $$ب ه $$و إش $$باع ال $$حاج $$ات ال $$وظ $$يفية امل $$ادي $$ة وامل $$عنوي $$ة ل $$لعمال م $$ن خ $$الل
ت$$حفيزه$$م وتحس$$ني م$$ناص$$ب ش$$غلهم وامل$$رك$$ز االج$$تماع$$ي و االق$$تصادي ف$$ي امل$$جتمع وداخ$$ل ال$$تنظيم
وك $$ذا ت $$حقيق ال $$رب $$ح واإلن $$تاج $$ية ل $$لمؤس $$سة إال أن ت $$بقى ه $$ذه األه $$داف ث $$ان $$وي $$ة ب $$ال $$نظر إل $$ى اله $$دف
الرئيسي من وراءه وهو رفع األداء الوظيفي للعمال وتحسني األداء الفعلي.
وم $$ن ن $$اح $$ية أخ $$رى ي $$مكن ال $$قول أن س $$ياس $$ة ال $$تدري $$ب ك $$ان ال $$غرض م $$نها ص $$قل م $$هارات ال $$عمال
وتج$$دي$$ده$$ا وت$$طوي$$ره$$ا م$$ن أج$$ل الح$$د م$$ن ال$$ضغوط .وه$$و ه$$دف اس$$ترات$$يجي ات$$بعته امل$$ؤس$$سة كخ$$طط
ب$عيدة وم$توس$طة امل$دى ،م$حاول$ة م$نها ألن ت$تماش$ى م$ع ط$بيعة ال$تسيير الح$دي$ث ق$ائ$م ع$لى ت$كنول$وج$يا
أك$$ثر ت$$عقيدا ن$$وع$$ا م$$ا ،وك$$ذل$$ك لخ$$لق ب$$نية ت$$نظيمية ف$$عال$$ة وع$$الق$$ات إن$$سان$$ية ب$$ني أج$$زاء ال$$نسق ال$$بناء
االج $$تماع $$ي .وي $$جب أن ي $$لتزم ك $$ل ط $$رف ب $$واج $$بات $$ه وح $$قوق $$ه س $$واء اإلدارة أو ال $$عمال خ $$اص $$ة ف $$يما
ي $$خص ن $$ظام ال $$تدري $$ب داخ $$ل ال $$تنظيم ،وه $$ذا م $$ا ح $$اول $$ت ال $$دراس $$ة ال $$بحث ف $$يه أن امل $$ؤس $$سة اه $$تمت
ب$موارده$ا البش$ري$ة ،و ت$عمل ع$لى ت$حقيق أه$داف ال$تنظيم وب$امل$قاب$ل ال$تزام ال$عمال ب$وظ$ائ$فهم ف$ي إط$ار
ع$ملية ال$تدري$ب ال$تي م$روا ب$ها م$ن اج$ل أن ت$كون امل$ؤس$سة ك$بناء ع$ام اج$تماع$ي اق$تصادي أك$ثر ث$بات$ا
وتوازنا واستقرار.

الخاتمة
ي$عتبر م$وض$وع ن$ظام ال$تدري$ب ف$ي امل$نظمات م$ن أه$م امل$واض$يع ال$تي ل$م ت$لقى اه$تمام$ا ب$ال$غا
ف$ي م$جال ع$لم االج$تماع ،وك$ان الب$د م$ن دراس$ته واإلمل$ام ب$ه خ$اص$ة ف$ي اآلون$ة األخ$يرة ،مل$ا ل$ه م$ن ت$أث$ير
واض$$ح ع$$لى ن$$جاح أو فش$$ل امل$$نظمات ك$$متغير أس$$اس$$ي ي$$ضبط األداء وال$$ذي ي$$ؤث$$ر ب$$شكل ك$$بير ع$$لى
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مس$$ $توي$$ $ات ال$$ $ضغوط ع$$ $لى ال$$ $عمال ح$$ $يث أن األف$$ $راد ي$$ $تميزون ب$$ $مؤه$$ $الت ع$$ $لمية وخ$$ $برات وم$$ $هارات
ومج$موع$ة م$ن ال$قيم وامل$عتقدات واألف$كار واإلب$داع واالب$تكار وال$تطوي$ر واالن$ضباط ف$ي ال$عمل واالل$تزام
ب$$قواع$$د امل$$نظمة ،ك$$ل ه$$ذه امل$$ميزات ل$$ها ت$$أث$$ير ع$$لى س$$لوك ورض$$ا األف$$راد ع$$ن م$$نظمتهم و ف$$ي ت$$حقيق
أهداف املنظمة واألهداف الذاتية للعمال ،ومنه تحقيق أداء متميز.
وقد تبني وجود نظام التدريب كثقافة تنظيمية وتعتبر مقوما تنظيميا مهما لتجنب الضغوط.
وف$$ي األخ$$ير الب$$د م$$ن إش$$اع$$ة ث$$قاف$$ة ن$$ظام ال$$تدري$$ب ب$$ني م$$ختلف امل$$ؤس$$سات الخ$$دم$$ات$$ية واالج$$تماع$$ية
واالق$تصادي$ة ب$اع$تباره ن$ظام ع$لمي وع$ملي وإدم$اج$ه ف$ي ال$وظ$ائ$ف اإلداري$ة إلدارة امل$وارد البش$ري$ة ف$ي
املؤسسات.
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